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TRÍCH YẾU 

Tự do thương mại là một là yếu tố thúc đẩy sự phát triển xuất nhập khẩu, một yếu 

tố quan trọng đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là các 

quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn 

trong việc hội nhập thị trường quốc tế, cũng như nhận ra được những rào cản vô hình 

mà các nước phát triển đang áp dụng. Do đó, nhà nước và các doanh nghiệp luôn tìm 

ra giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu và một trong các giải pháp đó là xuất nhập khẩu 

uỷ thác. 

Góp phần tìm ra một số vấn đề, nhóm chúng tôi chọn đề tài “Nghiệp vụ xuất nhập 

khẩu uỷ thác và một số vấn đề có liên quan”. Để làm rõ hơn về nghiệp vụ này, nhóm 

chúng tôi sẽ lần lượt đi qua các phần là giới thiệu chung về xuất khẩu uỷ thác tại nước 

ta, tốc độ phát triển cũng như tiềm năng của ngành, so sánh điểm giống và khác nhau 

giữa xuất nhập khẩu trực tiếp với xuất nhập khẩu uỷ thác; phân tích cụ thể nghiệp vụ 

xuất nhập khẩu uỷ thác cũng như một số văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt động 

kinh doanh này nhằm cung cấp một số thông tin về lĩnh vực kinh doanh này. 



 

 ii 

ĐạI HọC HOA SEN 

LỜI CẢM ƠN 

Chúng tôi chân thành cảm ơn cô Trần Thị Trúc Lan – giảng viên hướng dẫn đề án 

ngoại thương 2 đã hướng dẫn chúng tôi trình bày nội dung đề án và giúp chúng tôi 

hoàn thành đề án này. 

Cảm ơn các bạn đã chuyển tải các nội dung liên quan đến đề tài lên mạng để việc 

tìm kiếm thông tin của chúng tôi dễ dàng hơn. 

Cảm ơn các thành viên trong nhóm đã cùng chia sẻ và tham gia tích cực để hoàn 

thiện đề án này. 

Chân thành cảm ơn! 



 

 iii 

ĐạI HọC HOA SEN 

NHẬN XÉT - GÓP Ý 
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BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 

Kế hoạch và tiến trình thực hiện 

 Tuần 4:  

 Thảo luận, thống nhất  đề tài sẽ thực hiện.  

 Đặt câu hỏi, thiết lập dàn ý và các thông tin cần thiết sẽ thực hiện 

trong đề tài. 

 Phân công thực hiện cho các thành viên nhóm. 

 Tuần 6: Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, báo chí… 

 Tuần 8: Họp nhóm, thông báo tiến trình thực hiện và những khó khăn gặp phải 

nhằm mục đích hỗ trợ nhau. 

 Tuần 10: Tổng hợp thông tin đã tìm kiếm và thống kê số liệu thu thập được và 

tổng hợp đề án. 

 Tuần 14: Gửi bài cho cô bổ sung và chỉnh sửa lại cho phù hợp. 

 Tuần 15: In bài và nộp. 

Phân công thực hiện 

Chương 1: Khái quát xuất khẩu uỷ thác tại 
nước ta. 

Thanh Cung 

Chương 2: Hoạt động kinh doanh xuất 
nhập khẩu uỷ thác hiện nay. 

Thanh Cung 

Chương 3: Hợp đồng uỷ thác xuất nhập 
khẩu. 

Tấn Phương 

Chương 4: Một số văn bản pháp quy có 
quy định về nghiệp vụ uỷ thác xuất nhập 

khẩu. 

Tấn Phương 

Chương 5: Một số giải pháp thúc đẩy 

ngành uỷ thác xuất nhập khẩu. 
Tấn Phương, Thanh Cung 

Tổng hợp và hoàn thành đề án Tấn Phương, Thanh Cung 
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THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

 Thuận lợi 

- Có nguồn tư liệu về đối tượng sản phẩm trên báo chí, mạng Internet… giúp cho 

việc tìm thông tin dễ dàng. 

- Tinh thần tự giác và có trách nhiệm cao trong quá trình làm đề án của các thành 

viên nhóm. 

 Khó khăn 

- Gặp nhiều khó khăn trong việc định hình đề tài vì nhiều thành viên có nhiều ý kiến 

khác nhau và về những công việc cần thực hiện để hoàn thành đề án. 

- Phải viết lại theo ý của mình từ những thông tin tìm được (đa số là các thông tin 

gần giống nhau), việc này tương đối khó và từ ngữ chưa mang tính hàn lâm. 

- Nơi ở của các thành viên trong nhóm xa nhau nên khá bất tiện cho việc đi lại để 

họp nhóm thường xuyên. 
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Chương I: Khái quát nghiệp vụ xuất nhập khẩu uỷ thác 

I. Khái niệm chung 

Để một đất nước phát triển thì bắt buộc phải có xuất khẩu và nhập khẩu, có thể nhìn 

thấy rõ hậu quả của việc đi lại xu hướng này ở các nước Triều Tiên, Cuba. Đó không phải 

chỉ là hành vi mua bán hàng hóa riêng lẻ mà là cả một hệ thống các quan hệ mua bán 

phức tạp có tổ chức cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản 

xuất hàng hóa phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế. 

Con người đã đưa hàng hóa đi khắp mọi nơi từ rất lâu, bắt đầu bằng hoạt động hàng 

hóa đổi hàng hóa, ngày nay xuất nhập khẩu diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú, đa 

dạng hơn như: Hợp tác sản xuất và gia công, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, đại lý, ủy 

thác xuất nhập khẩu… 

Vậy ủy thác xuất nhập khẩu là gì? Điều này đã được bộ thương mại quy định cụ thể 

trong thông tư số 18/TT-BTM ban hành ngày 28/08/1998 có nội dung như sau: Xuất nhập 

khẩu ủy thác là hoạt động dịch vụ thương mại, cơ sở để thực hiện là hợp đồng ủy thác 

xuất hoặc nhập khẩu, và phải phù hợp với các quy định của pháp lệnh hợp đồng kinh tế. 

Cụ thể hơn, khi một doanh nghiệp có hàng hóa muốn xuất (nhập) khẩu nhưng không 

thể trực tiếp tham gia xuất (nhập) khẩu. Họ (bên ủy thác) sẽ tìm đến một doanh nghiệp 

kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu (bên nhận ủy thác) làm dịch vụ cho mình. Bên ủy 

thác sẽ trả phí ủy thác theo thỏa thuận trên hợp đồng ủy thác. 

Các cá nhân được tự do đăng ký kinh doanh, nhiều hình thức mua bán, nhiều loại 

hàng hóa dịch vụ, thì xuất nhập khẩu ủy thác lại càng thể hiện được sự quan trọng. Bởi vì 

đây là một loại hình dịch vụ đòi hỏi tính chuyên sâu, do đó những người tham gia phải 

dày dạn kinh nghiệm, am hiểu thị trường, họ sẽ giúp cho chủ hàng xuất khẩu được với giá 

cao, thu hồi vốn nhanh hoặc nhập khẩu hàng hóa đúng chất lượng và giá cả. 
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II. Tổng quan về ngành ủy thác xuất nhập khẩu ở nước ta. 

Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa, do đó nền kinh tế mang một nét đặc thù 

riêng. Thời ký trước đổi mới (1986) nền kinh tế quản lý theo cơ chế kế hoạch hóa tập 

trung, mọi hoạt động kinh tế rất bị hạn chế, chỉ có doanh nghiệp nhà nước được trao đổi 

buôn bán với nước ngoài, mục đích chủ yếu là để phục vụ chỉ tiêu của nhà nước. Chuyển 

sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước thì chủ thể được phép xuất nhập khẩu 

đã mở rộng hơn. Vậy xuất nhập khẩu ủy thác có còn tồn tại hay không, khi cơ chế kế 

hoạch hóa tập trung không còn? Câu trả lời là không những có mà còn phát triển mạnh. 

Các nguyên nhân làm cho việc xuất nhập khẩu ủy thác không thể thay thế được: 

- Thiếu năng lực. 

Một số lượng lớn các doanh nghiệp chưa đăng ký mã số xuất nhập khẩu với cục 

hải quan, các tổ chức, cá nhân không phải là thương nhân có nhu cầu. ngoài ra, các 

công ty hoạt động trong lĩnh vực này còn hạn chế về nhân lực hoặc thiếu năng lực 

nên để giảm thiểu chi phí thì họ cũng ủy thác cho một doanh nghiệp chuyên 

nghiệp hơn làm thay. Thị trường thế giới phức tạp, cần cập nhật thường xuyên nên 

chỉ có các công ty chuyên loại hình dịch vụ này mới có thể giải quyết các tranh 

chấp nếu có phát sinh. 

- Chiếm dụng vốn. 

Việc di chuyển hàng hóa giữa các quốc gia với nhau thường mất thời gian dài, bên 

nhận ủy quyền thường đại diện cho bên ủy quyền thanh toán cho đối tác nước 

ngoài trong hợp đồng nhập khẩu bằng tài khoản của mình (nếu thỏa thuận trong 

hợp đồng). Trong khi bên ủy thác chỉ cần bỏ ra một khoản phí rất nhỏ so với 

khoản tiền phải bỏ ra ngay khi trực tiếp thực hiện. 

- Thiếu thị trường. 
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Đối với người mua nhỏ và doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ, họ không có kinh phí 

cũng như kỹ năng để tìm một đối tác ở thị trường nươc ngoài, cho nên các công ty 

kinh doanh xuất nhập khẩu là lựa chọn tốt nhất. 

Trong nền kinh tế thị trường các chủ thể tham gia đều nhằm mục tiêu lợi nhuận và 

ủy thác xuất nhập khẩu cũng không ngoài mục tiêu đó. Khi mới chuyển sang cơ chế mới, 

nhà nước đã lập ra các công ty, tổng công ty trực thuộc nhà nước có chức năng kinh 

doanh xuất nhập khẩu. Nhà nước quản lý bằng việc ra những quyết định doanh nghiệp 

nào được ủy thác xuất nhập khẩu, điều này đã tạo ra được lòng tin với các bạn hàng nước 

ngoài, hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác không ngừng phát triển. 

Từ đó đến nay, hoạt động ủy thác xuất nhập khẩu không ngừng phát triển cùng với 

sự ra đời của Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành, số lượng doanh nghiệp 

tham gia vào quan hệ xuất nhập khẩu ủy thác và kim ngạch không ngừng tăng lên. 

Tóm lại hiện nay xuất nhập khẩu ủy thác vẫn diễn ra và có chiều hướng tăng lên. Có 

nhiều doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả nhờ vào việc xuất nhập khẩu ủy thác. Nhưng 

cũng có không ít doanh nghiệp vì mục đích kiếm lời mà lợi dụng ủy thác xuất nhập khẩu 

để hoạt động trái pháp luật như gian lận thương mại, trốn thuế… Do đó, nếu không có 

những biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động này, nhất là trong lúc biến 

động kinh tế hiện nay, sẽ không ít kẻ làm thất thu nguồn thu cho đất nước, lũng đoạn thị 

trường,… 
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III. So sánh giữa xuất nhập khẩu ủy thác với xuất nhập khẩu trực tiếp 

Hoạt động của uỷ thác xuất nhập khẩu song song với xuất nhập khẩu trực tiếp sẽ đem 

lại hiệu quả tích cực cho nền kinh tế. Vì nền kinh tế thị trường đã mang lại cho các đơn vị 

kinh tế quyền hoàn toàn tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Đối 

với mỗi doanh nghiệp khi xuất hiện nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá thì vấn đề đặt ra là 

họ sẽ chọn xuất nhập khẩu uỷ thác hay tự mình tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu (bằng 

cách đăng ký giấy phép xuất nhập khẩu trực tiếp theo quy định của luật thương mại).Vậy 

thì giữa chúng có những điểm gì giống và khác nhau: 

1. Giống nhau 
- Cả hai hoạt động trên đều là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. Mua bán, trao 

đổi hàng hoá doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài theo hợp 

đồng mua bán hàng hoá. 

- Hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác được tiến hành trên cơ sở hợp đồng ngoại 

thương. Cả hai loại hợp đồng này theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải 

được ký kết bằng văn bản. 

- Hàng hoá trong 2 hoạt động này đều phải là hàng hoá được Nhà nước cho phép 

xuất, nhập khẩu. Nếu thuộc diện hàng hoá xuất nhập khẩu có điều kiện thì phải có 

hạn ngạch của Bộ thương mại hoặc giấy phép của cơ quan quản lý và đồng thời 

phải phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đó. 
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2. Khác nhau 
IV.  Tốc độ phát triển và cơ hội kinh doanh lĩnh vực ủy thác XNK ở nước ta 

XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP 

 Có sự hiện diện của: bên uỷ thác, 

bên nhận uỷ thác và bên nước 

ngoài. 

 Đối với xuất nhập khẩu trực tiếp 

thì chỉ cần có bên Việt Nam và bên 

nước ngoài 

 Bên giao uỷ thác phải tính phí 

dịch vụ cho bên nhận uỷ thác. 

 Không phải tốn phí dịch vụ uỷ 

thác vì hai bên tự đảm nhận vai trò 

xuất và nhập khẩu. 

 Thời gian nhanh và thuận lợi hơn 

vì thủ tục và quy trình đã thuần 

thục. 

 Có thể chậm hơn do chưa nắm rõ 

quy trình cũng như thủ tục. 

 Hợp đồng ký kết là hợp đồng 

giữa hai doanh nghiệp trong nước 

do đó khi xảy ra tranh chấp thì sử 

dụng luật Việt Nam để giải quyết. 

 Hợp đồng ký kết là hợp đồng 

ngoại thương do đó khi xảy ra 

tranh chấp thì áp dụng luật Quốc tế 

hoặc tuỳ theo điều khoản đã ký 

trong hợp đông để giải quyết. 

 Sử dụng dịch vụ uỷ thác thì 

doanh nghiệp sẽ ít rủi ro hơn 

trong quá trình ký kết hợp đồng 

với bên nước ngoài bởi vì trách 

nhiệm thuộc về bên nhận uỷ thác. 

Thế nhưng cũng chính vì vậy mà 

doanh nghiệp giao uỷ thác ít có 

điều kiện tiếp xúc với luật nước 

ngoài và thường bị động.  

 Doanh nghiệp có điều kiện tốt để 

tìm hiểu về luật cũng như thị 

trường quốc tế. Vì các doanh 

nghiệp nước ngoài luôn tìm cách 

lách luật nên các doanh nghiệp 

luôn phải thận trong khi ký kết hợp 

đồng. 
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hiện nay 

Luật thương mại hiện nay quy định mọi thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh được phép xuất (nhập) khẩu hàng hóa có trong danh sách đã đăng ký. Cùng 

với việc gia nhập vào các tổ chức khu vực và thế giới, hàng rào phi thuế quan đang dần 

được dỡ bỏ, các loại thuế đang giảm dần và nhà nước đang có những biện pháp tích cực 

nhằm khuyến khích xuất nhập khẩu. 

Ủy thác xuất nhập khẩu định hình từ chế độ nhà nước độc quyền ngoại thương, còn 

xuất nhập khẩu trực tiếp thể hiện sự bình đẳng của các thành phần kinh tế trong nền kinh 

tế thị trường. Hiện nay mọi chủ thể hoàn toàn tự chủ trong mọi hoạt động kinh doanh, tự 

do quyết định nên trực tiếp xuất (nhập) khẩu hàng hóa hay nên ủy thác. Do đó ta có mối 

quan hệ nếu một doanh nghiệp trực tiếp xuất nhập khẩu hàng hóa thì không có ủy thác và 

ngược lại. Xét trên cục diện thì nếu xuất nhập khẩu trực tiếp tăng thì ủy thác giảm đi và 

ngược lại.  

Trong điều kiện hiện nay, liệu có thể định hình ra được một xu thế của ủy thác 

xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ như thế nào hay không? 

Như đã nói ở trên, mặc dù ủy thác xuất nhập khẩu hình thành từ chế độ Nhà nước độc 

quyền, hiện nay chế độ này không còn nhưng không có nghĩa là ủy thác cũng mất đi vị 

thế của mình vì ủy thác xuất nhập khẩu đã mang một bản chất, nội dung mới nhằm hỗ trợ 

cho nhu cầu của mọi người, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Không chỉ đơn giản 

là thực hiện kế hoạch của nhà nước hay không phải là các doanh nghiệp không được xuất 

nhập khẩu mà bên ủy thác và nhận ủy thác ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu trên tinh thần 

hoàn toàn tự nguyện và vì mục tiêu lợi nhuận. 

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí 

Trong trường hợp doanh thu không đổi, nếu doanh nghiệp muốn có lợi nhuận cao 

hơn họ phải tìm mọi cách để giảm chi phí. Cho nên trước khi xuất (nhập) khẩu một loại 

hàng hóa nào đó, một công ty luôn phải cân nhắc thật kỹ. Khi tự đứng ra xuất (nhập) 
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khẩu thì chi phí là A1, khi ủy thác thì chi phí là A2. Nếu A1>A2 thì doanh nghiệp sẽ tự 

tìm bạn hàng, tự đàm phán, làm thủ tục,… và ngược lại. 

Hơn nữa, Việt Nam nói riêng và ở các nền kinh tế khác nói chung, không phải công 

ty nào muốn tự xuất nhập khẩu cũng được do luật lệ và tập quán kinh doanh, bảo hiểm, 

thanh toán, vận tải quốc tế,… cho nên bên ủy thác sẽ đỡ gặp rắc rối khi sử dụng các dịch 

vụ của các công ty chuyên môn hóa về xuất nhập khẩu. Và bên nhận ủy thác sẽ nhận 

được một khoản phí do bên ủy thác chi trả, như vậy việc này làm lợi cho cả hai bên. 

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng, ổn định kinh tế - xã 

hội, y tế vẫn thuộc sự điều hành của Nhà nước. Nên ủy thác xuất nhập khẩu dạng này 

thường tập trung vào các doanh nghiệp có uy tín, có tiềm lực lớn về vốn và kinh nghiệm 

thuộc cơ quan nhà nước.  
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Chương II: Hoạt động kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu uỷ thác 

Để có thể thực hiện xuất nhập khẩu ủy thác cần phải có 2 hợp đồng: 

- Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu được ký giữa bên giao xuất (nhập) khẩu và bên 

nhận xuất (nhập) khẩu, bao gồm các điều khoản, nghĩa vụ của các bên theo đúng 

quy định của luật kinh doanh trong nước. 

- Hợp đồng mua bán ngoại thương được ký giữa bên nhận ủy thác và đối tác nước 

ngoài, điều khoản về xuất (nhập) khẩu hàng hóa theo quy định của luật kinh doanh 

trong nước, luật kinh doanh quốc tế và luật của nước đối tác nước ngoài. 

I. Những thủ tục cần thiết. 

1. Xuất khẩu ủy thác. 
Bên ủy thác sẽ đem mẫu mã của mặt hàng đó đến doanh nghiệp kinh doanh xuất 

nhập khẩu (bên nhận ủy thác) có kinh nghiệm đối với mặt hàng mà mình muốn xuất, 

bên ủy thác sẽ viết một đơn yêu cầu ủy thác xuất khẩu hàng hóa và gửi cho bên nhận 

ủy thác. 

Bên nhận ủy thác nếu đáp ứng được các yêu cầu cần thiết của bên ủy thác thì sẽ 

chào hàng cho đối tác nước ngoài. Nếu có người đặt hàng thì bên nhận ủy thác sẽ 

thông báo lại cho bên ủy thác. Nếu bên nước ngoài yêu cầu thay đổi một điều kiện 

nào đó, bên nhận ủy thác sẽ thông báo lại cho bên ủy thác để xem xét. Nếu đồng ý thì 

bên nhận ủy thác báo xác nhận với bên nước ngoài, nếu không đồng ý thì cũng phải 

thông báo lại. 

Cuối cùng bên nhận ủy thác sẽ làm một văn bản chấp nhận ủy thác và gửi cho bên 

ủy thác. Trên cơ sở thương lượng giữa bên nhận ủy thác và ủy thác, hai bên thỏa 

thuận ngày giờ, địa điểm ký kết hợp đồng ủy thác xuất khẩu trong đó có các điều 

khoản chi tiết và cụ thể. 
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2. Nhập khẩu ủy thác. 
Bên ủy thác thảo công văn yêu cầu đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu (bên nhận 

ủy thác) nhập khẩu hàng hóa đó, kèm theo là các loại giấy tờ yêu cầu về mẫu mã, 

thông số của hàng hóa cần nhập. 

Bên nhận ủy thác nếu chấp nhận sẽ đặt hàng với bên nước ngoài. Nếu bên nước 

ngoài có hàng hóa đúng yêu cầu, họ sẽ gửi thông báo đồng ý kèm theo là giá, mẫu 

mã,… 

Bên nhận ủy thác sẽ thông báo lại cho bên ủy thác, nếu bên ủy thác đồng ý, bên 

nhận ủy thác soạn thảo công văn chấp nhận ủy thác và gửi cho bên ủy thác một bản. 

Sau đó hai bên sẽ bàn bạc các điều kiện để đi đến việc ký kết hợp đồng ủy thác nhập 

khẩu. Đây là cơ sở pháp lý cho thỏa thuận của hai bên, đảm bảo trách nhiệm và nghĩa 

vụ của chủ thể hợp đồng. 

II. Quy trình thực hiện 

1. Ủy thác xuất khẩu 

o Giao dịch. 

o Chào hàng. 

o Đàm phán. 

o Ký hợp đồng xuất khẩu. 

o Mở L/C và kiểm tra L/C. 

o Chuẩn bị hàng hóa. 

o Thuê phương tiện vận tải. 

o Kiểm tra hàng. 

o Làm thủ tục hải quan. 
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o Giao hàng lên phương tiện vận chuyển. 

o Mua bảo hiểm cho hàng. 

o Làm thủ tục thanh toán. 

o Giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có). 

o Thanh lý hợp đồng. 

2. Ủy thác nhập khẩu 

o Giao dịch. 

o Đặt hàng. 

o Đàm phán. 

o Ký hợp đồng nhập khẩu. 

o Mở L/C. 

o Thuê phương tiện vận chuyển. 

o Mua bảo hiểm cho hàng. 

o Làm thủ tục hải quan. 

o Nhận hàng. 

o Kiểm tra hàng. 

o Giao hàng cho bên ủy thác. 

o Làm thủ tục thanh toán. 

o Giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có). 

o Thanh lý hợp đồng. 
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Giải thích 

- Giao dịch. 

Khi một đơn vị kinh tế có nhu cầu xuất nhập khẩu với điều kiện không nằm trong 

danh sách hàng hóa cấm xuất nhập khẩu thì đem mẫu sản phẩm (thường là 02 đơn 

vị) đến công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, yêu cầu xuất khẩu loại hàng đó cho 

công ty hoặc nếu có nhu cầu nhập khẩu thì sẽ đưa những giấy tờ có mẫu mã, thông 

số kỹ thuật đến công ty. 

- Chào hàng, đặt hàng: 

Trên cơ sở yêu cầu ủy thác và mẫu mã, thông số kỹ thuật mà bên ủy thác giao, bên 

nhận ủy thác lập bản chào hàng hoặc đặt hàng để gửi cho đối tác nước ngoài. 

Nội dung của đơn chào hàng: Tên hàng, quy cách, phẩm chất, số lượng, giá cả, 

điều kiện giao hàng, thời hạn giao hàng, điều kiện thanh toán, bao bì, ký mã 

hiệu,… Nếu công ty nhận ủy thác và bên nước ngoài có quan hệ làm ăn lâu dài thì 

khi chào hàng chỉ cần nêu những nội dung cần thiết cho lần giao dịch đó như: Tên 

hàng, quy cách, phẩm chất, số lượng, giá cả, thời hạn giao hàng. Còn các điều 

khoản khác thì dựa theo các hợp đồng đã ký trước đó. 

Nội dung của đơn đặt hàng: Tên hàng, quy cách, giá cả, thời hạn giao hàng và một 

số điều kiện khác. 

- Đàm phán 

o Đàm phán trực tiếp 

Tận dụng và liên hệ với phòng thương mại, đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, 

bạn hàng nước ngoài sang Việt Nam để tìm hiểu thị trường hoặc tìm các hợp đồng 

làm ăn và các công ty nước ngoài có đại diện tại Việt Nam. 
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Trong quá trình đàm phán, công ty đưa ra giá của từng mặt hàng (xuất khẩu) hoặc 

yêu đối tác chào hàng (nhập khẩu), điều kiện giá cả phải dựa trên giá thực tế của 

thị trường trong nước và quốc tế. 

o Đàm phán qua điện thoại 

Áp dụng khi hai bên đã có quan hệ làm ăn lâu dài, công ty sẽ chào hàng (hoặc đặt 

hàng) với các điều khoản giống như một hợp đồng, hai bên phải tin tưởng lẫn 

nhau. Do thường xuyên giao thương nên việc ký kết cũng kết thúc nhanh bởi vì 

chỉ cần thay đổi chút ít về điều khoản giá cả, quy cách phẩm chất, thời gian giao 

hàng. 

o Qua thư từ, telex, fax 

Đây hầu như là phương thức phổ biến hiện nay, quá trình ký kết hợp đồng nhanh 

chóng, ít tốn kém hơn so với đàm phán qua điện thoại. Qua thư từ, telex, fax các 

điều khoản được thể hiện rõ ràng, tránh sự nhầm lẫn. 

- Ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu 

Bên nhận ủy thác phải làm việc này, trường hợp ủy thác toàn bộ, bên nhận ủy thác 

phải tìm bạn hàng và làm các thủ tục xuất nhập khẩu. Việc ký kết này nhanh hay 

chậm tùy thuộc vào kỹ năng của công ty. 

Sau khi đàm phán thành công, hai bên sẽ ký hợp đồng ngoại thương. Các điều 

khoản trong bản hợp đồng này phải dựa trên các thỏa thuận đối với bên ủy thác, 

ngôn ngữ thường dùng là tiếng Anh. 

Bên nhận ủy thác sẽ ký kết một loại hợp đồng như hợp đồng xuất nhập khẩu 

thường, bao gồm: 

o Số hợp đồng. 

o Ngày và nơi ký hợp đồng. 
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o Tên và địa chỉ các bên. 

Các điều khoản 

o Tên hàng, quy cách, số lượng bao bì, ký mã hiệu. 

o Giá cả, tổng giá trị. 

o Thời hạn và địa điểm giao hàng. 

o Điều kiện thanh toán. 

o Điều khoản trọng tài. 

o Điều kiện bất khả kháng. 

- Ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác 

Sau khi ký kết với bên nước ngoài xong, công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng ủy thác, 

các điều khoản trong hai bản hợp đồng có sự liên quan và ràng buộc nhau, vì vậy 

phải đề cập tới mọi vấn đề, tránh bỏ sót bất cứ điều khoản nào. Hợp đồng ủy thác 

này sẽ do bên nhận ủy thác soạn thảo bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa hai 

bên. 

- Mở L/C và kiểm tra L/C 

Nếu các bên không có thỏa thuận gì thêm thì thời hạn mở L/C phụ thuộc vào thời 

gian giao hàng. Các bên thường sử dung bộ quy tắc UCP500 hoặc UCP600 trong 

việc thanh toán quốc tế. 

- Chuẩn bị hàng hóa 

Chủ hàng dựa trên hợp đồng xuất khẩu đã ký với bên nước ngoài và hợp đồng ủy 

thác xuất khẩu, công việc này gồm ba khâu: 
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o Thu gom hàng đúng số lượng, chất lượng. Trường hợp hàng phải tập trung 

từ nhiều nơi thì công ty có thể dùng các hợp đồng như hợp đồng mua hàng 

xuất khẩu, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hàng đổi hàng,… 

o Đóng gói hàng hóa: Việc đóng gói phải cẩn thận để hàng hóa không hư 

hỏng trong quá trình vận chuyển, bảo quản. 

o Kẻ ký mã hiệu: Bao gồm ký hiệu số, chữ, hình vẽ nhằm thông báo điều 

kiện để bốc dỡ hàng hóa. 

- Thuê phương tiện vận tải 

Việc dùng phương tiện vận tải gì phải tuân theo các thỏa thuận trong hợp đồng 

xuất nhập khẩu, giá cả hàng hóa phụ thuộc vào việc chọn phương tiện nào. Các 

bên sẽ sử dụng các quy định trong bộ quy tắc Incoterms nhằm đảm bảo phù hợp 

với tập quán thương mại quốc tế. 

- Kiểm nghiệm và kiểm dịch hàng hóa 

Khi xuất khẩu, công ty cử nhân viên xuống tận cơ sở để theo dõi và kiểm tra việc 

giao nhận hàng. Đây là khâu làm căn cứ cho việc giải quyết các tranh chấp sau 

này. Việc kiểm tra sẽ thực hiện trước khi giao hàng hay nhận hàng, các bên sẽ 

kiểm tra về số lượng, chất lượng, phẩm chất, trọng lượng,… Cần phải kiểm tra kỹ 

nhằm tránh những xung đột sau này, vì để giải quyết những vụ việc này mất rất 

nhiều thời gian, công sức do các bên ngăn cách nhau về địa lý, luật lệ,… Đây là 

khâu quan trọng, qua đó tạo dựng uy tín cho công ty. Ngoài ra còn có khâu kiểm 

tra tại cảng, nhưng đó chỉ là những thủ tục quốc tế cần phải hoàn thành. 

- Mua bảo hiểm cho hàng hóa 

Việc vận chuyển làm cho hàng hóa dễ hư hỏng vì nhiều nhân tố khác nhau, vì vậy 

việc mua bảo hiểm là không thể thiếu, và trách nhiệm bên nào mua thường quy 

định sẵn với việc lựa chọn điều kiện vận chuyển hàng hóa. 
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- Làm thủ tục hải quan 

Việc này cũng được quy định khi chọn điều kiện vận chuyển hàng hóa, việc này 

gồm các bước: 

o Khai báo hải quan: Bên có trách nhiệm khai báo khai các chi tiết về hàng 

hóa, kèm theo đó là hóa đơn, phiếu đóng gói, bảng kê chi tiết. 

o Xuất trình hàng hóa: Việc kê khai phải trung thực, nếu hải quan thấy có sai 

sót, điều đó có thể làm cho hàng hóa không thông quan được. Hàng hóa 

phải sắp xếp thuận tiện cho việc kiểm soát, vì việc mở và đóng lại các kiện 

hàng do bên đi khai báo chịu. 

o Thực hiện các quyết định của cơ quan hải quan: Hải quan có thể cho hàng 

đi qua, hoặc hàng không được xuất, nhập khẩu,… Doanh nghiệp bắt buộc 

phải thực hiện những quyết định đó. 

- Giao nhận hàng hóa 

Công việc thường được thực hiện với bên vận tải hàng hóa, việc giao nhận hàng hóa 

lên quan đến L/C và bộ vận đơn. Các bên sẽ trao cho nhau các giấy tờ, tài liệu để tiến 

hành việc thanh toán. 

- Thủ tục thanh toán 

Thời điểm xuất nhập khẩu hàng hóa và thời điểm thanh toán tiền hàng thường không 

trùng nhau mà có khoảng cách kéo dài. Hai bên thanh toán cho nhau theo nội dung đã 

được thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu. Thanh toán có thể là trực 

tiếp, mở L/C hoặc qua nhờ thu, mỗi phương thức có các thủ tục và yêu cầu khác nhau. 

Hiện nay phương thức được sử dụng phổ biến là thanh toán qua việc mở L/C, do hệ 

thống ngân hàng hiện đại, nên việc thanh toán được giải quyết nhanh chóng. 

- Tranh chấp và giải quyết tranh chấp 
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Trong quá trình thực hiện hợp đồng, giữa các bên có thể xảy ra tranh chấp, nếu không 

thể thỏa thuận giữa các bên thì có thể giải quyết theo quy định của Luật thương mại, 

pháp lệnh trọng tài thương mại, pháp lệnh hợp đồng kinh tế, pháp lệnh giải quyết các 

vụ án kinh tế. Nếu có tranh chấp với bên nước ngoài thì bên nhận ủy thác sẽ hợp tác 

với bên ủy thác nhằm giải quyết một cách kịp thời, tránh việc quá thời hạn khiếu nại. 

- Thanh lý hợp đồng 

Hai bên phải có nghĩa vụ thanh lý hợp đồng sau khi hai bên hoàn thành xong các thủ 

tục thanh toán. Biên bản phải được lập bằng văn bản, có chữ ký đóng dấu của hai bên 

và làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. 

3. Các bên liên quan 
Bản chất của hoạt động ủy thác là dịch vụ thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất nhập 

khẩu phát triển. Do đó có sự xuất hiện của bên ủy thác, bên nhận ủy thác và đơn vị 

nước ngoài. Bên nhận ủy thác làm vai trò trung gian nhằm giúp cho việc giao dịch 

được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, công ty nhận được phí ủy thác trên giá trị hợp 

đồng. 
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III. Trách nhiệm và nghĩa vụ các bên 

1. Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác 
- Hướng dẫn bên ủy thác chuẩn bị hàng hóa theo điều kiện xuất khẩu. 

- Lựa chọn người mua (bán) và phương thức thanh toán để nhập (xuất) khẩu hàng 

có lợi nhất cho bên ủy thác. 

- Thực hiện việc xuất nhập khẩu theo hợp đồng ủy thác 

Bên nhận ủy thác phải tuân thủ về những thỏa thuận về số lượng, chất lượng, quy 

cách, giá cả và những điều khoản trong hợp đồng ký với bên ủy thác. Nếu bên 

nhận ủy thác vi phạm các điều khoản, gây thiệt hại thì sẽ phải tự đứng ra bồi 

thường. Nếu việc vi phạm này mang lại lợi ích cho bên ủy thác thì hai bên sẽ thỏa 

thuận để bên ủy thác nhận hàng và bên nhận ủy thác được một khoản tiền. 

Còn đối với hợp đồng xuất nhập khẩu ký với bên thứ ba, nếu có tranh chấp về hợp 

đồng thì bên nhận ủy thác sẽ đứng ra trực tiếp giải quyết với bên thứ ba, bên ủy 

thác chỉ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Bên nhận ủy thác không được ủy 

thác lại cho một bên khác thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu trừ khi bên ủy thác 

có sự chấp thuận bằng văn bản. 

- Nghĩa vụ thông báo 

Bên nhận ủy thác phải thông báo cho bên ủy thác về các vấn đề như biến động thị 

trường, các vấn đề khi làm việc với bên nước ngoài. Người nhận ủy thác phải 

thông báo kịp thời để bên ủy thác kịp thời đưa ra những cách giải quyết thích hợp. 

Nếu những chỉ dẫn đó trái với hợp đồng và các quy định của pháp luật thì bên 

nhận ủy thác không cần phải chấp hành. 

- Nghĩa vụ với tài sản, tài liệu được giao 

Bên nhận ủy thác phải bảo quản, giữ gìn những tài sản, tài liệu được giao trong 

quá trình thực hiện hợp đồng ủy thác và phải chịu trách nhiệm nếu có hư hỏng. 
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- Nghĩa vụ bảo mật 

Bên nhận ủy thác phải giữ bí mật đối những thông tin liên quan đến việc giao dịch, 

nhằm bảo vệ lợi ích của người ủy thác. 

- Nghĩa vụ giao tiền, giao hàng 

Phải giao hàng đúng như trong hợp đồng ủy thác nhập khẩu, và giao tiền như 

trong hợp đồng ủy thác xuất khẩu. 

2. Quyền của bên nhận ủy thác 
- Được nhận phí ủy thác, không chịu trách nhiệm đối với hàng hóa đã giao cho bên 

ủy thác sau khi hai bên đã kiểm tra kỹ. 

- Có quyền được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết, yêu cầu bên ủy thác bồi 

thường do các thiệt hại mà họ gây ra như: Giao, nhận hàng không đúng thời gian, 

chấm dứt hợp đồng không lý do,… 

3. Nghĩa vụ của bên ủy thác 
- Nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp 

đồng. Trường hợp xuất nhập khẩu các mặt hàng nhạy cảm thì phải có giấy phép 

của Bộ thương mại hoặc bộ quản lý chuyên ngành hoặc hạn ngạch xuất nhập khẩu. 

- Trả phí ủy thác, giao tiền, giao hàng theo đúng thỏa thuận. 

- Chịu trách nhiệm trong việc đồng ý cho bên nhận ủy thác ủy thác lại cho bên thứ 

ba. 

- Trong cùng một thời gian không được ủy thác cho nhiều đơn vị kinh doanh xuất 

nhập khẩu và không được chuyển quyền sở hữu cho đơn vị khác kể từ khi ủy thác. 

- Chịu mọi rủi ro về hàng hóa nếu bên nhận ủy thác chứng minh không phải lỗi của 

mình và không phải do bên thứ ba. 
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4. Quyền của bên ủy thác 

- Được biết thông tin về tình hình hàng hóa. 

- Đòi bồi thường thiệt hại do bên nhận ủy thác gây ra. 

- Được cùng đàm phán ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu với bên nước ngoài. 

- Được sử dụng ngoại tệ theo quy định của nhà nước. 

5. Trách nhiệm trước pháp luật. 

Các bên tham gia trong hợp đồng phải thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản 

trong hợp đồng. Nếu vi phạm thì sẽ tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý theo pháp luật và 

quy định hiện tại. 

Mọi tranh chấp sẽ do các bên thương lượng để giải quyết. Nếu thương lượng không 

đạt kết quả thì tòa án kinh tế có thể giải quyết, và phán quyết của tòa án là phán quyết 

cuối cùng mang tính bắt buộc. 
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 Chương III: Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu 
I. Khái niệm 

Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu được ký kết giữa hai doanh nghiệp là các pháp nhân 

trong nước. Căn cứ vào hợp đồng chấp nhận uỷ thác và hợp đồng uỷ thác của hai bên trên 

đã bàn bạc và thống nhất với nhau hai bên sẽ đi đến ký kết hợp đồng ủy thác xuất khẩu 

hoặc nhập khẩu. 

Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu là một văn bản được hai bên thoả thuận và ký kết là 

cơ sở pháp lý ràng buộc cả hai bên phải thực hiện và tuân theo những điều khoản đã ký 

kết. 

II. Nội dung chính 

Thông thường các diều khoản của bên A và bên B sẽ được thoả thuận ghi trong hợp đồng 

theo các nội dung sau: 

Điều 1: Nội dung công việc uỷ thác 

 Ở phần này sẽ quy định rõ bên A sẽ uỷ thác cho bên B xuất (nhập) khẩu loại hàng 

hóa nào. 

- Tên hàng. 

- Số lượng. 

- Đơn giá. 

- Thành tiền. 

Trong điều 143 Luật thương mại 2005 - Chương V - Các họat động trung gian thương 

mại có quy định: Các bên có thể thoả thuận về việc bên đại diện được thực hiện một 

phần hoặc toàn bộ hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại 

diện. 
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Điều 2: Quy cách phẩm chất hàng hoá 

Trong điều này, hai bên sẽ quy định cụ thể về những đặc điểm phẩm chất hàng hoá như 

sau: 

- Bên A phải cung cấp cho bên B các chứng từ, giấy chứng nhận cần thiết về quy 

cách, phẩm chất, mẫu mã, số lượng… theo hợp đồng quốc tế đã ký kết với bên 

nước ngoài. 

- Bên B phải chịu trách nhiệm cả về số lượng và chất lượng hàng hoá tới khi hàng 

hoá đến tay khách hàng nước ngoài (nếu là xuất khẩu) hoặc là về tới công ty A 

(trong trường hợp nhập khẩu). 

Điều 3: Bao bì đóng gói 

 Theo chuẩn xuất hoặc nhập khẩu hàng hoá quốc tế hoặc theo thoả thuận đã ký kết 

trong hợp đồng ngoại thương giữa bên A với bên nước ngoài. 

Điều 4. Quyền sở hữu hàng hoá 

 Trong trường hợp xuất khẩu uỷ thác 

- Hàng hoá uỷ thác xuất khẩu là tài sản thuộc sở hữu của bên A cho đến khi 

hàng hoá đó được bên A chuyển quyền sở hữu cho khách hàng nước ngoài. 

Trong bất cứ giai đoạn nào, bên B cũng không có quyền sở hữu số hàng uỷ 

thác này. 

- Bên B phải tạo điều kiện cho bên A được tham gia cùng giao dịch, đàm 

phán với bên nước ngoài về việc chào bán hàng hoá của mình. 

- Đồng thời, với mỗi một lô hàng bên A cam đoan chỉ được phép uỷ thác cho 

một bên là bên B làm đơn vị có chức năng xuất khẩu để tiến hành chào 

hàng và xuất khẩu. Nếu sau đó bên A lại chuyển quyền sở hữu lô hàng uỷ 

thác này cho đơn vị khác hoặc dùng nó để thế chấp, để cầm cố, bảo lãnh tài 
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sản trong các hợp đồng kinh tế khác mà không được sử đồng ý của bên B 

thì bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Ngoại trừ trường hợp tại Điều 149 - Luật thương mại 2005 - Chương V - Các họat động 

trung gian thương mại có quy định: Trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có 

quyền cầm giữ tài sản, tài liệu được giao để bảo đảm việc thanh toán các khoản thù lao 

và chi phí đã đến hạn. 

Điều 5: Giao hàng 

Điều khoản này xác định thời gian, địa điểm giao hàng, phương thức giao hàng và thông 

báo hàng đến cho bên kia biết. 

- Thời gian giao hàng có thể là giao hàng định kỳ, không định kỳ hoặc giao ngay 

tuỳ theo điều khoản đã ký kết với bên nước ngoài. 

- Giao hàng từng phần: Cho phép hay không 

- Chuyển tải: Cho phép hay không 

- Cảng xếp hàng. 

- Cảng đến. 

- Nơi đến: Tại kho bên A (nhập khẩu uỷ thác). Nếu trường hợp xuất khẩu thì tuỳ 

theo thoả thuận của hai bên. 

Điều 6: Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên 

- Bên A có trách nhiệm chuyển cho bên B những chứng từ cần thiết để bên B có thể 

hoàn thành công việc của mình theo chỉ định của bên uỷ thác. 

- Bên A có trách nhiệm nhận hàng đã được bên B nhập về tại địa điểm vào thời gian 

do bên B thông báo khi hàng về. 
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- Bên B có trách nhiệm giao dịch với bên nước ngoài để nhập khẩu hàng hoá với 

điều kiện có lợi nhất cho bên A (ví dụ như giá rẻ, chất lượng tốt, thời gian 

nhanh…). 

Điều 7: Thanh toán  

 Trường hợp nhập khẩu uỷ thác  

 Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B chi phí uỷ thác nhập khẩu. 

 Bên B có trách nhiệm cung cấp cho bên A các chứng từ thanh toán sau: 

- Vận đơn đường biển hoặc vận đơn đường hàng không. 

- Hoá đơn thương mại có chữ ký của hai bên. 

- Bảng kê chi tiết hàng hoá. 

- Giấy chứng nhận xuất xứ. 

- Hợp đồng mua bảo hiểm. 

- Giấy chứng nhận số lượng hàng hoá do nhà sản xuất cấp. 

 Trường hợp xuất khẩu uỷ thác. 

 Bên B sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của bên A ngay sau khi nhận 

được tiền thanh toán từ phía nước ngoài. Bên B không có quyền trong việc chiếm 

hữu và sử dụng nguồn ngoại tệ này. 

 Bên B có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho bên A nhận được ngoại tệ do 

bên nước ngoài thanh toán một cách nhanh chóng nhất. Tuỳ theo từng điều kiện 

thanh toán giữa bên B với phía nước ngoài trong hợp đồng đã ký kết mà tiền được 

chuyển cho bên A nhanh hay chậm, một lần hay nhiều lần. 

Điều 8: Giám định hàng hoá 
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- Đối với nhập khẩu uỷ thác 

Trường hợp bên A đem hàng nhập khẩu về kho, trong vòng …. ngày, khi mở bao 

bì phát hiện hàng không đúng phẩm chất so với hàng mẫu hoặc thiếu số lượng thì 

để nguyên trạng và mời cơ quan giám định hàng hoá (VINACONTROL, 

DAVICONTROL,…) đến kiểm tra và lập biên bản công khai xác nhận tình trạng 

hàng nhập, gửi cho bên B làm cơ sở pháp lý đòi bên nước ngoài bán hàng bồi 

thường. 

Bên B khi nhận được văn bản xác nhận về hàng nhập cho bên A không đúng với 

yêu cầu đã cam kết với bên nước ngoài, phải thực hiện ngay các biện pháp hạn chế 

tổn thất và chịu trách nhiệm khiếu nại đòi bồi thường với bên nước ngoài trong 

thời hạn quy định. 

- Đối với xuất khẩu uỷ thác 

Việc giám định hàng hoá cuối cùng sẽ được cơ quan giám định hàng hoá của bên 

nước ngoài thực hiện, nếu khiếu nại xảy ra thì bên nước ngoài sẽ thông báo cho 

bên B và bên B sẽ thông báo lại cho bên A, cùng với các tài liệu kèm theo chứng 

minh và hàng hoá hỏng, không đủ số lượng,… trong vòng bao nhiêu ngày theo 

hợp đồng đã ký kể từ ngày phía nước ngoài nhận được hàng hoá nếu trách nhiệm 

thuộc bề bên A thì bên A phải cùng với bên B giải quyết ngay không được chậm 

chễ. 
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Điều 9: Bảo hành  

Thông thường hàng hoá sẽ được bảo hành trong khoảng thời gian quy định trong hợp 

đồng kể từ ngày ký biên bản giao hàng với điều kiện lưu trữ, bảo quản được quy định cụ 

thể trong hợp đồng ngoại thương được ký kết với bên nước ngoài và hợp đồng kinh tế với 

bên nhận uỷ thác. 

Bên B và nhà sản xuất sẽ chịu trách nhiệm về bất cứ sự hư hỏng nào về tính chất và hiện 

trạng của hàng hoá trong thời gian bảo hành. 

Trong trường hợp có khiếu nại bên A phải thông báo cho bên B, bên B sẽ có trách nhiệm 

thông báo lại cho nhà sản xuất và có xác nhận trong vòng… ngày sau ngày thông báo cho 

bên B và nhà sản xuất. Các bên có liên quan sẽ chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu 

nại nào được chứng minh là thuộc trách nhiệm của mình, đền bù tổn thất và chịu các chi 

phí khác có liên quan. 

Điều 10: Bất khả kháng 

Trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng xuất nhập khẩu uỷ thác phải được thông báo 

cho các bên còn lại và phải có giấy chứng nhận bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền 

của. Ngoài thời gian nói trên trường hợp bất khả kháng không được giải quyết. 

Điều 11: Trọng tài 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu giữa bên A và bên B nếu có 

xảy ra tranh chấp thì hai bên sẽ căn cứ vào điều khoản trọng tài trong hợp đồng uỷ thác 

xuất nhập khẩu để giải quyết các tranh chấp phát sinh. 

Ví dụ: Trong quá trình thực hiện hợp đồng mọi tranh chấp phát sinh nhưng không đạt 

được sự thoả thuận chung giữa hai bên thì sẽ giải quyết cuối cùng bởi hội đồng trọng tài 

kinh tế. Phán quyết của trọng tài là quyết định cuối cùng ràng buộc cả hai bên liên quan 

phải thực thi. Chi phí trọng tài và chi phí khác sẽ do bên thua kiện chịu, trừ khi có thoả 

thuận khác đã được ghi nhận trong hợp đồng trước đó. 
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Điều 12: Phạt vi phạm 

- Trong hợp đồng uỷ thác nhập khẩu 

Bên B cùng nhà sản xuất cam kết sản xuất và giao những hàng hoá cho bên A theo đúng 

số lượng và yêu cầu theo đơn đặt hàng đã được ký kết trước đó. 

Nếu bên A có chứng minh được về sai phạm hàng hoá như không đủ số lượng, sản xuất 

có nhiều khiếm khuyết so với yêu cầu đơn đặt hàng của bên A thì bên B cùng với bên 

nước ngoài có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân và chịu trách nhiệm giải quyết và đền bù 

theo thoả thuận trong hợp đồng. 

Giao hàng chậm 

Nếu hàng hoá không giao đúng hạn cho bên A thì bên gây ra thiệt hại trên phải 

chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự chậm trễ đó, bên vi phạm phải có phương hướng 

giải quyết và chịu phạt theo mức đã được ghi trong hợp đồng uỷ thác hoặc hợp 

đồng ngoại thương trước đó đã ký kết và đã được thống nhất giữa các bên tham 

gia. 

- Trường hợp uỷ thác xuất khẩu 

Nếu hàng hoá bên A cung cấp không khớp với mẫu mã bên A gửi để chào hàng hoawck 

giao hàng chậm trễ dẫn tới bên B giao không kịp cho bên nước ngoài thì bên A chịu trách 

nhiệm bồi thường hợp đồng với bên B và phía nước ngoài, đồng thời bên A phải chịu mọi 

chi phí phát sinh mà bên B đã bỏ ra để thực hiện trách nhiệm của mình hợp đồng. 

Nếu bên nước ngoài huỷ bỏ hợp đồng với bên B mà là do lỗi của bên A, thì bên A phải 

chịu bồi thường tiền phạt và đặt cọc. Ngoài ra bên A phải bồi thường cho bên B toàn bộ 

phí tổn mà bên B đã bỏ ra để thực hiện hợp đồng. 

Thông thường tiền bồi thường do hai bên quy định và sẽ căn cứ trên tổng giá trị hợp 

đồng. 



 

 27 

ĐạI HọC HOA SEN 

Điều 13: Trách nhiệm của mỗi bên 

- Trong hợp đồng uỷ thác nhập khẩu 

 Trách nhiệm của bên B 

Bên B có trách nhiệm phải nhập hàng theo đúng số lượng, chất lượng, các tính năng kỹ 

thuật đã được ghi và quy định trong bản hợp đồng, đồng thời đảm bảo hàng nhập và đến 

cơ sở của bên A đầy đủ và an toàn. 

Thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hoá với các cơ quan hữu quan và thanh toán tiền 

hàng cho nhà xuất khẩu nước ngoài. Làm mọi thủ tục nhận hàng tại cảng hay tại sân bay 

và thông báo cho bên A bằng văn bản và cùng bên A giao nhận số hàng trong hợp đồng. 

Bên B có trách nhiệm đưa hàng về cơ sở của bên B một cách đảm bảo và an toàn, chi phí 

do bên B chịu hoặc tuỳ theo điều khoản đã ký kết trong hợp đồng uỷ thác. 

Làm các thủ tục kiểm hàng với các cơ quan có liên quan đảm bảo hàng nhập khẩu mang 

đầy đủ tính hợp pháp và đưa được về tới cơ sở bên A. 

Có trách nhiệm thực thi các thủ tục khiếu nại nếu có, đòi bồi thường thiệt hại hoặc huỷ 

hợp đồng với phía nước ngoài khi các điều khoản giao hàng bị vi phạm theo điều khoản 

phạt của hợp đồng này. Tiền lãi được xác định theo lãi suất ngân hàng nhà nước tại thời 

điểm khiếu nại. 

 Trách nhiệm của bên A 

Bên A thanh toán toàn bộ số tiền hàng của tổng giá trị hợp đồng theo điều khoản thanh 

toán đã quy định sẵn trong hợp đồng và theo vận đơn để nhập khẩu số hàng hoá của hợp 

đồng này bằng đồng tiền quy định trong hợp đồng vào tài khoản của bên B. 

Phí uỷ thác và các chi phí khác thì bên A sẽ thanh toán vào tài khoản của bên B trên cơ sở 

nếu các chứng từ do bên B đưa ra là hợp lệ. Phí uỷ thác có thể được thanh toán theo các 

giai đoạn và tỉ lệ với các giá trị thanh toán của hợp đồng ngoại thương theo như các bên 

đã ký kết trước đó. 
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Khi có thông báo ngày giờ hàng về bên A có trách nhiệm nhận hàng hoá cũng như chuẩn 

bị kho bãi đủ điều kiện để chứa loại hàng hoá đó. 

Khi nhận hàng nếu phát hiện hàng hoá không đảm bảo quy cách vận chuyển theo quy 

định như vỡ kiện, mất hàng hoặc vỡ nứt niêm phong thì bên A có trách nhiệm thông báo 

cho bên B để bên B có trách nhiệm yêu cầu các hãng vận tải và các cơ quan hữu quan lập 

biên bản xác nhận đồng thời tổ chức giám định ngay. 

- Trong hợp đồng uỷ thác xuất khẩu 

Trách nhiệm của bên B 

Bên B có trách nhiệm ký kết với khách hàng nước ngoài hợp đồng xuất khẩu hàng hoá 

theo đúng số lượng, chất lượng, các tính năng kỹ thuật đã được quy định trong hợp đồng. 

Làm mọi thủ tục xuất khẩu hàng hoá với các cơ quan hữu quan, làm mọi thủ tục giao 

hàng, nhận tiền và chuyển tiền cho bên A. 

Trách nhiệm của bên A 

Bên A có trách nhiệm sản xuất và gom hàng hoá, đóng gói bao bì theo đúng yêu cầu mà 

bên B đã thông báo, chở hàng ra ở cảng đúng thời hạn để cùng với bên B làm các thủ tục 

cần thiết để xuất khẩu lô hàng. 

Xin các giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc cho phép xuất khẩu hàng hoá. 

Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B phí uỷ thác và các chi phí khác như đã thoả 

thuận, phí uỷ thác được thành toán theo từng giai đoạn và tỷ lệ như hợp đồng ngoại mà 

các bên đã thoả thuận thống nhất. 

Điều 14: Các điều khoản khác 

Mọi thay đổi hay điều chỉnh hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập bằng văn bản và có 

chữ ký của hai bên và có hiệu lực ngay khi ký kết. 
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Việc ký kết hợp đồng này các hợp đồng có liên quan trước đây đều vô giá trị. 

Tất cả các phụ lục kèm theo là các phần không thể tách rời của hợp đồng. 

Các vấn đề khác chưa nêu trong hợp đồng này sẽ được hai bên căn cứ vào luật hiện hành 

của Việt Nam và luật thương mại quốc tế để giải quyết. 
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III. Mẫu hợp đồng uỷ thác xuất-nhập khẩu hoàn chỉnh 

1. Mẫu hợp đồng uỷ thác xuất khẩu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------------------- 

HỢP ĐỒNG UỶ THÁC XUẤT KHẨU 

Số……/HĐKTXK 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. tại…… 

Chúng tôi gồm có: 

BÊN UỶ THÁC (Bên A) .....................................  .................................................................  

- Tên doanh nghiệp: ....................................  ................................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:  .............................  ...................................................................  

- Điện thoại:  ....................... Telex: ....................... Fax:  .......  ......................................  

- Tài khoản số:  ........................................ mở tại Ngân hàng:  .....................................  

- Mã số thuế doanh nghiệp: ......................  ...................................................................  

- Đại diện:  ...............  ............................... Chức vụ:  ....................................................  

- Giấy uỷ quyền số:  .  ............................... (nếu được uỷ quyền thay Giám đốc ký) 

Viết ngày …… tháng ……. năm …… do ….. chức vụ …… ký. 

BÊN  ĐƯỢC UỶ THÁC (Bên B): ....................  ...................................................................   

- Tên doanh nghiệp:  ...................................  ................................................................  
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- Địa chỉ trụ sở chính:  .............................  ...................................................................  

- Điện thoại:  ............................. Telex:.............................. Fax:  ..................................  

- Tài khoản số:  ........................................ mở tại Ngân hàng:  .....................................  

- Mã số thuế doanh nghiệp: ......................  ...................................................................  

- Đại diện:  ...  ........................................... Chức vụ:  ....................................................  

- Giấy uỷ quyền số:  .  ............................... (nếu được uỷ quyền thay Giám đốc ký) 

Viết ngày …… tháng ……. năm …… do ….. chức vụ …… ký. 

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:  

Điều 1. Nội dung công việc uỷ thác 

1- Bên A uỷ thác cho Bên B xuất khẩu những mặt hàng sau:  

STT Tên hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

       

Cộng:  ...............................................................  ...........................  .............................  

2- Tổng giá trị tính theo ngoại tệ (bằng chữ):  ...  ...........................  .............................  

3- Tổng giá trị tính theo đồng Việt Nam (bằng chữ):  ....................  .............................  

Điều 2. Quy cách phẩm chất hàng hoá  

1- Bên B có trách nhiệm hướng dẫn trước cho Bên A về tiêu chuẩn cho hàng hoá, 

tiêu chuẩn kiểm định, bao bì, cách chọn mẫu để chào hàng… ngay từ khi sản xuất, chế 

biến. 

2- Bên A phải cung cấp cho Bên B các tài liệu cần thiết về quy cách, phẩm chất, 

mẫu hàng… để chào bán. 
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3- Bên A phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá (nếu có sự sai  lệch so với 

nội dung chào hàng) đồng thời chịu trách nhiệm về số lượng hàng hoá bên trong bao bì, 

trong các điều kiện hàng hoặc container do Bên A đóng, khi hàng đến tay bên nước 

ngoài. 

Điều 3. Quyền sở hữu hàng hoá  

1- Hàng hoá uỷ thác xuất khẩu là tài sản thuộc sở hữu của Bên A cho đến khi 

hàng hoá đó được Bên A chuyển quyền sở hữu cho khách hàng nước ngoài. Trong bất cứ 

giai đoạn nào, Bên B cũng không có quyền sở hữu số hàng uỷ thác này. 

2- Bên B phải tạo điều kiện cho Bên A được tham gia cùng giao dịch, đàm phán 

với bên nước ngoài về việc chào bán hàng hoá của mình. 

3- Mỗi lô hàng này Bên A cam đoan chỉ uỷ thác cho Bên B là đơn vị có chức năng 

nhập khẩu tiến hành chào hàng và xuất khẩu kể từ ngày …. tháng ….. năm….., nếu sau 

đó Bên A lại chuyển quyền sở hữu lô hàng uỷ thác này cho đơn vị khác hoặc dùng nó để 

gán nợ, để thế chấp, để cầm cố, bảo lãnh tài sản trong các hợp đồng kinh tế khác mà 

không được sử đồng ý của Bên B thì Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

Điều 4. Vận chuyển, giao dịch xuất khẩu hàng đã uỷ thác 

1- Bên A có trách nhiệm vận chuyển hàng hoá tới địa điểm và theo đúng thời gian 

sau đây: 

- Địa điểm:  .......................................................  ...........................  .............................  

- Thời gian: Hàng  phải có trước …. giờ …... ngày ….. tháng …. năm…….. 

2- Bên B có trách nhiệm khẩn trương giao dịch xuất khẩu hàng hoá trong thời 

gian …. ngày (kể từ ngày Bên A báo đã chuẩn bị đủ các yêu cầu về hàng hoá đã thoả 

thuận với Bên B). Nếu không giao dịch được trong thời gian nói trên, Bên B phải thông 

báo ngay cho Bên A biết để xử lý lô hàng đó. 
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3- Bên B có trách nhiệm xuất khẩu lô hàng đó với điều kiện có lợi nhất cho Bên A 

(như về giá cả, khả năng thanh toán nhanh, bằng ngoại tệ manh….). 

Điều 5. Thanh toán tiền bán hàng 

1- Bên B có trách nhiệm cung cấp cho ngân hàng (ngoại thương)….. tại…. những 

tài liệu cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho bên A nhận được ngoại tệ do Bên nước 

ngoài thanh toán một cách nhanh chóng nhất. 

2- Bên A được quyền sử dụng ngoại tệ đó theo quy định của Nhà nước, Bên B 

không có quyền trong việc sở hữu ngoại tệ này. 

Điều 6. Giải quyết rủi ro 

Bên A phải chịu thiệt hại về những rủi ro trong qúa trình uỷ thác xuất khẩu lô 

hàng trên nếu Bên B chứng minh là họ không có lỗi và đã làm đầy đủ mọi trách nhiệm 

đòi bồi thường ở người thứ ba (là người có lỗi gây rui ro như làm đổ vỡ, cháy….. hàng 

hoá uỷ thác xuất khẩu). 

Trường hợp này người thứ ba thực hiện nghĩa vụ bồi thường trực tiếp cho Bên A. 

Điều 7. Trả chi phí uỷ thác 

1- Bên A phải thanh toán cho Bên B tổng chi phí uỷ thác theo mức quy định của 

Nhà nước (có thể do hai bên thoả thuận). 

- Số tiền chi phí uỷ thác mặt hàng….(thứ nhất) là .........................  .................... đồng. 

- Số tiền chi phí uỷ thác mặt hàng …..(thứ hai) là  ........................  ..................... đồng 

- Số tiền chi phí uỷ thác mặt hàng …..(thứ ba) là  .........................  ..................... đồng 

Tổng chi phí uỷ thác là: (số)….. đồng. (bằng chữ): .......................  .............................   

2- Thanh toán theo phương thức……..(có thể chuyển khoản, tiền mặt…..). 
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Điều 8. Trách nhiệm của các bên trong thực hiện  

1- Trường hợp hàng hoá bị khiếu nại do những sai sót của Bên A thì Bên A phải 

có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách nước ngoài theo kết quả giải quyết công 

việc cùng với Bên B. 

2- Bên B có trách nhiệm làm đầy đủ những công việc cần thiết hợp lý để giải 

quyết những khiếu nại khi khách hàng nước ngoài phát đơn, kể cả trường hợp hàng uỷ 

thác xuất khẩu có tổn thất vì gặp rủi ro. Bên B nếu có lỗi trong các trường hợp bị khiếu 

nại hoặc gặp rủi ro trên, cũng phải chịu trách nhiệm vật chất theo phần lỗi của mình. 

3- Khi xác định phần lỗi phải bồi thường thiệt hại vật chất thuộc trách nhiệm của 

Bên A thì Bên B có nghĩa vụ gửi những tài liệu pháp lý chứng minh đến ngân hàng ngoại 

thương khu vực là…. (nơi Bên A mở tài khoản để nhận thanh toán ngoại tệ) để ngân 

hàng này trích tài khoản của Bên A, trả bồi thường cho khách hàng nước ngoài, đồng 

thời Bên B phải thông báo cho Bên A biết. 

4- Nếu Bên B thực hiện nội dung hướng dẫn không cụ thể về hàng hoá sai yêu cầu 

mà khách hàng đưa ra, gây thiệt hại cho Bên A thì Bên B có trách nhiệm bồi thường 

những thiệt hại thực tế đã gây ra cho Bên A do hàng hoá không xuất khẩu được. 

5- Bên A không chấp hành đúng thời gian và địa điểm giao nhận hàng theo hướng 

dẫn của Bên B, dẫn tới hậu quả bị bên khách hàng nước ngoài phạt hợp đồng với Bên B 

và bắt bồi thường các khoản chi phí khác như cảng phí, tiền thuê phương tiện vận tải…. 

thì Bên A chịu trách nhiệm bồi thường thay cho Bên B. Nếu lỗi này do Bên B hướng dẫn 

sai thời gian, địa điểm giao nhận hàng thì bên B pải chịu trách nhiệm bồi thường trực tiếp 

cho khách hàng nước ngoài. 

6- Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán chi phí uỷ thác do trả chậm so với thoả 

thuận, bên B được áp dụng mức phạt lãi suất tín dụng quá hạn theo quy định của ngân 

hàng nhà nước  là……% ngày (hoặc tháng) tính từ ngày hết thời hạn thanh toán. 
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7- Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực 

hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới …..% giá trị phần hợp 

đồng đã ký (mức phạt cao nhất là……%) 

8- Những vi phạm trong hợp đồng này mà hai bên gây ra cho nhau (nếu không 

liên quan đến bồi thường vật chất cho bên nước ngoài) xảy ra, trường hợp có một bên 

gây ra đồng thời nhiều loại vi phạm thì chỉ phải chịu một loại phạt có số tiền ở mức cao 

nhất theo các mức phạt mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng này. 

Điều 9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng  

1- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có 

vấn đề ghì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau và tích cực bàn bạc 

giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung). 

2- Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì thống nhất sẽ nộp đơn tại Toà 

án để giải quyết tranh chấp trong hợp đồng này. 

3- Chi phí cho những hoạt động kiểm tra, xác minh và lệ phí Toà án do bên có lỗi 

chịu. 

Điều 10. Các thoả thuận khác (nếu cần) 

Điều 11. Hiệu lực của hợp đồng  

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ….. đến ngày ….. 

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào lúc … giờ ngày…. 

(địa điểm do các bên tự thoả thuận). 

Hợp đồng này được làm thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.  

Đại diện bên A 

Chức vụ 

Đại diện bên B 

Chức vụ 
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(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) 
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2. Mẫu hợp đồng nhập khẩu uỷ thác 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------------------- 

HỢP ĐỒNG UỶ THÁC NHẬP KHẨU 

Số……/HĐUTNK…. 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. tại…… 

Chúng tôi gồm có: 

BÊN UỶ THÁC (Bên A) 

- Tên doanh nghiệp: ....................................  ................................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:  .............................  ...................................................................  

- Điện thoại:  ....................... Telex: ....................... Fax:  .......  ......................................  

- Tài khoản số:  ........................................ mở tại Ngân hàng:  .....................................  

- Mã số thuế doanh nghiệp: ......................  ...................................................................  

- Đại diện:  ...............  ............................... Chức vụ:  ....................................................  

- Giấy uỷ quyền số:  .  ............................... (nếu được uỷ quyền thay Giám đốc ký) 

Viết ngày …… tháng ……. năm …… do ….. chức vụ …… ký. 

BÊN  ĐƯỢC UỶ THÁC (Bên B): ....................  ...................................................................  

- Tên doanh nghiệp: ....................................  ................................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:  .............................  ...................................................................  
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- Điện thoại:  ............................. Telex:.............................. Fax:  ..................................  

- Tài khoản số:  ........................................ mở tại Ngân hàng:  .....................................  

- Mã số thuế doanh nghiệp: ......................  ...................................................................  

- Đại diện:  ...  ........................................... Chức vụ:  ....................................................  

- Giấy uỷ quyền số:  .  ............................... (nếu được uỷ quyền thay Giám đốc ký) 

Viết ngày …… tháng ……. năm …… do ….. chức vụ …… ký. 

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:  

Điều 1. Nội dung công việc uỷ thác 

1- Bên A uỷ thác cho bên B nhập khẩu những mặt hàng sau:  

Số TT Tên hàng Đơn vị 

tính 

Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

       

 

Cộng:  ......................  ...............................  ...................................................................  

2- Tổng giá trị (bằng chữ)  .......................  ...................................................................   

3- Tổng giá trị tính theo đồng Việt Nam (bằng chữ):  ...................................................  

Điều 2. Giá cả 

- Đơn giá mặt hàng là giá ….(quy định hoặc gía thoả thuận với nước ngoài) 

- Nếu giả cả có thay đổi Been B phải báo ngay cho Bên A biết khi nắm được thông 

tin về giá để xử lý. 

Điều 3. Quy cách, chất lượng hàng nhập khẩu  
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1- Bên B có trách nhiệm tìm nguồn hàng nhập khẩu theo yêu cầu về quy cách, 

phẩm chất và bao bì theo đúng nội dung đặt hàng của Bên A như sau:  

- Loại thứ nhất: yêu cầu phải…. 

- Loại hàng thứ hai : 

- Loại hàng thứ ba: 

2- Bên B có trách nhiệm mời Bên A tham dự giao dịch mua hàng với bên nước 

ngoài vào những ngày….. 

Bên B có trách nhiệm hướng dẫn cho Bên A lựa chọn mua những loại hàn nhập 

khẩu với những điều kiện có lợi nhất cho Bên A. 

Điều 4. Thủ tục nhập khẩu hàng hoá   

1- Bên A có trách nhiệm chuyển cho Bên B những giấy tờ cần thiết sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (nếu có); 

- Xác nhận của Ngân hàng Ngoại thương….(nơi Bên A mở tài khoản ngoại tệ về 

khả năng thanh toán. 

2- Bên B có trách nhiệm giao dịch với bên nước ngoài để nhập khẩu hàng hoá với 

điều kiện có lợi nhất cho Bên A (ví dụ như giá rẻ, chất lượng tốt, thời gian nhanh…). 

3- Bên A có trách nhiệm nhận hàng đã được Bên B nhập về tại địa điểm vào thời 

gian do Bên B thông báo khi hàng về. 

Điều 5. Trả chi phí uỷ thác 

1- Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B chi phí uỷ thác xuất nhập khẩu gồm 

các mặt hàng sau:  
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a) (Tên hàng) trả chi phí….. đồng 

b)…………………trả chi phí …..đồng. 

Điều 6. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại với nước ngoài  

1- Trường hợp bên A đem hàng nhập khẩu về kho, trong vòng …. ngày, khi mở 

bao bì phát hiện hàng không đúng phẩm chất, thiếu số lượng…. thì để nguyên trạng và 

mời Vinacontrol đến kiểm tra và lập biên bản công khai xác nhận tình trạng hàng nhập, 

gửi cho Bên B làm cơ sở pháp lý đòi bên nước ngoài bán hàng bồi thường. 

2- Đối với Bên B, khi nhận được văn bản xác nhận về hàng nhập cho Bên A 

không đúng với yêu cầu đã cam kết với bên nước ngoài, phải tiến hành ngay các biện 

pháp hạn chế tổn thất và chịu trách nhiệm liên hệ khiếu nại đòi bồi thường với bên nước 

ngoài trong thời hạn quy định là …  ngày (tháng). 

Điều 7. Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng 

1- Nếu bên nào xảy ra vi phạm hợp đồng, một mặt phải trả cho bên bị vi phạm tiền 

phạt vi phạm hợp đồng (từ 2% - 12%) giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, mặt khác còn 

phải bồi thường các thiệt hại xảy ra do lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến như: Mất mát hư 

hỏng tài sản, những chi phí để ngăn chặn,hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra, tiền phạt do 

vi phạm hợp đồng khác với tiền bồi thường thiệt bại mà bên vi phạm đã phải trả cho bên 

thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra. 

2- Bên A đưa ra những yêu cầu về tiêu chuẩn hàng cần nhập khẩu cho Bên B 

không rõ ràng, cụ thể, bị bên nước ngoài đưa bán hàng hoá kém phẩm chất, lạc hậu về kỹ 

thuật và công nghệ, giá đắt: phải tự gánh chịu kết quả. Nếu Bên A cố tình không đến 

nhận hàng, sẽ bị phạt….% giá trị hàng nhập, còn bị bắt buộc nhận hàng, sẽ bị phạt …% 

giá trị hàng nhập, còn bị bắt buộc phải nhận hàng và phải thanh toán toàn bộ các khoản 

phạt và bồi thường thiệt hại khi bên nước ngoài hoặc bên thứ ba khác đã vi phạm đưa ra. 



 

 41 

ĐạI HọC HOA SEN 

3- Bên B khi thực hiện các giao dịch để nhập khẩu hàng do bên A uỷ thác mà có 

hành vi móc nối với bên nước ngoài, gây thiệt hại cho Bên A hoặc không mới Bên A dự 

đàm phán, giao dịch chọn hàng với bên nước ngoài, khi nhập hàng về lại gây sức ép bắt 

Bên A nhận trong những điều kiện bất lợi cho Bên A thì Bên A có quyền không nhận 

hàng, nếu BênA đồng ý nhận hàng, Bên B phải bồi thường mọi thiệt hại về chênh lệch 

giá hàng so với giá thực tế, Bên B còn bị phạt tới……% tổng giá trị tiền uỷ thác đã thoả 

thuận. 

4- Trong trường hợp Bên A đến nhận hàng chậm so với thời gian quy định sẽ bị 

gánh chịu các khoản phạt do bên nhận chuyên chở, vận tải hàng hoá phạt và bồi thường 

chi phí lưu kho bãi, bảo quản hàng, cảng phí và các khoản  phạt khác. 

5- Khi Bên A có khiếu nại về hàng nhập mà Bên B không làm hết trách nhiệm 

trong việc thụ lý và giải quyết các khiếu nại tới bên nước ngoài để có kết quả thực tế 

nhằm bảo vệ quyền lợi cho Bên A, thì sẽ bị phạt ….% giá trị tiền uỷ thác, đồng thời còn 

phải gánh chịu những bồi thường về hàng hoá cho Bên A thay cho Bên nước ngoài đã 

bán hàng. 

6- Nếu Bên A thanh toán cho bên nước ngoài chậmn, gây thiệt hại cho uy tín và 

các hoạt động giao dịch khác của Bên B với bên nước ngoài đó thì Bên A phải gánh chịu 

các khoản phạt và bồi thường thay cho Bên B khi bên nước ngoài khiếu nại, đồng thời 

còn phải thanh toán đủ các khoản tiền mua hàng nhập và tiền bị phạt chậm trả do bên 

nước ngoài yêu cầu. 

7- Trường hợp thanh toán chi phí uỷ thác nhập khẩu chậm so với thời hạn quy 

định sẽ bị phạt theo lãi suất tín dụng quá hạn theo quy định hiện hành của Nhà nước là 

….% tổng giá trị chi phí uỷ thác. 

8- Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực 

hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt vi phạm ….% tổng giá trị chi 

phí uỷ thác và bồi thường các khoản phạt cùng các chi phí thực tế khác mà bên vi phạm 

có thể phải gánh chịu do hậu quả của sự vi phạm hợp đồng này do bên kia gây ra. 
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Điều 8. Giải quyết tranh chấp hợp đồng 

1- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận, không 

được đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng. 

2- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có 

vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau và tích cực bàn bạc 

giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung sự việc và phương pháp giải quyết đã 

áp dụng). 

3- Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì thống nhất sẽ nộp đơn tại Toà 

án để yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng này. 

4- Chi phí cho những hoạt động kiểm tra, xác minh và án phí Toà án do bên có lỗi 

chịu. 

Điều 9. Các thoả thuận khác 

Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …. đến ngày …… 

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào lúc ….giờ ngày ….. 

(địa điểm do các bên tự thoả thuận). 
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Hợp đồng này được làm thành …. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …. bản. 

Đại diện bên A 

Chức vụ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Đại diện bên B 

Chức vụ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Chương IV: Các văn bản luật quy định về nghiệp vụ ủy thác XNK 

I. Các văn bản pháp lý có liên quan đến nghiệp vụ uỷ thác xuất nhập khẩu 

1. Một số vấn đề về thuế trong xuất nhập khẩu uỷ thác 

Phần này sẽ giải thích cụ thể hơn về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

đối với hàng uỷ thác xuất khẩu. Và được thông tư số 2416/BTC-TCT ngày 27 tháng 

02 năm 2010, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: 

1.1. Về thủ tục, hoàn thuế GTGT đối với hàng ủy thác xuất khẩu 
Căn cứ quy định tại Điều 7 Luật Quản lý thuế quy định về nghĩa vụ của người nộp 

thuế: “...Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác 

định nghĩa vụ thuế...”; 

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2.d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC 

ngày 9/4/2007; Điểm 1.2(d) Mục III và Điểm 5.3 Mục IV Phần B Thông tư 

32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007; Điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 

129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, quy định điều 

kiện khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào và các thủ tục đối với trường hợp hàng 

hóa uỷ thác xuất khẩu. 

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 

14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn về thủ tục hồ sơ 

hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu. 

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp 

ủy thác xuất khẩu thực hiện theo đúng quy định tại Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư số 

60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và phải đảm bảo đầy đủ điều kiện khấu trừ và các 

thủ tục đối với trường hợp hàng uỷ thác xuất khẩu quy định tại các Thông tư nêu trên. 
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Số thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện khấu trừ và thủ tục hồ sơ 

nêu trên thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo chế độ quy định.  

Trường hợp giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp, cơ quan 

Thuế yêu cầu doanh nghiệp xuất trình các giấy tờ có liên quan để kiểm tra, đối chiếu 

xác định đủ điều kiện khấu trừ thuế hoặc xác định tính chính xác của bảng kê trong hồ 

sơ đề nghị hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu thì doanh nghiệp phải xuất trình bản 

sao y của doanh nghiệp nhận uỷ thác xuất khẩu: Hợp đồng xuất khẩu, Tờ khai Hải 

quan, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng do bên nhận uỷ thác thanh toán với nước 

ngoài. 

Riêng đối với xuất khẩu gạo uỷ thác do các Tổng Công ty lương thực là đầu mối 

xuất khẩu cho các Công ty ở địa phương, thực hiện xuất khẩu theo từng chuyến hàng 

của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách nước ngoài và giá cả cũng 

khác nhau thì bên nhận uỷ thác phải xác nhận về số lượng hàng thực tế đã xuất khẩu 

kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất 

khẩu cho đơn vị uỷ thác phù hợp với tờ khai Hải quan về hàng thực tế đã xuất khẩu và 

phải sao gửi Tờ khai Hải quan, Hợp đồng xuất khẩu, Chứng từ thanh toán qua ngân 

hàng cho bên uỷ thác. 

1.2. Việc ghi tên đơn vị uỷ thác vào chỉ tiêu ô số 3 trên Tờ khai Hải quan 
đối với trường hợp đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu của nhiều doanh 
nghiệp uỷ thác 

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính 

về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và tại Bảng hướng dẫn sử dụng tờ khai 

hàng hoá xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 

4/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;  

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 
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Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, việc ghi chỉ tiêu ô số 3 của Tờ khai hải quan hàng 

xuất khẩu phải ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, mã số kinh doanh XK-NK 

của đơn vị uỷ thác xuất khẩu theo đúng quy định tại phụ lục 2A hướng dẫn cách ghi các 

tiêu thức trên Tờ khai hàng hoá xuất khẩu ban hành kèm  theo Quyết định số 

1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 

Trường hợp có nhiều đơn vị uỷ thác xuất khẩu trên cùng một tờ khai hải quan hàng 

hoá xuất khẩu thì đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu phải lập bảng kê ghi đầy đủ tên, địa chỉ, 

số điện thoại, số fax, mã số kinh doanh XK-NK của đơn vị uỷ thác xuất khẩu và cam kết 

về tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về dữ liệu đã kê khai gửi kèm theo bộ 

hồ sơ hải quan hàng xuất khẩu cho đơn vị uỷ thác xuất khẩu. 

1.3. Về việc đơn vị uỷ thác xuất khẩu xuất hoá đơn GTGT giao liên 2 cho 

đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu lưu giữ 

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 5.3 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 

09/4/2007 và Điểm 2.3 Mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 

26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thì: khi hàng hoá đã thực 

xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác 

nhận về số lượng, giá trị hàng hoá thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu, 

cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu lập hoá đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn 

thuế GTGT. Trong trường hợp này đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu lưu liên 2 tại doanh 

nghiệp. 
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1.4. Về việc thanh toán hàng xuất khẩu uỷ thác giữa bên nhận uỷ thác xuất 
khẩu với bên uỷ thác xuất khẩu: 

Về điều kiện chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu để khấu trừ, hoàn thuế GTGT 

thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điểm 1.2(d) Mục III Phần B Thông tư 

32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hoặc điểm 1.3 (c) Mục III Phần B Thông tư 

129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT. 

Trường hợp bên nhận uỷ thác sau khi được phía nước ngoài thanh toán, sau đó 

thanh toán lại tiền hàng cho bên uỷ thác thì phải phù hợp với điều khoản quy định của 

Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu và phải thanh toán qua ngân hàng theo đúng quy định. 

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. 

2. Áp dụng luật thương mại trong uỷ thác xuất nhập khẩu 
Luật thương mại năm 2005 - Mục 3: Uỷ thác mua bán hàng hoá, có quy định 

Điều 155. Uỷ thác mua bán hàng hóa 

Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác 

thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã 

thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác. 

Điều 156. Bên nhận uỷ thác 

Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp 

với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã 

thoả thuận với bên uỷ thác. 

Điều 157. Bên uỷ thác 

Bên uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân hoặc không phải là thương nhân 

giao cho bên nhận uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải 

trả thù lao uỷ thác. 

Điều 158. Hàng hoá uỷ thác 
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Tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp đều có thể được uỷ thác mua bán. 

Điều 159. Hợp đồng uỷ thác 

Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình 

thức khác có giá trị pháp lý tương đương. 

Điều 160. Uỷ thác lại cho bên thứ ba 

Bên nhận uỷ thác không được uỷ thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng uỷ 

thác mua bán hàng hoá đã ký, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của bên 

uỷ thác. 

Điều 161. Nhận uỷ thác của nhiều bên 

Bên nhận uỷ thác có thể nhận uỷ thác mua bán hàng hoá của nhiều bên uỷ thác 

khác nhau. 

Điều 162. Quyền của bên uỷ thác 

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên uỷ thác có các quyền sau đây: 

1. Yêu cầu bên nhận uỷ thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng uỷ 

thác; 

2. Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 163 của Luật này. 

Điều 163. Nghĩa vụ của bên uỷ thác 

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên uỷ thác có các nghĩa vụ sau đây: 

1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp 

đồng uỷ thác; 

2. Trả thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác; 

3. Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận; 

4. Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật 

mà nguyên nhân do bên uỷ thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật. 
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Điều 164. Quyền của bên nhận uỷ thác 

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các quyền sau đây: 

1. Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp 

đồng uỷ thác; 

2. Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác; 

3. Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên uỷ 

thác. 

Điều 165. Nghĩa vụ của bên nhận uỷ thác 

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các nghĩa vụ sau đây: 

1. Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận; 

2. Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp 

đồng uỷ thác; 

3. Thực hiện các chỉ dẫn của bên uỷ thác phù hợp với thoả thuận; 

4. Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác; 

5. Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ 

thác; 

6. Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận; 

7. Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu 

nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây 

ra. 
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 Chương V: Một số giải pháp thúc đẩy phát triển ngành nghề  
I. Về phía công ty 

Một vấn đề chung mà nhiều công ty gặp phải hiện nay là vấn đề pháp lý, nên công ty 

cần: 

- Soạn thảo các hợp đồng mẫu đáp ứng tiến độ giao kết hợp đồng kinh tế, cần chú ý 

về chủ thể giao kết hợp đồng, nội dung và hình thức hợp đồng phù hợp với quy 

định về hợp đồng kinh tế. 

- Tìm hiểu kỹ về luật kinh tế, tác động và ảnh hưởng của luật tới hoạt động kinh 

doanh của công ty, từ đó có chính sách nâng cao trình độ pháp lý cho cán bộ phụ 

trách. Trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh cần mạnh dạn sử dụng Trọng 

tài và Tóa án, vì các công ty sợ làm mất mối quan hệ làm ăn nên thường ngại sử 

dụng biện pháp này. Nếu công ty mạnh dạn thì sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và 

tránh được nhiều thiệt hại bất lợi cho công ty. 

- Cẩn trọng khi lập hợp đồng kinh tế, các đối tác nước ngoài thường sử dụng rất 

nhiều cách để tối đa lợi nhuận cho họ, vì thế trong bản hợp đồng nên chú ý tới 

điều khoản luật áp dụng, cơ quan giải quyết tranh chấp và trường hợp miễn trách. 

- Cần liên tục cập nhật những văn bản pháp luật liên quan, tránh việc sử dụng những 

văn bản hết hiệu lực. 

- Cần sự linh hoạt trong việc xác định hình thức hợp đồng phù hợp với Luật thương 

mại, nắm bắt được thời cơ trong kinh doanh. 

- Tránh tâm lý chủ quan và thói quen thương mại giữa công ty và đối tác, cần làm rõ 

về điều khoản quyền và nghĩa vụ của các bên, trường hợp miễn trách,… 

Công ty cần lập một bộ phận chuyên trách am hiểu về vấn đề pháp luật, có chức 

năng soạn thảo, đàm phán trong các cuộc thương lượng của công ty, tư vấn cho các bộ 

phận khác trong các vấn đề pháp quy trong từng lĩnh vực riêng biệt. 
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Biện pháp giảm rủi ro: 

Trong buôn bán các công ty thường gặp các vấn đề như: Đối tác không đủ khả 

năng thanh toán hoặc thanh toán chậm, hàng hóa thiếu, bị hư hại,… Kèm theo đó là 

các vụ kiện tụng, tranh chấp làm mất uy tín của công ty, để tránh việc đó tiếp tục xảy 

ra thì: 

- Hạn chế hoặc bỏ qua những thị trường nhiều rủi ro hoặc nhiều quy định khắt khe 

đối với hàng hóa mà công ty kinh doanh. Bán theo hình thức L/C không thể hủy 

ngang. 

- Phân phối đều các thị trường, tránh việc xem một nước nào đó là thị trường chủ 

lực. 

- Mua bảo hiểm cho hàng hóa. 

- Đàm phán, giao dịch và kí kết hợp đồng 

Đòi hỏi nhân viên có trình độ ngoại ngữ và nghiệp vụ giỏi, phải chuẩn bị đầy đủ 

thông tin để đáp lại kịp thời những thắc mắc của khách hàng, tìm điểm mạnh và điểm yếu 

của khách hàng, từ đó tư vấn những biện pháp thích hợp nhất. Việc ký kết hợp đồng 

thường kèm theo nhiều giấy tờ khác, công ty cần phải thận trọng, không được tẩy xóa, và 

ghi chép rõ ràng. 

Một đặc thù là hiện nay đa số hàng xuất nhập khẩu xuất theo FOB và nhập CIF, điều 

này làm cho thị trường bảo hiểm và vân tải trong nước không thể phát triển mạnh được. 

Do đó thời gian tới cần định hướng đối với những thị trường gần như Châu Á thì xuất 

theo CIF, còn ở những thị trường như Mỹ, Châu Âu thì vẫn xuất theo FOB để tránh rủi ro 

cho doanh nghiệp, cần xác định thời điểm ký kết hợp đồng sao cho có lợi nhất. 

Thời gian lưu chuyển hàng hóa trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu bao giờ 

cũng dài hơn so với thời gian lưu chuyển hàng hóa trong hoạt động kinh doanh nội địa do 

phải thực hiện hai giai đoạn mua hàng và hai giai đoạn bán hàng do đó để xác định kết 
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quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Do đó việc quản lý nguồn vốn rất quan trọng, 

doanh nghiệp cần tìm hướng giải quyết để việc quay vòng vốn chậm không ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới tình hình kinh doanh. 

II. Nhà nước 

- Nhà nước cần giảm thuế xuất nhập khẩu, giảm sự bảo hộ với một số ngành sản 

xuất trong nước, đảm bảo tự do cạnh tranh. 

- Xây dựng các bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm,… 

nhằm nâng cao chất lượng hàng Việt Nam. 

- Đơn giản thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan,… tránh việc 

hàng hóa ứ đọng ảnh hưởng đến hợp đồng. 

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu như hỗ trợ vốn, chính 

sách khuyến khích, hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản lý. 

- Cung cấp đầy đủ thông tin cho các doanh nghiệp về biến động trên thị trường 

nước ngoài, có thể lập nên các công ty bán thông tin về lĩnh vực xuất nhập khẩu, 

tạo sự cạnh tranh. 

- Mở rộng quan hệ song phương, đa phương, ký các hiệp định thương mại có lợi 

cho Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 
Qua đề tài về xuất nhập khẩu ủy thác, chúng tôi đã phần nào nắm rõ được nghiệp vụ 

và bản chất của loại hình dịch vụ này và phần nào củng cố thêm kiến thức đã được học. 

Thị trường thế giới chưa thể ổn định, thông tin thị trường nước ngoài cũng như khả 
năng nắm bắt thị trường quốc tế còn non yếu và chưa am hiểu tốt luật thương mại quốc tế 
của các doanh nghiệp, vì vậy xuất nhập khẩu trực tiếp phần nào sẽ gây khó khăn cho các 
doanh nghiện còn non trẻ, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ như ở nước ta. Trong khi 
nền kinh tế Việt Nam vẫn đang rất cần phát triển xuất khẩu nhằm tăng nguồn ngoại tệ 
trong nước và nền công nghiệp trong nước đòi hỏi nhu cầu nhập khẩu những trang thiết 
bị, phụ tùng, nguyên liệu cần thiết cho quá trình hoạt động của các ngành mũi nhọn: dệt 
may, da giày, lắp ráp,… 

Do đó mô hình kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác sẽ có điều kiện phát triển tốt trong 
tương lai và đây là một trong những cơ hội tốt để các doanh nghiệp Logistic thay đổi 
hướng hoạt động kinh doanh của mình thời gian tới. 
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