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Kính gửi:  Tổng Cục Hải quan 

 
Trước tiên, Hiệp hội Điều Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp 

tác của Quý Tổng Cục thời gian vừa qua. 
Căn cứ đề nghị của Hội viên Hiệp hội Điều Việt Nam về việc kiểm tra và 

công bố định mức nguyên liệu cho chế biến nhân điều xuất khẩu - mã HS: 
080.131.00; nhằm phối hợp với các cơ quan hải quan trong việc áp định mức 
nguyên liệu chế biến xuất khẩu đối với các lô hàng điều thô nhập khẩu về Việt 
Nam, Hiệp hội Điều Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị kiểm định, tiến hành 
lấy mẫu, kiểm tra theo quy trình nghiêm ngặt và trân trọng công bố định mức 
nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu niên vụ 2014 - 2015 như sau: 

1. Đối với nguyên liệu hạt điều thô nhập khẩu xuất xứ từ châu Phi có độ ẩm 
từ 10-15%, định mức tiêu hao nguyên liệu hạt điều thô cho nhân điều xuất khẩu 
bình quân là 6,7 kg điều thô/ 01 kg điều nhân xuất khẩu.  

2. Đối với nguyên liệu hạt điều thô nhập khẩu xuất xứ từ In-đô-nê-xi-a có độ 
ẩm từ 10-15%, định mức tiêu hao nguyên liệu hạt điều thô cho nhân điều xuất 
khẩu bình quân là 5,5 kg điều thô/ 01 kg điều nhân xuất khẩu.  

3. Đối với nguyên liệu hạt điều thô nhập khẩu xuất xứ từ Căm-pu-chia: 
- Lô hàng có độ ẩm từ 10-15%, định mức tiêu hao nguyên liệu hạt điều thô 

cho nhân điều xuất khẩu bình quân là 5,0-5,3 kg điều thô/ 01 kg điều nhân XK. 
- Lô hàng có độ ẩm cao từ 16-30% (hạt tươi), định mức tiêu hao nguyên liệu 

hạt điều thô cho nhân điều xuất khẩu là 6,5 kg điều thô/ 01 kg điều nhân XK.  
Vậy xin báo cáo để Quý Tổng Cục được rõ và chỉ đạo các Cục, Chi Cục Hải 

quan các tỉnh, thành phố làm cơ sở để áp định mức nguyên liệu chế biến xuất khẩu 
đối với các lô hàng điều thô nhập khẩu về Việt Nam. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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