
 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O MẪU TURKEY 

 

Ô 1: Nhà xuất khẩu – Exporter: 

Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu 

Ô 2: Giấy chứng nhận xuất xứ - Certificate of Origin: 

Bỏ trống ô này. 

Ô 3: Người nhận hàng – Consignee: 

Việc ghi chi tiết trong ô này là tùy chọn, nhưng nên ghi tên và địa chỉ của người nhận hàng 

nếu được biết và/hoặc bên liên quan như ngân hàng, notify party, … 

Ô 4: Chi tiết về vận tải – Particulars of transport: 

Chi tiết về vận tải nên được ghi đầy đủ nếu có thể. Nếu không có thông tin chi tiết về vận tải, 

ô này cần ghi từ đâu đến đâu (vd: From Ho Chi Minh City, Vietnam To Ankara, Turkey). 

Ô 5: Ký và số hiệu bao bì đóng gói, loại kiện tương ứng và mô tả hàng hóa – Marks & 

number, Number and kind of packages; description of goods: 

Mô tả hàng hóa1 và HS, nhãn hiệu và các thông tin bổ sung khác (nếu cần). 

Khoảng không sử dụng: 

Gạch chéo không gian không sử dụng trong ô này theo hình chữ chữ Z.  

Ô 6: Trọng lượng cả bì – Gross weight: 

Ghi số lượng và đơn vị tính phù hợp (vd: PCS, Sets, Units,… hoặc Litres, Kilograms, Tons, 

Pounds,…). 

Ô 7: Số và ngày hóa đơn thương mại – Number and date of invoices: 

Ghi chi tiết về số và ngày hóa đơn (invoices). 

Ô 8: Thông tin khác – Other information: 

Đây là ô dùng cho cơ quan cấp C/O ký, đóng dấu. Để được thuận tiện và nhanh chóng, đề nghị 

DN ghi nơi và ngày cấp C/O phù hợp (vd: Ho Chi Minh City, MAY 20, 2018). 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tên hàng cần được khai bằng tiếng Anh theo từ điển (Vd: Áo sơ mi – Shirt). Đây là mô tả hàng hóa để cơ quan cấp phát C/O xác định xuất 

xứ cũng như cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu với hàng hóa nhập khẩu.  



 

 

ABC CO.,LTD. 

171 VO THI SAU STR., 3rd DIST., HOCHIMINH 

CITY, VIETNAM. TEL: +84.8.39326498 

ABC MFG LTD. 

No. 108, GAZIPSMANPASA, ANKARA, 

TURKEY 

BY SEA 

FROM: HOCHIMINH CITY, VIETNAM 

TO: ANKARA, TURKEY 

ADIDAS BAGS   HS 4202.19 

TOTAL IN WORDS: ONE THOUSAND TWO HUNDREDS 

PIECES ONLY 

 

1200 PCS 12345 
MAY 20, 2018 

HOCHIMINH CITY, MAY 20, 2018 


