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08.01 Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 
hoặc lột vỏ.
- Hạt điều:

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ
0801.32.00 - - Đã bóc vỏ

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.
0803.10.00 - Chuôi lá
0803. 90.00 - Loại khác

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô.
0804.30.00 - Quả dứa

08.07 Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi
0807.11.00 - - Quả dưa hấu
0807.20 - Quả đu đủ:
0807.20.10 - - Đu đủ Marđi backcross solo (betik solo)
0807.20.90 - - Loại khác

08.10 Quả khác, tươi.
0810.60.00 “ Quả sầu riêng
0810.90 - Loại khác:
0810.90.30 - - Quả chôm chôm
0810.90.50 - - Quả mít (cempeđak và nangka)

09.01 Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả 
và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào 
đó.
- Cà phê chưa rang:

0901.11 - - Chưa khử chất ca-phê-in:
0901.11.90 —  Loại khác

10.06 Lúa gạo
1006.30 - Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ:
1006.30.30 - - Gạo nếp (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III)

- - Loại khác:
1006.30.99 —  Loại khác (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III)
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17.04 Các loại keo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao.
17.0 4 .90 - Loại khác:

- - Loại khác:
1704.90.91 —  Dẻo, có chứa gelatin ;
1704.90.99 —  Loại khác

20.03 Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ  bảo
quản bằng giấm hoặc axit axetic

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus

2003.90 - Loại khác: Ị
2003.90.10 - - Nấm cục (dạng củ) 1

......  i
20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ  quả thuộc chi cam quýt, bột nghiền và hột 

nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ  quá trình đun nấu, đã hoặc ' 
chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác.

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất

20.09 Các loai nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên 
men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường chất làm 
ngọt khác.
- Nước cam ép:

 2009.11.00 - - Đông lạnh
 2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20

 24.01 Thuốc lá lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá
 2401.10 - Lá thuốc lá chưa tước cọng:
2401. 10.10 - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (lượng trong hạn ngạch theo 

phụ lục III)
 2401,10.20 - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng (lượng trong hạn ngạch 

theo phụ lục III)
2401.10,40 - - Loại Burley (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III)
2401. 10.50 - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured) (lượng trong hạn 

ngạch theo phụ lục III)
2401.10.90 - - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng (lượng trong hạn ngạch theo 

phụ lục III)

40.01 Cao su tự  nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cóc cao su, nhựa 
cây họ sacolasea và các loại nhựa tự  nhiên tương tự, ở dạng nguyên 
sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.
- Cao su tự nhiên ở dạng khác:

[ 4001.29 - - Loại khác:
4001.29.50 ị - - - Crếp loại khác
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46.01 Dây tết bện và các sản phẩm tưong tự làm bằng vật liệu tét bện, đã 
hoặc chưa ghép thành dải; các vật liệu tết bện, các dây bện và các sản 
phẩm tương tự bằng vật liệu tết bện, đã kết lại với nhau trong các tao 
dây song song hoặc đã được dệt, thành tấm, ở dạng thành phẩm hoặc 
bán thành phẩm (ví dụ, chiếu, thảm, mảnh).
- Chiếu, thảm và mành bằng vật liệu thực vật:

4601.29.00 - - Loại khác

64.03 Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng họp 
và mũ giày bằng da thuộc.

6403.20.00 - Giày dép có đế ngoài bẳng đa thuộc, và mũ giày có đai vòng qua mu bàn 
chân và quai xỏ ngón chân cái
- Giày, dép khác có đế ngoài bằng đa thuộc:

6403.51.00 - - Giày cổ cao quá mắt cá chân
6403.59.00 - - Loại khác

64.04 Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng họp 
và mũ giày bằng vật liệu dệt.
- Giày, dép có để ngoài bằng cao su hoặc plastic:

6404.11 - - Giày, dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày thế đục, giày luyện 
tập và các loại tương tự:

6404.11.10 ----Giày, dép có gắn đinh, gắn miếng đế chân hoặc các loại tương tự
6404.11.20 ----Giày, dép đùng trong đẩu vật, cử tạ hoặc thế đục thể hỉnh
6404.11.90 —  Loại khác
6404.19.00 - - Loại khác
6404.20.00 - Giày, dép có đế ngoài bằng đa thuộc hoặc đa tổng hợp

64.05 Giày, dép khác.
6405.10.00 - Có mũ giày bằng đa thuộc hoặc đa tổng hợp
6405.20.00 - Có mũ giày bằng vật liệu dệt
6405.90.00 - Loại khác

64.06 Các bộ phận của giày, dép kể cả mũi giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế 
ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo ròi, gót giày và các sản 
phẩm tương tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tương tự, và 
các bộ phận của chúng.

6406.90 - Loại khác:
6406.90.10 - - Bằng gỗ

94.01 Ghế ngồi (trừ các loai thuộc nhóm 94.02), có hoặc không chuyển được 
thành giường, và bộ phận của chúng.

9401.40.00 - Ghế có thể chuyển thành giường, trừ ghế trong vườn hoặc đồ cắm trại

94.03 Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng.
- Đồ nội thất bằng vật liệu khác, kê cả mây, liêu gai, tre hoặc các vật liệu 
tương tự:

9403.81.00 - - Bằng tre hoặc song, mây
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STT P h ía  Việt Nam Phía Campuchia
1 Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) Ô Da Đao (tỉnh Rattanakiri)
2 Buprăng (tỉnh Đăc Nông) Ô Răng (tỉnh Mondolkiri)
3 Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) Trapaỉng Sre (tỉnh Kratie)
4 Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) Ba Vét (tỉnh Xvay Riêng)
5 Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) Trapaing Plong (tỉnh Công Pông Chàm)
6 Tràng Riệc (tỉnh Tây Ninh) Đa (tinh Công Pông Chàm)
7 Cà Tum (tỉnh Tây Ninh) Chăn Mun (tỉnh Công Pông Chàm)
8 Tông Lê Chân (tỉnh Tây Ninh) Sa Tum (Tỉnh Công Pông Chàm)
9 Phước Tân (tỉnh Tây Ninh) Bos môn (tính Xvay Riêng)
10 Bình Hiệp (tỉnh Long An) Pray Vo (tỉnh Xvay Riêng)
11 Vàm Đôn (tỉnh Long An) Sre barang (tỉnh Xvay Riêng)
12 Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) Xom Rông (tỉnh Xvay Riêng)
13 Dinh Bà (tinh Đồng Tháp) Bon Tia Chak Cray (tỉnh Pray Veng)
14 Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) và 

Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp)
Ka-oam Samnor (tỉnh Kan Đan) và Koh Rokar 
(tỉnh Pray Veng)

15 Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Phnom Den (tỉnh Ta Keo)
16 Khánh Bình (tỉnh An Giang) Chrây Thum (tỉnh Kan Đan)
17 Hà Tiên (Tỉnh Kiên Giang) Prek Chak (tỉnh Kam Pốt)
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Phụ lục III

ĐINH LƯỢNG
Số
TT

TÊN HÀNG MÃ HÀNG ĐƠN VỊ 2012 2013 2014 trở  đi

I Gạo:

1

Gạo nếp đã xát toàn bộ 
hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa 
đánh bóng hạt hoặc hồ

1006.30.30 tấn
300.000 tấn 300.000 tấn Sẽ được hai bên 

thoả thuận sau

2
Gạo loại khác đã xát toàn 
bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc 
chưa đánh bóng hạt hoặc hồ

1006.30.99 tấn

II Lá thuốc lá khô:

1 - - Loại Virginia đã sấy bằng 
không khí nóng

2401.10.10 tấn

2
- - Loại Virginia chưa sấy 
bằng không khí nóng

2401.10.20 tấn
3.000 tấn 3.000 tấn

Sẽ đươc hai bên
3 --  Loại Burley 2401.10.40 tân thoả thuận sau

4

“ ..5“

- - Loại khác, đã sấy bằng 
không khỉ nóng (flue-cured)
- - Loại khác

2401.10.50

2401.10.90

tấn

tân




