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sắm chính phủ…, và có mức độ cam kết sâu hơn trong các lĩnh vực 
thuộc diện điều chỉnh, đặc biệt là lĩnh vực mở cửa thị trường hàng 
hóa và dịch vụ - đầu tư. Ví dụ, phạm vi cắt giảm thuế trong các FTA 
truyền thống nhiều khi chỉ dừng lại ở mức độ 90% nhưng trong các 
FTA thế hệ mới phạm vi này có thể lên tới gần 100%.

3. Tại sao lại gọi là FTA thế hệ mới? FTA thế hệ mới có 
gì đặc biệt so với các FTA khác?
Một FTA được gọi là thế hệ mới không liên quan đến thời gian mà FTA 
này được đàm phán, ký kết hay phê chuẩn mà liên quan đến nội dung 
điều chỉnh. Vì vậy, có FTA được đàm phán từ những thập niên 90 như 
Hiệp định FTA khu vực Bắc Mỹ (NAFTA) vẫn được coi là FTA thế hệ 
mới trong khi những FTA được kết thúc trong một vài năm trở lại đây 
như FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc hay giữa ASEAN với 1 số nước 
đối tác vẫn là FTA truyền thống. Vậy sự khác biệt là gì?
Khác biệt chính của FTA thế hệ mới so với FTA khác như sau:
- Phạm vi bao phủ rộng, không chỉ gồm các lĩnh vực truyền thống 
như thuế quan, dịch vụ - đầu tư, vệ sinh an toàn thực phẩm, biện 
pháp kỹ thuật… mà còn điều chỉnh các lĩnh vực phi truyền thống 
như lao động, môi trường, mua sắm Chính phủ, doanh nghiệp Nhà 
nước, thương mại điện tử…
- Mức độ cam kết sâu. FTA thế hệ mới thường yêu cầu các bên tham 
gia xóa bỏ gần như toàn bộ các dòng thuế nhập khẩu, đưa về mức 
0-5% theo một lộ trình phù hợp. Ngoài ra, các rào cản đối với trao 
đổi thương mại dịch vụ và đầu tư được cắt giảm tối đa. Đó là chưa kể 
đến mức cam kết mở cửa thị trường trong một số lĩnh vực như mua 
sắm Chính phủ, dịch vụ tài chính mới….
Cho đến nay, Việt Nam đã và đang tham gia 3 FTA thế hệ mới gồm 
Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA.

4. Lợi ích chính của FTA là gì?
FTA đem lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia nhưng về cơ bản là 
những lợi ích chính sau đây:
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kinh tế quốc tế nói chung và tham gia FTA nói riêng. Tuy nhiên, đây 
cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước đổi mới hoạt động, 
nâng cao sức cạnh tranh và từ đó vươn lên.
- Về mặt thực thi: Các cam kết trong FTA, nhất là các FTA thế hệ mới 
không chỉ đặt ra tiêu chuẩn cao về các vấn đề truyền thống mà còn đề 
cập tới nhiều vấn đề mới, phi truyền thống nên sẽ đặt ra gánh nặng 
thực thi lớn cho các bên tham gia, đặc biệt là các bên tham gia với 
trình độ phát triển còn khiêm tốn.

6. Mối quan hệ giữa FTA và Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO) là như thế nào?
WTO điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các thành viên trên nguyên 
tắc Tối huệ quốc (MFN). Trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương 
mại dịch vụ và trong nhiều nội dung khác, các thành viên phải dành cho 
nhau sự đối sự không kém thuận lợi hơn sự đối xử đã dành cho nước 
thứ ba. Với số lượng thành viên lớn, trình độ phát triển đa dạng nên các 
thành viên thường chỉ dành cho nhau mức cam kết ở mức vừa phải, 
theo tiêu chuẩn chung, trong lĩnh vực thuế thường biết là thuế MFN. 
Những thành viên nào muốn dành cho nhau mức cam kết tốt hơn, tự do 
hơn thì đàm phán riêng với nhau để thiết lập quan hệ FTA (có thể dưới 
dạng song phương hoặc đa phương).
WTO không ngăn cản các thành viên của mình đàm phán thiết lập 
các FTA. Thậm chí, WTO còn coi các FTA này là ngoại lệ của mình. 
Ví dụ như thành viên không có nghĩa vụ phải dành cam kết trong 
FTA của mình cho các thành viên khác. Tuy nhiên, WTO yêu cầu 
các thành viên tham gia FTA cần thực hiện nghĩa vụ thông báo và có 
thể phải trả lời các câu hỏi của các thành viên khác khi được yêu cầu.

7. Xu hướng đàm phán các FTA trên thế giới và khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương là như thế nào?
Các cuộc đàm phán về mở cửa thị trường với mục đích nâng cao trao 
đổi thương mại giữa các thành viên WTO đã bị bế tắc gần 2 thập 
niên qua. Bất chấp nỗ lực của các Tổng Giám đốc và các thành viên 
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WTO, kết quả các cuộc đàm phán gần như không có dấu hiệu có thể 
kết thúc do sự khác biệt quan điểm quá lớn của các nhóm thành viên 
chủ chốt.
Trong bối cảnh như vậy, để đáp ứng được nhu cầu thúc đẩy thương 
mại của mình, nhiều thành viên WTO đã tích cực tiến hành các cuộc 
đàm phán FTA dưới hình thức song phương và đa phương. Theo báo 
cáo của WTO, số lượng các FTA đang có hiệu lực và chưa có hiệu 
lực được thông báo cho WTO đã tăng liên tục từ 450 vào năm 2006 
lên gần 800 vào năm 2021. Đặc biệt, riêng trong năm 2021, số lượng 
FTA đang có hiệu lực và chưa có hiệu lực được thông báo tăng vọt so 
với năm 2020. Nếu năm 2020, số lượng FTA đang có hiệu lực được 
thông báo là 100 thì năm 2021 con số này lên tới gần 550. Điều này 
cho thấy bất chấp đại dịch diễn ra phức tạp, các nước trên thế giới 
vẫn cho rằng FTA là một công cụ quan trọng giúp thúc đẩy phát triển 
kinh tế, từ đó có thể phục hồi nhanh hơn từ đại dịch.
Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong thời gian qua nổi bật lên 
là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với sự tham gia 
của Hoa Kỳ và 11 nước khác. Dù sau đó Hoa Kỳ đã rút đi vào năm 
2017 nhưng 11 nước còn lại vẫn tiếp tục thúc đẩy và thiết lập ra Hiệp 
định CPTPP. Bên cạnh CPTPP, các nước ASEAN đã hoàn tất đàm 
phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với 5 
nước đối tác gồm Ốt-xtrây-lia, Niu Di-lân, Trung Quốc, Hàn Quốc 
và Nhật Bản trong năm 2020, và dự kiến Hiệp định sẽ có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2022 với các nước đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn. Ngoài 
2 FTA đa phương quy mô lớn này, các nước trong khu vực cũng thúc 
đẩy đàm phán các FTA song phương, ví dụ như FTA giữa Ốt-xtrây-
li-a với In-đô-nê-xia, FTA giữa Hàn Quốc với Cam-pu-chia…
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8. Quá trình đàm phán và ký kết các FTA của Việt Nam 
là như thế nào?
Quá trình đàm phán các FTA của Việt Nam được thể hiện qua các 
mốc như sau:
- Năm 1995: Gia nhập ASEAN và tham gia Khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN (AFTA).
- Năm 2002: Việt Nam cùng với các nước ASEAN ký FTA với 
Trung Quốc.
- Năm 2006: Việt Nam cùng với các nước ASEAN ký FTA với  
Hàn Quốc.
- Năm 2008: Việt Nam cùng với các nước ASEAN ký FTA với  
Nhật Bản.
- Năm 2009: Việt Nam cùng với các nước ASEAN ký FTA với Ấn Độ, 
FTA với Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân, đồng thời ký FTA song phương 
đầu tiên với Nhật Bản.
- Năm 2011: Việt Nam ký FTA song phương với Chi-lê.
- Năm 2015: Việt Nam kết thúc đàm phán FTA với Hàn Quốc, FTA 
với Khối Kinh tế Á-Âu, kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nm - 
Liên minh châu Âu (EVFTA).
- Năm 2018: Việt Nam ký kết và phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
- Năm 2019: Việt Nam ký kết EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư 
Việt Nam - EU (EVIPA).
- Năm 2020: Việt Nam phê chuẩn EVFTA, đồng thời ký FTA với 
Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định RCEP.
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trọng hơn cả, Việt Nam nhìn nhận đây là con đường mà sớm hay 
muộn cũng phải đi qua để đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế thành công, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất 
lượng và hiệu quả của tăng trưởng kinh tế.
Bên cạnh đó, các quy định chặt chẽ, tiêu chuẩn cao về quản trị minh 
bạch và hành xử khách quan của bộ máy Nhà nước trong một số lĩnh 
vực sẽ đặt ra những thách thức lớn cho bộ máy quản lý. Tuy nhiên, 
đây cũng là những tiêu chuẩn mà chúng ta đang hướng đến để xây 
dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, 
do dân và vì dân, với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng 
lực, kỷ luật, kỷ cương.
Các FTA thế hệ mới còn bao gồm cam kết trong nhiều lĩnh vực tương 
đối mới mẻ với Việt Nam như môi trường, lao động... Do vậy, đòi hỏi 
phải có các giải pháp đồng bộ để xử lý, bao gồm từ điều chỉnh các văn 
bản quy phạm pháp luật, nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý 
từ trung ương đến địa phương cũng như tăng cường phối hợp giữa 
các cơ quan có liên quan.

11. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về đàm phán và 
tham gia FTA là như thế nào?
Đại hội VI mở đầu cho thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng ta đưa ra chủ 
trương tranh thủ những điều kiện thuận lợi về hợp tác kinh tế và 
khoa học kỹ thuật, tham gia ngày càng rộng rãi vào việc phân công và 
hợp tác quốc tế trong “Hội đồng tương trợ kinh tế và mở rộng với các 
nước khác». Đây chính là phương hướng trước tiên nhất khởi đầu 
cho các chủ trương tiếp theo của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế.
Tới Đại hội VII, Đảng ta định hướng “đa dạng hóa, đa phương hóa 
quan hệ với các quốc gia, các tổ chức kinh tế”. Tại Đại hội VIII, thuật 
ngữ “hội nhập” bắt đầu được đề cập trong các văn kiện của Đảng: 
“Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới”.
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Đại hội IX của Đảng đã đánh dấu lần đầu tiên Đảng ta đặt trọng tâm 
chủ trương “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực”. Theo đó, 
trong những năm qua, việc hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các 
hiệp định thương mại tự do (FTA) luôn được đặt ra trong các Nghị 
quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính phủ như Nghị quyết số 07-NQ/
TW năm 2001 về hội nhập kinh tế quốc tế, Nghị quyết 08-NQ/TW 
năm 2007 về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát 
triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là Thành viên của Tổ chức 
thương mại thế giới, Nghị quyết số 22-NQ/TW năm 2013 về hội 
nhập quốc tế, Nghị quyết 06-NQ/TW năm 2016 về thực hiện có hiệu 
quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị 
- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các FTA thế hệ mới, và gần 
đây nhất là Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 4 tháng 9 năm 2018 về đẩy 
mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.
Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đưa ra quan điểm chỉ đạo là tích cực 
hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

12. Điểm nổi bật của những FTA mà Việt Nam đã tham 
gia là gì?
Cho đến nay, Việt Nam đã tham gia 17 FTA (18 nếu tính cả Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP), trong đó:

Bảng 1. Các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam

STT FTA Hiện trạng Đối tác

14 Hiệp định thương mại tự do (FTAs) đang thực thi

1
VJFTA
Hiệp định Đối tác kinh 
tế Việt Nam – Nhật Bản

Ký kết ngày 
25/12/2008; có hiệu 
lực bắt đầu từ ngày 
01/10/2009.

Việt Nam - Nhật Bản
Đây là FTA đầu tiên của 
Việt Nam



Cẩm nang Hội nhập Kinh tế Quốc tế

FTA20

STT FTA

2
VCFTA

11/11/2011; có 

01/01/2014

3

VKFTA

ngày 20/12/2015

4

EAEU FTA-VN FTA

ngày 05/10/2016

(EAEU - bao 

Kyrgyzstan

5

CPTPP
3/2018; ngày 
14/01/2019 CPTPP Peru, Chi Lê, New Zealand, 

Brunei, Malaysia;

6

EVFTA

châu Âu

7

UKVFTA
Ký ngày 29/12/2020, 

01/5/2021
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STT FTA Hiện trạng Đối tác

8

ACFTA 
Hiệp định thương mại 
tự do Asean – Trung 
Quốc

Ký Hiệp định khung 
về Hợp tác kinh 
tế toàn diện tháng 
11/2002 và ký kết 04 
Hiệp định về Thương 
mại Hàng hóa có 
hiệu lực từ tháng 
7/2005; Hiệp định về 
Thương mại Dịch vụ 
có hiệu lực từ tháng 
7/2007; Hiệp định về 
Đầu tư có hiệu lực từ 
tháng 2/2010; Tháng 
11/2015, ký Nghị định 
thư sửa đổi Hiệp định 
khung và các Hiệp 
định liên quan, Nghị 
định có hiệu lực từ 
tháng 5/2016.

ASEAN - Trung Quốc
Hiệp định nhằm thiết lập 
Khu vực thương mại tự do 
ASEAN - Trung Quốc.

9
AKFTA
Hiệp định thương mại 
tự do Asean - Hàn Quốc

Ký kết Hiệp định 
khung về Hợp tác 
Kinh tế Toàn diện 
năm 2005; Ký kết  
Hiệp định về Thương 
mại Hàng hóa có hiệu 
lực từ tháng 6/2007, 
Hiệp định về Thương 
mại Dịch vụ có hiệu 
lực từ tháng 5/2009, 
Hiệp định về Đầu tư 
có hiệu lực từ tháng 
6/2009.

ASEAN - Hàn Quốc
Hiệp định nhằm hình thành 
Khu vực thương mại tự do 
ASEAN – Hàn Quốc.
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STT FTA Hiện trạng Đối tác

10

AIFTA
Hiệp định thương mại 
tự do Asean - Ấn độ

Ký kết Hiệp định 
khung về Hợp tác 
kinh tế toàn diện 
ngày 8/10/2003; Ký 
kết các Hiệp định về 
Hàng hóa có hiệu lực 
1/1/2010, Hiệp định 
về Dịch vụ có hiệu 
lực 1/7/2015 và Hiệp 
định về Đầu tư có 
hiệu lực 1/7/2015.

ASEAN - Ấn Độ
Hiệp định nhằm hình thành 
Khu vực thương mại tự do 
ASEAN - Ấn Độ

11

AJCEP
Hiệp định Đối tác Kinh 
tế toàn diện Asean – 
Nhật Bản

Ký kết 4/2008; có hiệu 
lực từ 01/12/2008 ASEAN - Nhật Bản

12

AANZFTA
Hiệp định thành lập 
Khu vực thương mại tự 
do Asean – Australia - 
NewZealand

Ký kết ngày 
27/02/2009; có hiệu 
lực ngày 01/01/2010

ASEAN - Australia và New 
Zealand. 

13
AHKFTA
Hiệp định thương mại 
tự do Asean-Hồng Kông

Ký 12/11/2017; có 
hiệu lực từ 11/6/2019 
đối với Hồng Kông 
(Trung Quốc) và 5 
quốc gia ASEAN: Lào, 
Myanmar, Thái Lan, 
Sinagapore và Việt 
Nam 

ASEAN (gồm 10 nước 
t.viên là Việt Nam, Thái Lan, 
Singapore, Brunei, Malaysia, 
Indonesia, Myanmar, 
Philippines, Lào, Cambodia) 
và  Hồng  Kông  
(Trung Quốc)

14

AFTA
Hiệp định thương mại 
tự do của Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á

Ký kết ngày 
28/01/1992; có hiệu 
lực từ 1993

ASEAN (Brunây, Indonesia, 
Malaysia, Philipines, 
Sigapore, Thái Lan, Việt 
Nam, Lào, Myanmar, 
Camphuchia
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STT FTA

15
RCEP(ASEAN+5)

Ký ngày 15 tháng 11 

Brunei, Malaysia, 

Nam, Campuchia, 
Indonesia, 
Lào, Myanmar, 

Zealand, Australia, 

 

 1

16 tháng 5/2012 Liechtenstein)

17

Israenl
tháng 12/2015
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phạm vi và mức độ cam kết cao hơn so với các FTA thông thường. 
Nếu trong các FTA thông thường, các lĩnh vực cam kết chỉ là những 
lĩnh vực vốn đã và đang được điều chỉnh bởi các hiệp định của WTO, 
ví dụ như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, quy tắc xuất xứ, 
thủ tục hải quan, hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT), các 
biện pháp vệ sinh kiểm dịch động thực vật (SPS). Trong khi đó, với 
các FTA thế hệ mới, phạm vi cam kết được mở rộng sang các những 
lĩnh vực mới khác, mang tính “phi truyền thống” như mua sắm của 
Chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước, thương mại trong mối quan hệ 
với môi trường, lao động, thương mại điện tử... Về mức độ cam kết, 
tỷ lệ xóa bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu trong các FTA thế hệ 
mới thường lên đến gần 100% trong khi các FTA thông thường có tỷ 
lệ thấp hơn.



Cẩm nang Hội nhập Kinh tế Quốc tế

FTA 25

P  3 



Cẩm nang Hội nhập Kinh tế Quốc tế

FTA26

Cẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do (FTA)

26

I. CÁC CÂU HỎI VỀ HIỆP ĐỊNH CPTPP

13. Tại sao lại có Hiệp định CPTPP? Hiệp định này khác 
với Hiệp định TPP ở chỗ nào?

Lý do Hiệp định CPTPP được thành lập
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết vào 
ngày 06 tháng 02 năm 2016 tại Niu Di-lân với sự tham gia của 
12 nước gồm Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, 
Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po, Hoa Kỳ và 
Việt Nam. Tuy vậy, tháng 01 năm 2017, Hoa Kỳ đã tuyên bố rút 
khỏi TPP. Việc Hoa Kỳ rút khỏi TPP không phải là điều quá bất 
ngờ lúc đó bởi vì Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Donald Trump 
đã khẳng định trong quá trình vận động tranh cử của mình là ông 
sẽ rút khỏi TPP nếu đắc cử Tổng thống. Tuy nhiên, dù không bất 
ngờ nhưng các nước CPTPP thực sự cảm thấy cần phải hành động 
để duy trì động lực và tiếp tục thúc đẩy quá trình tự do hóa ở mức 
độ cao trong khu vực.
Vì vậy, khoảng một vài tháng sau khi Hoa Kỳ chính thức rút khỏi 
TPP, 11 nước TPP còn lại đã nhóm họp tại Tô-rôn-to, Ca-na-đa để 
thảo luận các bước đi tiếp theo. Sau cuộc họp này, các nước TPP 
đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng bên lề Hội nghị Bộ 
trưởng Kinh tế APEC tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2017. 
Tại Hội nghị này, các Bộ trưởng 11 nước TPP đã thống nhất tiếp 
tục thảo luận nhằm rà soát lại toàn bộ các cam kết và quy định 
trong TPP cho phù hợp với bối cảnh mới. Trên cơ sở chỉ đạo của 
các Bộ trưởng, các nước TPP đã nhóm họp tại Ha-cô-nê, Nhật 
Bản vào tháng 7 năm 2017 và tại đó đã thống nhất được khung 
khổ cơ bản cho một Hiệp định mới không có Hoa Kỳ. Với khung 
khổ này, các nước TPP đã tiến hành nhiều cuộc họp cấp kỹ thuật 

NH

I TÁC

TOÀN DI N
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I. CÁC CÂU HỎI VỀ HIỆP ĐỊNH CPTPP

13. Tại sao lại có Hiệp định CPTPP? Hiệp định này khác 
với Hiệp định TPP ở chỗ nào?

Lý do Hiệp định CPTPP được thành lập
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết vào 
ngày 06 tháng 02 năm 2016 tại Niu Di-lân với sự tham gia của 
12 nước gồm Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, 
Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po, Hoa Kỳ và 
Việt Nam. Tuy vậy, tháng 01 năm 2017, Hoa Kỳ đã tuyên bố rút 
khỏi TPP. Việc Hoa Kỳ rút khỏi TPP không phải là điều quá bất 
ngờ lúc đó bởi vì Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Donald Trump 
đã khẳng định trong quá trình vận động tranh cử của mình là ông 
sẽ rút khỏi TPP nếu đắc cử Tổng thống. Tuy nhiên, dù không bất 
ngờ nhưng các nước CPTPP thực sự cảm thấy cần phải hành động 
để duy trì động lực và tiếp tục thúc đẩy quá trình tự do hóa ở mức 
độ cao trong khu vực.
Vì vậy, khoảng một vài tháng sau khi Hoa Kỳ chính thức rút khỏi 
TPP, 11 nước TPP còn lại đã nhóm họp tại Tô-rôn-to, Ca-na-đa để 
thảo luận các bước đi tiếp theo. Sau cuộc họp này, các nước TPP 
đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng bên lề Hội nghị Bộ 
trưởng Kinh tế APEC tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2017. 
Tại Hội nghị này, các Bộ trưởng 11 nước TPP đã thống nhất tiếp 
tục thảo luận nhằm rà soát lại toàn bộ các cam kết và quy định 
trong TPP cho phù hợp với bối cảnh mới. Trên cơ sở chỉ đạo của 
các Bộ trưởng, các nước TPP đã nhóm họp tại Ha-cô-nê, Nhật 
Bản vào tháng 7 năm 2017 và tại đó đã thống nhất được khung 
khổ cơ bản cho một Hiệp định mới không có Hoa Kỳ. Với khung 
khổ này, các nước TPP đã tiến hành nhiều cuộc họp cấp kỹ thuật 
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để tìm đồng thuận và trong tuần diễn ra Hội nghị Cấp cao APEC 
tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng 11 nước 
TPP đã chính thức xác định tên của Hiệp định mới là Hiệp định 
Đối tác và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Như vậy, có thể nói CPTPP ra đời là kết quả của việc Hoa Kỳ rút khỏi 
TPP với mục đích tiếp tục duy trì động lực và thúc đẩy quá trình tự 
do hóa giữa các nước thành viên hiện có nói riêng và khu vực cũng 
như toàn cầu nói chung.

Sự khác nhau giữa Hiệp định CPTPP với Hiệp định TPP
Nội dung của Hiệp định CPTPP thực chất là nội dung của Hiệp định 
TPP nhưng được tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ trong Hiệp định TPP 
(gồm 11 nghĩa vụ liên quan tới Chương Sở hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ 
liên quan đến Chương Mua sắm của Chính phủ và 7 nghĩa vụ còn lại 
liên quan tới 7 Chương là Quản lý hải quan và Tạo thuận lợi Thương 
mại, Đầu tư, Thương mại dịch vụ xuyên biên giới, Dịch vụ Tài chính, 
Viễn thông, Môi trường, Minh bạch hóa và Chống tham nhũng). 
Việc tạm hoãn này để giúp bảo đảm sự cân bằng về quyền lợi và 
nghĩa vụ của 11 nước thành viên còn lại khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp 
định TPP.
Ngoài ra, các nước thành viên CPTPP cũng ký với nhau một số 
cam kết, thỏa thuận song phương dưới hình thức các thư, thư trao 
đổi và bản ghi nhớ liên quan đến các nội dung thuộc quan tâm 
riêng của mình theo hướng được phép có những linh hoạt hoặc 
một khoảng thời gian chuyển đổi nhất định để thực thi một số 
cam kết của Hiệp định.
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Bảng 2. Những điểm khác biệt chính giữa Hiệp định CPTPP và 
Hiệp định TPP

Lĩnh vực Hiệp định CPTPP Hiệp định TPP

Quản lý hải 
quan và 
thuận lợi 
hóa thương 
mại

Các nước không có nghĩa vụ 
phải rà soát định kỳ ngưỡng 
miễn thuế đối với hàng phát 
chuyển nhanh

Các nước phải định kỳ rà soát 
ngưỡng miễn thuế đối với 
hàng chuyển phát nhanh có 
tính đến các yếu tố liên quan 
như tỉ lệ lạm phát, chi phí hành 
chính của việc thu thuế khi so 
sánh với số thuế, chi phí giao 
dịch qua biên giới, ảnh hưởng 
đối với doanh nghiệp nhỏ và 
vừa hoặc các yếu tố khác liên 
quan đến thu thuế hải quan...

Đầu tư - Cơ chế “Nhà đầu tư kiện Nhà 
nước” (ISDS) không điều chỉnh 
Hợp đồng đầu tư và chấp 
thuận đầu tư.

- Riêng với Niu Di-lân, Việt 
Nam đã ký thư trao đổi mang 
tính đối xử có đi có lại, theo 
đó cơ chế ISDS sẽ không áp 
dụng giữa hai nước.

Cơ chế “Nhà đầu tư kiện Nhà 
nước” (ISDS) có điều chỉnh Hợp 
đồng đầu tư và chấp thuận 
đầu tư 

Dịch vụ tài 
chính

Các nhà đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực dịch vụ tài 
chính hoạt động tại Việt Nam 
không được phép sử dụng 
cơ chế ISDS để kiện Chính 
phủ Việt Nam về việc vi phạm 
nghĩa vụ về tiêu chuẩn đối xử 
tối thiểu.

Các nước cam kết dành cho các 
nhà đầu tư nước ngoài trong 
lĩnh vực dịch vụ tài chính tiêu 
chuẩn đối xử tối thiểu. Nghĩa 
vụ này thuộc phạm vi điều 
chỉnh của cơ chế ISDS. 
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để tìm đồng thuận và trong tuần diễn ra Hội nghị Cấp cao APEC 
tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng 11 nước 
TPP đã chính thức xác định tên của Hiệp định mới là Hiệp định 
Đối tác và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Như vậy, có thể nói CPTPP ra đời là kết quả của việc Hoa Kỳ rút khỏi 
TPP với mục đích tiếp tục duy trì động lực và thúc đẩy quá trình tự 
do hóa giữa các nước thành viên hiện có nói riêng và khu vực cũng 
như toàn cầu nói chung.

Sự khác nhau giữa Hiệp định CPTPP với Hiệp định TPP
Nội dung của Hiệp định CPTPP thực chất là nội dung của Hiệp định 
TPP nhưng được tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ trong Hiệp định TPP 
(gồm 11 nghĩa vụ liên quan tới Chương Sở hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ 
liên quan đến Chương Mua sắm của Chính phủ và 7 nghĩa vụ còn lại 
liên quan tới 7 Chương là Quản lý hải quan và Tạo thuận lợi Thương 
mại, Đầu tư, Thương mại dịch vụ xuyên biên giới, Dịch vụ Tài chính, 
Viễn thông, Môi trường, Minh bạch hóa và Chống tham nhũng). 
Việc tạm hoãn này để giúp bảo đảm sự cân bằng về quyền lợi và 
nghĩa vụ của 11 nước thành viên còn lại khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp 
định TPP.
Ngoài ra, các nước thành viên CPTPP cũng ký với nhau một số 
cam kết, thỏa thuận song phương dưới hình thức các thư, thư trao 
đổi và bản ghi nhớ liên quan đến các nội dung thuộc quan tâm 
riêng của mình theo hướng được phép có những linh hoạt hoặc 
một khoảng thời gian chuyển đổi nhất định để thực thi một số 
cam kết của Hiệp định.
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Bảng 2. Những điểm khác biệt chính giữa Hiệp định CPTPP và 
Hiệp định TPP

Lĩnh vực Hiệp định CPTPP Hiệp định TPP

Quản lý hải 
quan và 
thuận lợi 
hóa thương 
mại

Các nước không có nghĩa vụ 
phải rà soát định kỳ ngưỡng 
miễn thuế đối với hàng phát 
chuyển nhanh

Các nước phải định kỳ rà soát 
ngưỡng miễn thuế đối với 
hàng chuyển phát nhanh có 
tính đến các yếu tố liên quan 
như tỉ lệ lạm phát, chi phí hành 
chính của việc thu thuế khi so 
sánh với số thuế, chi phí giao 
dịch qua biên giới, ảnh hưởng 
đối với doanh nghiệp nhỏ và 
vừa hoặc các yếu tố khác liên 
quan đến thu thuế hải quan...

Đầu tư - Cơ chế “Nhà đầu tư kiện Nhà 
nước” (ISDS) không điều chỉnh 
Hợp đồng đầu tư và chấp 
thuận đầu tư.

- Riêng với Niu Di-lân, Việt 
Nam đã ký thư trao đổi mang 
tính đối xử có đi có lại, theo 
đó cơ chế ISDS sẽ không áp 
dụng giữa hai nước.

Cơ chế “Nhà đầu tư kiện Nhà 
nước” (ISDS) có điều chỉnh Hợp 
đồng đầu tư và chấp thuận 
đầu tư 

Dịch vụ tài 
chính

Các nhà đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực dịch vụ tài 
chính hoạt động tại Việt Nam 
không được phép sử dụng 
cơ chế ISDS để kiện Chính 
phủ Việt Nam về việc vi phạm 
nghĩa vụ về tiêu chuẩn đối xử 
tối thiểu.

Các nước cam kết dành cho các 
nhà đầu tư nước ngoài trong 
lĩnh vực dịch vụ tài chính tiêu 
chuẩn đối xử tối thiểu. Nghĩa 
vụ này thuộc phạm vi điều 
chỉnh của cơ chế ISDS. 
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Lĩnh vực Hiệp định CPTPP Hiệp định TPP

Viễn thông Tạm hoãn nghĩa vụ cho phép 
doanh nghiệp khiếu nại quyết 
định của cơ quan quản lý.

Cho phép doanh nghiệp khiếu 
nại quyết định của cơ quan 
quản lý.

Thương mại 
điện tử

Các nước CPTPP thống nhất 
giữ nguyên toàn bộ nội dung 
của Chương Thương mại điện 
tử trong TPP.

Tuy nhiên, do Việt Nam đang 
xây dựng các quy định mới 
liên quan đến an ninh mạng 
nên các nước đã ký thư 
song phương với Việt Nam 
với nội dung chấp nhận sẽ 
không khiếu kiện Việt Nam 
trong vòng 5 năm kể từ khi 
Hiệp định có hiệu lực đối với 
những biện pháp được cho là 
vi phạm các nghĩa vụ về lưu 
chuyển thông tin xuyên biên 
giới bằng phương tiện điện tử 
và đặt hệ thống máy chủ tại 
nước sở tại.

- Đối với nghĩa vụ liên quan đến 
lưu chuyển thông tin xuyên biên 
giới bằng phương tiện điện tử: 
Các nước phải cho phép việc lưu 
chuyển thông tin xuyên biên giới 
bằng các phương tiện điện tử, 
bao gồm cả thông tin cá nhân, 
nếu việc lưu chuyển này phục vụ 
cho hoạt động kinh doanh của 
một pháp nhân được bảo hộ.

- Đối với nghĩa vụ liên quan 
đến đặt hệ thống máy chủ tại 
nước sở tại: Các nước không 
đặt ra yêu cầu phải sử dụng 
hoặc đặt hệ thống máy chủ 
trên lãnh thổ của nước mình 
như là điều kiện để tiến hành 
hoạt động kinh doanh.

- Đối với việc áp dụng cơ chế 
giải quyết tranh chấp: Trong 
vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định 
có hiệu lực, Việt Nam sẽ không 
chịu sự điều chỉnh của các điều 
khoản của chương Giải quyết 
tranh chấp của Hiệp định đối 
với các nghĩa vụ về không phân 
biệt đối xử sản phẩm số, tự do 
lưu chuyển thông tin xuyên 
biên giới và đặt máy chủ.
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Lĩnh vực Hiệp định CPTPP Hiệp định TPP

Mua sắm 
Chính phủ

- Đối với điều kiện tham dự 
thầu: Các nước tạm hoãn điều 
khoản về thống nhất cách 
hiểu rằng các cơ quan mua 
sắm có thể thúc đẩy sự tuân 
thủ của pháp luật nước mình 
với các quyền lao động quốc 
tế trong quá trình đấu thầu.

- Đối với điều kiện tham dự thầu: 
Các nước TPP đưa ra các quy tắc, 
quy trình nhằm bảo đảm tính 
công bằng, công khai và minh 
bạch. Ngoài ra, các nước cũng 
thống nhất cách hiểu các cơ 
quan mua sắm có thể thúc đẩy 
sự tuân thủ của pháp luật nước 
mình với các quyền lao động 
quốc tế trong quá trình đấu 
thầu.

- Đối với việc đàm phán trong 
tương lai: Các nước tạm hoãn 
việc đàm phán mở rộng phạm 
vi điều chỉnh đối với chương 
mua sắm chính phủ trong vòng 
3 năm. Thay vào đó, các nước sẽ 
bắt đầu tiến hành đàm phán 5 
năm sau khi Hiệp định có hiệu 
lực.

- Đối với việc đàm phán trong 
tương lai: Trong vòng 3 năm kể 
từ khi Hiệp định có hiệu lực, các 
nước phải bắt đầu đàm phán 
nhằm mở rộng phạm vi điều 
chỉnh, bao gồm cả ở cấp địa 
phương.

Dịch vụ qua 
biên giới

Tạm hoãn nghĩa vụ không được 
trợ cấp chéo trong dịch vụ bưu 
chính, bảo đảm nhà cung cấp 
dịch vụ bưu chính không được 
lạm dụng vị trí độc quyền.

Các nước không được trợ cấp 
chéo trong dịch vụ bưu chính, 
bảo đảm nhà cung cấp dịch vụ 
bưu chính không được lạm dụng 
vị trí độc quyền. 

Môi trường Tạm hoãn nghĩa vụ ngăn chặn 
hành vi khai thác và buôn bán 
động thực vật hoang dã trái 
một luật áp dụng khác.

Các nước có nghĩa vụ ngăn chặn 
hành vi khai thác và buôn bán 
động thực vật hoang dã trái một 
luật áp dụng khác.

Luật áp dụng khác được hiểu 
là luật pháp của một nước mà 
việc khai thác và buôn bán 
động thực vật hoang dã xảy ra 
và chỉ liên quan đến vấn đề liệu 
những động, thực vật hoang dã 
đã được khai thác và buôn bán 
có trái với luật pháp nơi đó.

Luật áp dụng khác được hiểu 
là luật pháp của một nước mà 
việc khai thác và buôn bán động 
thực vật hoang dã xảy ra và chỉ 
liên quan đến vấn đề liệu những 
động, thực vật hoang dã đã 
được khai thác và buôn bán có 
trái với luật pháp nơi đó.
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Lĩnh vực Hiệp định CPTPP Hiệp định TPP

Viễn thông Tạm hoãn nghĩa vụ cho phép 
doanh nghiệp khiếu nại quyết 
định của cơ quan quản lý.

Cho phép doanh nghiệp khiếu 
nại quyết định của cơ quan 
quản lý.

Thương mại 
điện tử

Các nước CPTPP thống nhất 
giữ nguyên toàn bộ nội dung 
của Chương Thương mại điện 
tử trong TPP.

Tuy nhiên, do Việt Nam đang 
xây dựng các quy định mới 
liên quan đến an ninh mạng 
nên các nước đã ký thư 
song phương với Việt Nam 
với nội dung chấp nhận sẽ 
không khiếu kiện Việt Nam 
trong vòng 5 năm kể từ khi 
Hiệp định có hiệu lực đối với 
những biện pháp được cho là 
vi phạm các nghĩa vụ về lưu 
chuyển thông tin xuyên biên 
giới bằng phương tiện điện tử 
và đặt hệ thống máy chủ tại 
nước sở tại.

- Đối với nghĩa vụ liên quan đến 
lưu chuyển thông tin xuyên biên 
giới bằng phương tiện điện tử: 
Các nước phải cho phép việc lưu 
chuyển thông tin xuyên biên giới 
bằng các phương tiện điện tử, 
bao gồm cả thông tin cá nhân, 
nếu việc lưu chuyển này phục vụ 
cho hoạt động kinh doanh của 
một pháp nhân được bảo hộ.

- Đối với nghĩa vụ liên quan 
đến đặt hệ thống máy chủ tại 
nước sở tại: Các nước không 
đặt ra yêu cầu phải sử dụng 
hoặc đặt hệ thống máy chủ 
trên lãnh thổ của nước mình 
như là điều kiện để tiến hành 
hoạt động kinh doanh.

- Đối với việc áp dụng cơ chế 
giải quyết tranh chấp: Trong 
vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định 
có hiệu lực, Việt Nam sẽ không 
chịu sự điều chỉnh của các điều 
khoản của chương Giải quyết 
tranh chấp của Hiệp định đối 
với các nghĩa vụ về không phân 
biệt đối xử sản phẩm số, tự do 
lưu chuyển thông tin xuyên 
biên giới và đặt máy chủ.
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Lĩnh vực Hiệp định CPTPP Hiệp định TPP

Mua sắm 
Chính phủ

- Đối với điều kiện tham dự 
thầu: Các nước tạm hoãn điều 
khoản về thống nhất cách 
hiểu rằng các cơ quan mua 
sắm có thể thúc đẩy sự tuân 
thủ của pháp luật nước mình 
với các quyền lao động quốc 
tế trong quá trình đấu thầu.

- Đối với điều kiện tham dự thầu: 
Các nước TPP đưa ra các quy tắc, 
quy trình nhằm bảo đảm tính 
công bằng, công khai và minh 
bạch. Ngoài ra, các nước cũng 
thống nhất cách hiểu các cơ 
quan mua sắm có thể thúc đẩy 
sự tuân thủ của pháp luật nước 
mình với các quyền lao động 
quốc tế trong quá trình đấu 
thầu.

- Đối với việc đàm phán trong 
tương lai: Các nước tạm hoãn 
việc đàm phán mở rộng phạm 
vi điều chỉnh đối với chương 
mua sắm chính phủ trong vòng 
3 năm. Thay vào đó, các nước sẽ 
bắt đầu tiến hành đàm phán 5 
năm sau khi Hiệp định có hiệu 
lực.

- Đối với việc đàm phán trong 
tương lai: Trong vòng 3 năm kể 
từ khi Hiệp định có hiệu lực, các 
nước phải bắt đầu đàm phán 
nhằm mở rộng phạm vi điều 
chỉnh, bao gồm cả ở cấp địa 
phương.

Dịch vụ qua 
biên giới

Tạm hoãn nghĩa vụ không được 
trợ cấp chéo trong dịch vụ bưu 
chính, bảo đảm nhà cung cấp 
dịch vụ bưu chính không được 
lạm dụng vị trí độc quyền.

Các nước không được trợ cấp 
chéo trong dịch vụ bưu chính, 
bảo đảm nhà cung cấp dịch vụ 
bưu chính không được lạm dụng 
vị trí độc quyền. 

Môi trường Tạm hoãn nghĩa vụ ngăn chặn 
hành vi khai thác và buôn bán 
động thực vật hoang dã trái 
một luật áp dụng khác.

Các nước có nghĩa vụ ngăn chặn 
hành vi khai thác và buôn bán 
động thực vật hoang dã trái một 
luật áp dụng khác.

Luật áp dụng khác được hiểu 
là luật pháp của một nước mà 
việc khai thác và buôn bán 
động thực vật hoang dã xảy ra 
và chỉ liên quan đến vấn đề liệu 
những động, thực vật hoang dã 
đã được khai thác và buôn bán 
có trái với luật pháp nơi đó.

Luật áp dụng khác được hiểu 
là luật pháp của một nước mà 
việc khai thác và buôn bán động 
thực vật hoang dã xảy ra và chỉ 
liên quan đến vấn đề liệu những 
động, thực vật hoang dã đã 
được khai thác và buôn bán có 
trái với luật pháp nơi đó.
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Lĩnh vực Hiệp định CPTPP Hiệp định TPP

Sở hữu trí 
tuệ

Tạm hoãn 11 nghĩa vụ liên 
quan đến: Đối xử quốc gia, Đối 
tượng có thể được cấp bằng 
độc quyền sáng chế, Điều 
chỉnh thời hạn bằng sáng chế 
do sự chậm trễ không lý do 
của cơ quan cấp bằng sáng 
chế, Điều chỉnh thời hạn bảo 
hộ sáng chế do bị rút ngắn 
bất hợp lý, Bảo hộ dữ liệu thử 
nghiệm bí mật hoặc dữ liệu bí 
mật khác, Sinh phẩm, Thời hạn 
bảo hộ quyền tác giả và quyền 
liên quan, Các biện pháp công 
nghệ bảo vệ quyền, Thông tin 
quản lý quyền, Bảo hộ tín hiệu 
cáp và tín hiệu vệ tinh mang 
chương trình được mã hóa, và 
Chế tài pháp lý và khu vực an 
toàn.

Các nước có nghĩa vụ thực thi 
11 cam kết liên quan đến: Đối 
xử quốc gia, Đối tượng có thể 
được cấp bằng độc quyền sáng 
chế, Điều chỉnh thời hạn bằng 
sáng chế do sự chậm trễ không 
lý do của cơ quan cấp bằng sáng 
chế, Điều chỉnh thời hạn bảo hộ 
sáng chế do bị rút ngắn bất hợp 
lý, Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí 
mật hoặc dữ liệu bí mật khác, 
Sinh phẩm, Thời hạn bảo hộ 
quyền tác giả và quyền liên 
quan, Các biện pháp công nghệ 
bảo vệ quyền, Thông tin quản lý 
quyền, Bảo hộ tín hiệu cáp và tín 
hiệu vệ tinh mang chương trình 
được mã hóa, và Chế tài pháp lý 
và khu vực an toàn.

Ngoài ra, các nước đã ký thư 
song phương cho phép Việt 
Nam có thêm linh hoạt trong 
việc thực hiện 2 nghĩa vụ Bảo 
hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật 
hoặc dữ liệu bí mật khác đối 
với nông hóa phẩm và Các 
biện pháp liên quan tới việc lưu 
hành một số dược phẩm nhất 
định. 

Minh bạch 
hóa và 
chống tham 
nhũng

Các nước không có nghĩa vụ 
phải tiến hành các biện pháp liên 
quan đến công bằng về thủ tục 
trong quá trình lên danh mục và 
xác định mức bồi hoàn cho các 
dược phẩm và thiết bị y tế theo 
các chương trình chăm sóc sức 
khỏe quốc gia do các cơ quan 
chăm sóc y tế quốc gia thực hiện. 

Các nước đưa ra các nguyên tắc 
để bảo đảm sự minh bạch hóa 
và công bằng về thủ tục đối với 
dược phẩm và thiết bị y tế trong 
quá trình lên danh mục và xác 
định mức bồi hoàn đối với các 
dược phẩm và thiết bị y tế.
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Tính hiệu 
lực của Hiệp 
định

CPTPP có hiệu lực sau 60 ngày 
kể từ ngày mà ít nhất sáu nước 
ký kết hoặc ít nhất 50% số nước 
ký kết của Hiệp định thông báo 
với nước lưu chiểu (Niu Di-lân) 
bằng văn bản về việc hoàn 
thành các thủ tục pháp lý cần 
thiết của nước đó. Các thỏa 
thuận song phương cũng sẽ 
có hiệu lực cùng thời điểm với 
Hiệp định CPTPP có hiệu lực.

Đối với những nước đã ký Hiệp 
định nhưng chưa tiến hành 
phê chuẩn Hiệp định vào thời 
điểm Hiệp định có hiệu lực 
với 6 nước đầu tiên đã hoàn 
tất việc phê chuẩn, Hiệp định 
sẽ có hiệu lực với nước đó sau 
60 ngày kể từ ngày thông báo 
bằng văn bản cho nước lưu 
chiểu về việc đã hoàn thành các 
thủ tục nội bộ.

TPP có hiệu lực sau 60 ngày kể từ 
ngày tất cả các thành viên thông 
báo bằng văn bản cho nước lưu 
chiểu về việc đã hoàn tất quá 
trình phê chuẩn hiệp định.

Nếu trong vòng 02 năm kể từ 
ngày ký mà các nước không thực 
hiện thông báo theo cách thứ 
nhất nhưng có ít nhất 6 nước 
thành viên chiếm ít nhất là 85% 
GDP của 12 nước thì Hiệp định 
sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi kết 
thúc thời hạn 2 năm đó.

Nếu Hiệp định không thể có 
hiệu lực theo 2 cách nói trên, thì 
Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 
ngày kể từ ngày ít nhất 6 nước 
thành viên chiếm ít nhất 85% 
GDP của 12 nước thông báo 
bằng văn bản cho cơ quan lưu 
chiểu rằng đã hoàn tất quá trình 
phê chuẩn.

Doanh 
nghiệp 
thương 
mại Nhà 
nước và độc 
quyền chỉ 
định

Đối với Ma-lai-xi-a:

- Các cam kết liên quan đến 
Petronas có hiệu lực từ ngày 
CPTPP có hiệu lực.

Đối với Ma-lai-xi-a:

- Các cam kết liên quan đến 
Petronas có hiệu lực từ ngày 
TPP được ký kết.
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Sở hữu trí 
tuệ

Tạm hoãn 11 nghĩa vụ liên 
quan đến: Đối xử quốc gia, Đối 
tượng có thể được cấp bằng 
độc quyền sáng chế, Điều 
chỉnh thời hạn bằng sáng chế 
do sự chậm trễ không lý do 
của cơ quan cấp bằng sáng 
chế, Điều chỉnh thời hạn bảo 
hộ sáng chế do bị rút ngắn 
bất hợp lý, Bảo hộ dữ liệu thử 
nghiệm bí mật hoặc dữ liệu bí 
mật khác, Sinh phẩm, Thời hạn 
bảo hộ quyền tác giả và quyền 
liên quan, Các biện pháp công 
nghệ bảo vệ quyền, Thông tin 
quản lý quyền, Bảo hộ tín hiệu 
cáp và tín hiệu vệ tinh mang 
chương trình được mã hóa, và 
Chế tài pháp lý và khu vực an 
toàn.

Các nước có nghĩa vụ thực thi 
11 cam kết liên quan đến: Đối 
xử quốc gia, Đối tượng có thể 
được cấp bằng độc quyền sáng 
chế, Điều chỉnh thời hạn bằng 
sáng chế do sự chậm trễ không 
lý do của cơ quan cấp bằng sáng 
chế, Điều chỉnh thời hạn bảo hộ 
sáng chế do bị rút ngắn bất hợp 
lý, Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí 
mật hoặc dữ liệu bí mật khác, 
Sinh phẩm, Thời hạn bảo hộ 
quyền tác giả và quyền liên 
quan, Các biện pháp công nghệ 
bảo vệ quyền, Thông tin quản lý 
quyền, Bảo hộ tín hiệu cáp và tín 
hiệu vệ tinh mang chương trình 
được mã hóa, và Chế tài pháp lý 
và khu vực an toàn.

Ngoài ra, các nước đã ký thư 
song phương cho phép Việt 
Nam có thêm linh hoạt trong 
việc thực hiện 2 nghĩa vụ Bảo 
hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật 
hoặc dữ liệu bí mật khác đối 
với nông hóa phẩm và Các 
biện pháp liên quan tới việc lưu 
hành một số dược phẩm nhất 
định. 

Minh bạch 
hóa và 
chống tham 
nhũng

Các nước không có nghĩa vụ 
phải tiến hành các biện pháp liên 
quan đến công bằng về thủ tục 
trong quá trình lên danh mục và 
xác định mức bồi hoàn cho các 
dược phẩm và thiết bị y tế theo 
các chương trình chăm sóc sức 
khỏe quốc gia do các cơ quan 
chăm sóc y tế quốc gia thực hiện. 

Các nước đưa ra các nguyên tắc 
để bảo đảm sự minh bạch hóa 
và công bằng về thủ tục đối với 
dược phẩm và thiết bị y tế trong 
quá trình lên danh mục và xác 
định mức bồi hoàn đối với các 
dược phẩm và thiết bị y tế.
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Tính hiệu 
lực của Hiệp 
định

CPTPP có hiệu lực sau 60 ngày 
kể từ ngày mà ít nhất sáu nước 
ký kết hoặc ít nhất 50% số nước 
ký kết của Hiệp định thông báo 
với nước lưu chiểu (Niu Di-lân) 
bằng văn bản về việc hoàn 
thành các thủ tục pháp lý cần 
thiết của nước đó. Các thỏa 
thuận song phương cũng sẽ 
có hiệu lực cùng thời điểm với 
Hiệp định CPTPP có hiệu lực.

Đối với những nước đã ký Hiệp 
định nhưng chưa tiến hành 
phê chuẩn Hiệp định vào thời 
điểm Hiệp định có hiệu lực 
với 6 nước đầu tiên đã hoàn 
tất việc phê chuẩn, Hiệp định 
sẽ có hiệu lực với nước đó sau 
60 ngày kể từ ngày thông báo 
bằng văn bản cho nước lưu 
chiểu về việc đã hoàn thành các 
thủ tục nội bộ.

TPP có hiệu lực sau 60 ngày kể từ 
ngày tất cả các thành viên thông 
báo bằng văn bản cho nước lưu 
chiểu về việc đã hoàn tất quá 
trình phê chuẩn hiệp định.

Nếu trong vòng 02 năm kể từ 
ngày ký mà các nước không thực 
hiện thông báo theo cách thứ 
nhất nhưng có ít nhất 6 nước 
thành viên chiếm ít nhất là 85% 
GDP của 12 nước thì Hiệp định 
sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi kết 
thúc thời hạn 2 năm đó.

Nếu Hiệp định không thể có 
hiệu lực theo 2 cách nói trên, thì 
Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 
ngày kể từ ngày ít nhất 6 nước 
thành viên chiếm ít nhất 85% 
GDP của 12 nước thông báo 
bằng văn bản cho cơ quan lưu 
chiểu rằng đã hoàn tất quá trình 
phê chuẩn.

Doanh 
nghiệp 
thương 
mại Nhà 
nước và độc 
quyền chỉ 
định

Đối với Ma-lai-xi-a:

- Các cam kết liên quan đến 
Petronas có hiệu lực từ ngày 
CPTPP có hiệu lực.

Đối với Ma-lai-xi-a:

- Các cam kết liên quan đến 
Petronas có hiệu lực từ ngày 
TPP được ký kết.



Cẩm nang Hội nhập Kinh tế Quốc tế

FTA34

Cẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do (FTA)

33

Lĩnh vực Hiệp định CPTPP Hiệp định TPP

- Các nước ký thư song 
phương với Ma-lai-xi-a nhất 
trí không kiện nước này ra 
cơ chế giải quyết tranh chấp 
trong vòng 5 năm đối với các 
nghĩa vụ liên quan đến việc 
Petronas dành đối xử ưu đãi 
cho các hàng hóa và dịch vụ 
được liệt kê từ (a) đến (l). Sau 
thời hạn 5 năm đó, các nước 
sẽ tiến hành tham vấn để 
thống nhất hành động phù 
hợp.

- Petronas có thể đối xử ưu 
đãi đối với các doanh nghiệp 
Ma-lai-xi-a trong mua hàng 
hóa hoặc dịch vụ khi tham gia 
vào các hoạt động khai thác 
và thăm dò ga và khí trên lãnh 
thổ Ma-lai-xi-a, trừ các hàng 
hóa và dịch vụ sau: (a) Thu 
thập dữ liệu địa chấn; (b) dịch 
vụ định hướng khoan, dịch vụ 
Gyro trong khi khoan, dịch vụ 
định vị trong khi khoan và dịch 
vụ đo đạc trong khi khoan; (c) 
các dịch vụ liên quan đến xi 
măng hóa; (d) động cơ tuốc 
bin khí và các dịch vụ liên quan 
đến bảo dưỡng và sửa chữa; 
(e) dịch vụ van điều khiển; (f ) 
ống thép dẫn dầu OCTG; (g) 
dịch vụ động cơ điện cảm ứng; 
(h) hệ thống điều khiển phân 
tán; (i) dịch vụ biến áp; (j) thép 
kết cấu; (k) ống dẫn; và (l) ống 
công nghiệp.

Mở cửa thị 
trường dịch 
vụ - đầu tư

Đối với Bru-nây:

Các cam kết liên quan đến 
ngành than có hiệu lực từ 
ngày CPTPP có hiệu lực.

Đối với Bru-nây:

Các cam kết liên quan đến 
ngành than có hiệu lực về ngày 
TPP được ký kết.
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Đối với Ca-na-đa:

Các nước ký thư song phương 
với Ca-na-đa cho phép nước 
này có thể thông qua hoặc áp 
dụng các yêu cầu mang tính 
phân biệt đối xử đối với nhà 
cung cấp dịch vụ hoặc nhà 
đầu tư đóng góp về tài chính 
cho phát triển nội dung của 
Ca-na-đa; và các biện pháp 
hạn chế tiếp cận nội dung 
nghe nhìn trực tuyến của 
nước ngoài.

Đối với Ca-na-đa:

Ca-na-đa bảo lưu quyền ban 
hành và duy trì bất kỳ biện 
pháp nào ảnh hưởng đến công 
nghiệp văn hóa và có mục đích 
hỗ trợ, trực tiếp hoặc gián tiếp, 
việc sáng tạo, phát triển, hoặc 
khả năng tiếp cận biểu diễn 
hoặc nội dung nghệ thuật của 
Ca-na-đa, ngoại trừ:

a) yêu cầu phân biệt đối xử đối 
với nhà cung cấp dịch vụ hoặc 
nhà đầu tư đóng góp về tài 
chính cho phát triển nội dung 
của Ca-na-đa; và

b) các biện pháp hạn chế tiếp 
cận nội dung nghe nhìn trực 
tuyến của nước ngoài.

14. Hiệp định CPTPP có được mở rộng nữa không? Quy 
trình mở rộng là gì?
Theo quy định tại Điều 5 của Hiệp định CPTPP và Quyết định số 
CPTPP/COM/2019/D002 về Quy trình, thủ tục và điều kiện xem 
xét, kết nạp đối với các nền kinh tế quan tâm gia nhập Hiệp định, 
bất kỳ một quốc gia hoặc lãnh thổ hải quan riêng biệt nào đều có thể 
gia nhập Hiệp định này theo các điều khoản và điều kiện được thống 
nhất giữa các Bên của Hiệp định với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hải 
quan riêng biệt đó.
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- Các nước ký thư song 
phương với Ma-lai-xi-a nhất 
trí không kiện nước này ra 
cơ chế giải quyết tranh chấp 
trong vòng 5 năm đối với các 
nghĩa vụ liên quan đến việc 
Petronas dành đối xử ưu đãi 
cho các hàng hóa và dịch vụ 
được liệt kê từ (a) đến (l). Sau 
thời hạn 5 năm đó, các nước 
sẽ tiến hành tham vấn để 
thống nhất hành động phù 
hợp.

- Petronas có thể đối xử ưu 
đãi đối với các doanh nghiệp 
Ma-lai-xi-a trong mua hàng 
hóa hoặc dịch vụ khi tham gia 
vào các hoạt động khai thác 
và thăm dò ga và khí trên lãnh 
thổ Ma-lai-xi-a, trừ các hàng 
hóa và dịch vụ sau: (a) Thu 
thập dữ liệu địa chấn; (b) dịch 
vụ định hướng khoan, dịch vụ 
Gyro trong khi khoan, dịch vụ 
định vị trong khi khoan và dịch 
vụ đo đạc trong khi khoan; (c) 
các dịch vụ liên quan đến xi 
măng hóa; (d) động cơ tuốc 
bin khí và các dịch vụ liên quan 
đến bảo dưỡng và sửa chữa; 
(e) dịch vụ van điều khiển; (f ) 
ống thép dẫn dầu OCTG; (g) 
dịch vụ động cơ điện cảm ứng; 
(h) hệ thống điều khiển phân 
tán; (i) dịch vụ biến áp; (j) thép 
kết cấu; (k) ống dẫn; và (l) ống 
công nghiệp.

Mở cửa thị 
trường dịch 
vụ - đầu tư

Đối với Bru-nây:

Các cam kết liên quan đến 
ngành than có hiệu lực từ 
ngày CPTPP có hiệu lực.

Đối với Bru-nây:

Các cam kết liên quan đến 
ngành than có hiệu lực về ngày 
TPP được ký kết.
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Đối với Ca-na-đa:

Các nước ký thư song phương 
với Ca-na-đa cho phép nước 
này có thể thông qua hoặc áp 
dụng các yêu cầu mang tính 
phân biệt đối xử đối với nhà 
cung cấp dịch vụ hoặc nhà 
đầu tư đóng góp về tài chính 
cho phát triển nội dung của 
Ca-na-đa; và các biện pháp 
hạn chế tiếp cận nội dung 
nghe nhìn trực tuyến của 
nước ngoài.

Đối với Ca-na-đa:

Ca-na-đa bảo lưu quyền ban 
hành và duy trì bất kỳ biện 
pháp nào ảnh hưởng đến công 
nghiệp văn hóa và có mục đích 
hỗ trợ, trực tiếp hoặc gián tiếp, 
việc sáng tạo, phát triển, hoặc 
khả năng tiếp cận biểu diễn 
hoặc nội dung nghệ thuật của 
Ca-na-đa, ngoại trừ:

a) yêu cầu phân biệt đối xử đối 
với nhà cung cấp dịch vụ hoặc 
nhà đầu tư đóng góp về tài 
chính cho phát triển nội dung 
của Ca-na-đa; và

b) các biện pháp hạn chế tiếp 
cận nội dung nghe nhìn trực 
tuyến của nước ngoài.

14. Hiệp định CPTPP có được mở rộng nữa không? Quy 
trình mở rộng là gì?
Theo quy định tại Điều 5 của Hiệp định CPTPP và Quyết định số 
CPTPP/COM/2019/D002 về Quy trình, thủ tục và điều kiện xem 
xét, kết nạp đối với các nền kinh tế quan tâm gia nhập Hiệp định, 
bất kỳ một quốc gia hoặc lãnh thổ hải quan riêng biệt nào đều có thể 
gia nhập Hiệp định này theo các điều khoản và điều kiện được thống 
nhất giữa các Bên của Hiệp định với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hải 
quan riêng biệt đó.
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Về quy trình, thủ tục kết nạp thành viên mới

Bước 1: Nền kinh tế muốn gia nhập Hiệp định thông báo cho các 
nước CPTPP
Nền kinh tế muốn gia nhập Hiệp định phải thông báo cho các nước 
CPTPP thông qua đầu mối Niu Di-lân (“nước lưu chiểu”) về yêu cầu 
gia nhập chính thức của mình để bắt đầu việc đàm phán gia nhập 
Hiệp định (“Yêu cầu xin gia nhập”).

Bước 2: Yêu cầu bắt đầu quy trình kết nạp
Trên cơ sở yêu cầu chính thức, các nước CPTPP sẽ quyết định tổ 
chức họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng để đánh giá, xem xét hồ 
sơ gia nhập.
Nếu Hội đồng quyết định bắt đầu quy trình kết nạp đối với một nền 
kinh tế mong muốn gia nhập Hiệp định, Hội đồng sẽ thành lập một 
nhóm công tác ở cấp kỹ thuật để đàm phán việc gia nhập với nền 
kinh tế mong muốn gia nhập Hiệp định (“Nhóm Công tác về gia 
nhập”).
Nếu Hội đồng không đạt được sự đồng thuận về việc bắt đầu quy trình  
kết nạp, nền kinh tế mong muốn gia nhập Hiệp định có thể tiếp tục 
tham vấn với các nước thành viên CPTPP. Hội đồng sau đó có thể 
quyết định có thành lập Nhóm Công tác về gia nhập cho nền kinh tế 
mong muốn gia nhập khi đạt được đồng thuận.

Bước 3: Nhóm Công tác về gia nhập
Nhóm Công tác về gia nhập sẽ bao gồm đại diện của tất cả các nước 
Thành viên CPTPP đã phê chuẩn Hiệp định, và sẽ đánh giá bản chào 
của nền kinh tế mong muốn gia nhập.
Trong vòng 30 ngày kể từ cuộc họp đầu tiên của Nhóm Công tác về  
gia nhập, nền kinh tế mong muốn gia nhập Hiệp định sẽ gửi các bản 
chào về mở cửa thị trường (trong các lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, dịch 
vụ tài chính, đầu tư, nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh, mua 
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sắm của chính phủ và doanh nghiệp nhà nước) cho Nhóm Công tác 
về gia nhập để từ đó tiến hành đàm phán song phương và đa phương.
Sau khi hoàn tất đàm phán, Nhóm công tác về gia nhập sẽ nộp báo 
cáo bằng văn bản cho Hội đồng về các điều khoản và điều kiện cho 
nền kinh tế muốn gia nhập vào CPTPP. Báo cáo bằng văn bản này sẽ 
được chấp thuận dựa trên cơ sở khi đạt được đồng thuận của tất cả 
các nước đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP.

Bước 4: Chấp thuận của Hội đồng
Khi đạt được đồng thuận, Hội đồng sẽ quyết định có chấp thuận các 
điều khoản và điều kiện cho nền kinh tế muốn gia nhập CPTPP do 
Nhóm Công tác về gia nhập đệ trình. Chủ tịch Hội đồng sẽ chính 
thức gửi thư cho nền kinh tế muốn gia nhập thông báo về quyết định 
của Hội đồng đối với yêu cầu xin tham gia CPTPP của nền kinh tế đó. 
Nền kinh tế muốn gia nhập sẽ nộp văn kiện xin gia nhập của mình cho  
Nước lưu chiểu sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý trong nước.

Về tiêu chuẩn gia nhập
Theo quy định, nền kinh tế muốn gia nhập phải: (i) Chứng minh 
các cách thức mà họ sẽ tuân thủ tất cả các quy định hiện hành trong 
CPTPP; và (ii) Đưa ra bản chào mở cửa thị trường có mức độ cao 
nhất và có ý nghĩa về thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, 
dịch vụ tài chính, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp nhà nước và 
nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh.

15. Hiệp định CPTPP được triển khai thực hiện như 
thế nào?
Sau khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực, Thủ tướng 
Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 
tháng 01 năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực thi 
Hiệp định CPTPP. Sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định, phần 
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Về quy trình, thủ tục kết nạp thành viên mới

Bước 1: Nền kinh tế muốn gia nhập Hiệp định thông báo cho các 
nước CPTPP
Nền kinh tế muốn gia nhập Hiệp định phải thông báo cho các nước 
CPTPP thông qua đầu mối Niu Di-lân (“nước lưu chiểu”) về yêu cầu 
gia nhập chính thức của mình để bắt đầu việc đàm phán gia nhập 
Hiệp định (“Yêu cầu xin gia nhập”).

Bước 2: Yêu cầu bắt đầu quy trình kết nạp
Trên cơ sở yêu cầu chính thức, các nước CPTPP sẽ quyết định tổ 
chức họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng để đánh giá, xem xét hồ 
sơ gia nhập.
Nếu Hội đồng quyết định bắt đầu quy trình kết nạp đối với một nền 
kinh tế mong muốn gia nhập Hiệp định, Hội đồng sẽ thành lập một 
nhóm công tác ở cấp kỹ thuật để đàm phán việc gia nhập với nền 
kinh tế mong muốn gia nhập Hiệp định (“Nhóm Công tác về gia 
nhập”).
Nếu Hội đồng không đạt được sự đồng thuận về việc bắt đầu quy trình  
kết nạp, nền kinh tế mong muốn gia nhập Hiệp định có thể tiếp tục 
tham vấn với các nước thành viên CPTPP. Hội đồng sau đó có thể 
quyết định có thành lập Nhóm Công tác về gia nhập cho nền kinh tế 
mong muốn gia nhập khi đạt được đồng thuận.

Bước 3: Nhóm Công tác về gia nhập
Nhóm Công tác về gia nhập sẽ bao gồm đại diện của tất cả các nước 
Thành viên CPTPP đã phê chuẩn Hiệp định, và sẽ đánh giá bản chào 
của nền kinh tế mong muốn gia nhập.
Trong vòng 30 ngày kể từ cuộc họp đầu tiên của Nhóm Công tác về  
gia nhập, nền kinh tế mong muốn gia nhập Hiệp định sẽ gửi các bản 
chào về mở cửa thị trường (trong các lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, dịch 
vụ tài chính, đầu tư, nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh, mua 
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sắm của chính phủ và doanh nghiệp nhà nước) cho Nhóm Công tác 
về gia nhập để từ đó tiến hành đàm phán song phương và đa phương.
Sau khi hoàn tất đàm phán, Nhóm công tác về gia nhập sẽ nộp báo 
cáo bằng văn bản cho Hội đồng về các điều khoản và điều kiện cho 
nền kinh tế muốn gia nhập vào CPTPP. Báo cáo bằng văn bản này sẽ 
được chấp thuận dựa trên cơ sở khi đạt được đồng thuận của tất cả 
các nước đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP.

Bước 4: Chấp thuận của Hội đồng
Khi đạt được đồng thuận, Hội đồng sẽ quyết định có chấp thuận các 
điều khoản và điều kiện cho nền kinh tế muốn gia nhập CPTPP do 
Nhóm Công tác về gia nhập đệ trình. Chủ tịch Hội đồng sẽ chính 
thức gửi thư cho nền kinh tế muốn gia nhập thông báo về quyết định 
của Hội đồng đối với yêu cầu xin tham gia CPTPP của nền kinh tế đó. 
Nền kinh tế muốn gia nhập sẽ nộp văn kiện xin gia nhập của mình cho  
Nước lưu chiểu sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý trong nước.

Về tiêu chuẩn gia nhập
Theo quy định, nền kinh tế muốn gia nhập phải: (i) Chứng minh 
các cách thức mà họ sẽ tuân thủ tất cả các quy định hiện hành trong 
CPTPP; và (ii) Đưa ra bản chào mở cửa thị trường có mức độ cao 
nhất và có ý nghĩa về thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, 
dịch vụ tài chính, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp nhà nước và 
nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh.

15. Hiệp định CPTPP được triển khai thực hiện như 
thế nào?
Sau khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực, Thủ tướng 
Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 
tháng 01 năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực thi 
Hiệp định CPTPP. Sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định, phần 
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lớn các Bộ, ngành và tỉnh thành cũng ban hành Quyết định thực 
thi riêng của mình.
Kế hoạch thực thi Hiệp định CPTPP của Chính phủ và của các Bộ, 
ngành và địaphương tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ gồm: (i) Công 
tác tuyên truyền, phổ biến; (ii) Công tác xây dựng pháp luật, thể chế; 
(iii) Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; (iv) 
Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức 
của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; (v) Chính sách an sinh xã 
hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Theo Quyết định của Thủ tướng, Bộ Công Thương được giao làm 
nhiệm vụ đầu mối thực thi Hiệp định CPTPP, có trách nhiệm phối 
hợp với các Bộ, ngành và địa phương đánh giá tình hình thực thi và 
định kỳ báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ.

16. Các nước CPTPP cam kết về thuế quan đối với Việt 
Nam như thế nào?
Các nước CPTPP cam kết xóa bỏ hoàn toàn từ 97% đến 100% số 
dòng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, tùy 
theo cam kết của từng nước. Gần như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam vào các nước CPTPP khác sẽ được xóa bỏ thuế nhập 
khẩu hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực hoặc theo lộ trình. 
Một số cam kết thuế nhập khẩu của các đối tác CPTPP như sau:
- Ca-na-đa cam kết xoá bỏ thuế nhập khẩu cho 95% số dòng thuế 
và 78% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ca-na-đa ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực. Trong đó, 100% kim ngạch xuất khẩu thủy sản 
và 100% kim ngạch xuất khẩu gỗ được xóa bỏ thuế quan ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực.
- Nhật Bản cam kết xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối 
với 86% số dòng thuế (tương đương 93,6% kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam sang Nhật Bản), và gần 90% số dòng thuế sau 5 năm. Trong 
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Hiệp định CPTPP, Nhật Bản lần đầu tiên cam kết xóa bỏ hoàn toàn 
thuế nhập khẩu cho đại đa số nông, thủy sản xuất khẩu của ta.
- Pê-ru cam kết xóa bỏ 80,7% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có 
hiệu lực, tương đương 62,1% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam và 
sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99,4% số dòng thuế vào năm thứ 17 kể từ 
khi Hiệp định có hiệu lực.

- Mê-hi-cô cam kết xóa bỏ 77,2% số dòng thuế ngay khi Hiệp định 
có hiệu lực, tương đương 36,5% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam 
và sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 98% số dòng thuế vào năm thứ 10 kể 
từ khi Hiệp định có hiệu lực.

- Chi-lê cam kết xóa bỏ 95,1% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có 
hiệu lực, tương đương 60,2% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam và 
sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99,9% số dòng thuế vào năm thứ 8 kể từ 
khi Hiệp định có hiệu lực.

- Ốt-xtrây-li-a cam kết cắt giảm 93% số dòng thuế, tương đương 
95,8% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này 
(khoảng 2,9 tỷ USD) ngay khi thực hiện Hiệp định. Các sản phẩm 
còn lại sẽ được xóa bỏ thuế với lộ trình cắt giảm cuối cùng tối đa vào 
năm thứ 4.

- Niu Di-lân cam kết xóa bỏ 94,6% số dòng thuế ngay khi Hiệp định 
có hiệu lực, tương đương 69% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
sang thị trường này (khoảng 101 triệu USD). Vào năm thứ 7 kể từ 
khi thực hiện Hiệp định, các dòng thuế còn lại sẽ dần được xóa bỏ 
hoàn toàn.

- Xinh-ga-po cam kết xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với tất cả các 
mặt hàng ngay khi thực hiện Hiệp định.

- Ma-lai-xi-a cam kết xóa bỏ 84,7% số dòng thuế ngay khi Hiệp định 
có hiệu lực và xóa bỏ dần có lộ trình đối với các dòng thuế còn lại. 



Cẩm nang Hội nhập Kinh tế Quốc tế

FTA 39

Cẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do (FTA)

37

lớn các Bộ, ngành và tỉnh thành cũng ban hành Quyết định thực 
thi riêng của mình.
Kế hoạch thực thi Hiệp định CPTPP của Chính phủ và của các Bộ, 
ngành và địaphương tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ gồm: (i) Công 
tác tuyên truyền, phổ biến; (ii) Công tác xây dựng pháp luật, thể chế; 
(iii) Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; (iv) 
Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức 
của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; (v) Chính sách an sinh xã 
hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Theo Quyết định của Thủ tướng, Bộ Công Thương được giao làm 
nhiệm vụ đầu mối thực thi Hiệp định CPTPP, có trách nhiệm phối 
hợp với các Bộ, ngành và địa phương đánh giá tình hình thực thi và 
định kỳ báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ.

16. Các nước CPTPP cam kết về thuế quan đối với Việt 
Nam như thế nào?
Các nước CPTPP cam kết xóa bỏ hoàn toàn từ 97% đến 100% số 
dòng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, tùy 
theo cam kết của từng nước. Gần như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam vào các nước CPTPP khác sẽ được xóa bỏ thuế nhập 
khẩu hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực hoặc theo lộ trình. 
Một số cam kết thuế nhập khẩu của các đối tác CPTPP như sau:
- Ca-na-đa cam kết xoá bỏ thuế nhập khẩu cho 95% số dòng thuế 
và 78% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ca-na-đa ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực. Trong đó, 100% kim ngạch xuất khẩu thủy sản 
và 100% kim ngạch xuất khẩu gỗ được xóa bỏ thuế quan ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực.
- Nhật Bản cam kết xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối 
với 86% số dòng thuế (tương đương 93,6% kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam sang Nhật Bản), và gần 90% số dòng thuế sau 5 năm. Trong 
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Hiệp định CPTPP, Nhật Bản lần đầu tiên cam kết xóa bỏ hoàn toàn 
thuế nhập khẩu cho đại đa số nông, thủy sản xuất khẩu của ta.
- Pê-ru cam kết xóa bỏ 80,7% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có 
hiệu lực, tương đương 62,1% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam và 
sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99,4% số dòng thuế vào năm thứ 17 kể từ 
khi Hiệp định có hiệu lực.

- Mê-hi-cô cam kết xóa bỏ 77,2% số dòng thuế ngay khi Hiệp định 
có hiệu lực, tương đương 36,5% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam 
và sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 98% số dòng thuế vào năm thứ 10 kể 
từ khi Hiệp định có hiệu lực.

- Chi-lê cam kết xóa bỏ 95,1% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có 
hiệu lực, tương đương 60,2% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam và 
sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99,9% số dòng thuế vào năm thứ 8 kể từ 
khi Hiệp định có hiệu lực.

- Ốt-xtrây-li-a cam kết cắt giảm 93% số dòng thuế, tương đương 
95,8% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này 
(khoảng 2,9 tỷ USD) ngay khi thực hiện Hiệp định. Các sản phẩm 
còn lại sẽ được xóa bỏ thuế với lộ trình cắt giảm cuối cùng tối đa vào 
năm thứ 4.

- Niu Di-lân cam kết xóa bỏ 94,6% số dòng thuế ngay khi Hiệp định 
có hiệu lực, tương đương 69% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
sang thị trường này (khoảng 101 triệu USD). Vào năm thứ 7 kể từ 
khi thực hiện Hiệp định, các dòng thuế còn lại sẽ dần được xóa bỏ 
hoàn toàn.

- Xinh-ga-po cam kết xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với tất cả các 
mặt hàng ngay khi thực hiện Hiệp định.

- Ma-lai-xi-a cam kết xóa bỏ 84,7% số dòng thuế ngay khi Hiệp định 
có hiệu lực và xóa bỏ dần có lộ trình đối với các dòng thuế còn lại. 
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Vào năm thứ 11, số dòng thuế cam kết cắt giảm của Ma-lai-xi-a lên 
tới 99,9%.

- Bru-nây cam kết xóa bỏ 92% số dòng thuế đối với hàng hóa nhập 
khẩu từ Việt Nam (tương đương 7.639 dòng) ngay khi Hiệp định có 
hiệu lực, xóa bỏ tới 99,9% vào năm thứ 7 và xóa bỏ hoàn toàn thuế 
nhập khẩu vào năm thứ 11.

17. Việt Nam cam kết về thuế quan trong Hiệp định 
CPTPP như thế nào?
Việt Nam cam kết một biểu thuế chung cho tất cả các nước CPTPP. 
Theo đó, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 66% số dòng 
thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực và 86,5% số dòng thuế sau 3 năm 
kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Các mặt hàng còn lại có lộ trình giảm 
thuế chủ yếu từ 5 đến 10 năm.
Đối với một số mặt hàng đặc biệt nhạy cảm, Việt Nam có lộ trình 
trên 10 năm, ví dụ như bia, rượu, thịt gà, sắt thép, ô tô con dưới 3.000 
phân phối. Việt Nam áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ) đối với 
đường, trứng, muối, lá thuốc lá và ô tô đã qua sử dụng (trong đó, 
lượng hạn ngạch của đường, trứng và muối nằm trong lượng hạn 
ngạch theo cam kết WTO).

18. Thuế xuất khẩu là gì? Cam kết của Việt Nam trong 
Hiệp định CPTPP về thuế xuất khẩu như thế nào?
Thuế xuất khẩu là thuế đánh vào những mặt hàng mà nhà nước 
muốn hạn chế xuất khẩu, ví dụ như những mặt hàng sử dụng nguồn 
tài nguyên khan hiếm đang bị cạn kiệt hay các mặt hàng có tính quan 
trọng đối với an ninh lương thực hay an ninh quốc gia. Thuế xuất 
khẩu góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời 
cũng là công cụ để nhà nước thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt 
động thương mại quốc tế.
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Trong WTO, Việt Nam chỉ cam kết giảm thuế xuất khẩu đối với phế 
liệu kim loại đen và kim loại màu theo lộ trình, không cam kết về 
thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm khác.
Trong Hiệp định CPTPP, Việt Nam và các nước thành viên cam kết 
không duy trì hay áp dụng bất kỳ loại thuế và lệ phí đối với bất kỳ 
hàng hóa nào xuất khẩu sang lãnh thổ các nước thành viên, trừ khi 
các loại thuế hoặc lệ phí đó cũng được áp dụng đối với hàng hóa đó 
khi được tiêu thụ ở trong nước. Tuy nhiên, Việt Nam bảo lưu quyền 
áp dụng thuế xuất khẩu đối với một danh mục hàng hóa cụ thể với 
mức thuế được cắt giảm và/hoặc xóa bỏ theo lộ trình nhất định (cam 
kết cụ thể tại Phụ lục 2-C).

19. Thế nào là hàng tân trang? Việt Nam cam kết như 
thế nào trong Hiệp định CPTPP?
Hiệp định CPTPP là FTA đầu tiên Việt Nam có cam kết về hàng tân 
trang. Theo quy định của Hiệp định, hàng tân trang là hàng hóa được 
nằm trong mã HS từ Chương 84 đến Chương 90 hoặc thuộc phân 
nhóm 94.02, ngoại trừ các hàng hóa thuộc HS nhóm 84.18, 85.09, 
85.10, và 85.16, 87.03 hoặc phân nhóm 8414.51, 8450.11, 8450.12, 
8508.11, và 8517.11, mà được cấu thành toàn bộ hoặc từng phần từ 
các nguyên liệu tái chế và: (1) có thời hạn sử dụng tương tự và có 
hình thức tương tự như hàng hóa mới; và (b) có điều kiện bảo hành 
tương tự với hàng hóa mới.
Về cơ bản, các nước cam kết không cấm hoặc hạn chế nhập khẩu 
hàng tân trang của nước thành viên khác. Đồng thời, nếu các nước 
áp dụng các biện pháp cấm hoặc hạn chế nhập khẩu hàng hóa đã qua 
sử dụng thì sẽ không được áp dụng biện pháp đó với hàng tân trang.
Đối với Việt Nam, ta bảo lưu quyền không phải mở cửa hàng tân trang 
trong 3 năm đầu tiên sau khi Hiệp định có hiệu lực. Sau thời gian đó, 
Việt Nam phải mở cửa thị trường đối với hàng tân trang, tức là cho phép 
nhập khẩu hàng tân trang nhưng được bảo lưu đối với 1 số mặt hàng 
gồm quạt, máy điều hòa không khí, bình đun nước nóng, máy làm khô 
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Vào năm thứ 11, số dòng thuế cam kết cắt giảm của Ma-lai-xi-a lên 
tới 99,9%.

- Bru-nây cam kết xóa bỏ 92% số dòng thuế đối với hàng hóa nhập 
khẩu từ Việt Nam (tương đương 7.639 dòng) ngay khi Hiệp định có 
hiệu lực, xóa bỏ tới 99,9% vào năm thứ 7 và xóa bỏ hoàn toàn thuế 
nhập khẩu vào năm thứ 11.

17. Việt Nam cam kết về thuế quan trong Hiệp định 
CPTPP như thế nào?
Việt Nam cam kết một biểu thuế chung cho tất cả các nước CPTPP. 
Theo đó, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 66% số dòng 
thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực và 86,5% số dòng thuế sau 3 năm 
kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Các mặt hàng còn lại có lộ trình giảm 
thuế chủ yếu từ 5 đến 10 năm.
Đối với một số mặt hàng đặc biệt nhạy cảm, Việt Nam có lộ trình 
trên 10 năm, ví dụ như bia, rượu, thịt gà, sắt thép, ô tô con dưới 3.000 
phân phối. Việt Nam áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ) đối với 
đường, trứng, muối, lá thuốc lá và ô tô đã qua sử dụng (trong đó, 
lượng hạn ngạch của đường, trứng và muối nằm trong lượng hạn 
ngạch theo cam kết WTO).

18. Thuế xuất khẩu là gì? Cam kết của Việt Nam trong 
Hiệp định CPTPP về thuế xuất khẩu như thế nào?
Thuế xuất khẩu là thuế đánh vào những mặt hàng mà nhà nước 
muốn hạn chế xuất khẩu, ví dụ như những mặt hàng sử dụng nguồn 
tài nguyên khan hiếm đang bị cạn kiệt hay các mặt hàng có tính quan 
trọng đối với an ninh lương thực hay an ninh quốc gia. Thuế xuất 
khẩu góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời 
cũng là công cụ để nhà nước thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt 
động thương mại quốc tế.
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Trong WTO, Việt Nam chỉ cam kết giảm thuế xuất khẩu đối với phế 
liệu kim loại đen và kim loại màu theo lộ trình, không cam kết về 
thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm khác.
Trong Hiệp định CPTPP, Việt Nam và các nước thành viên cam kết 
không duy trì hay áp dụng bất kỳ loại thuế và lệ phí đối với bất kỳ 
hàng hóa nào xuất khẩu sang lãnh thổ các nước thành viên, trừ khi 
các loại thuế hoặc lệ phí đó cũng được áp dụng đối với hàng hóa đó 
khi được tiêu thụ ở trong nước. Tuy nhiên, Việt Nam bảo lưu quyền 
áp dụng thuế xuất khẩu đối với một danh mục hàng hóa cụ thể với 
mức thuế được cắt giảm và/hoặc xóa bỏ theo lộ trình nhất định (cam 
kết cụ thể tại Phụ lục 2-C).

19. Thế nào là hàng tân trang? Việt Nam cam kết như 
thế nào trong Hiệp định CPTPP?
Hiệp định CPTPP là FTA đầu tiên Việt Nam có cam kết về hàng tân 
trang. Theo quy định của Hiệp định, hàng tân trang là hàng hóa được 
nằm trong mã HS từ Chương 84 đến Chương 90 hoặc thuộc phân 
nhóm 94.02, ngoại trừ các hàng hóa thuộc HS nhóm 84.18, 85.09, 
85.10, và 85.16, 87.03 hoặc phân nhóm 8414.51, 8450.11, 8450.12, 
8508.11, và 8517.11, mà được cấu thành toàn bộ hoặc từng phần từ 
các nguyên liệu tái chế và: (1) có thời hạn sử dụng tương tự và có 
hình thức tương tự như hàng hóa mới; và (b) có điều kiện bảo hành 
tương tự với hàng hóa mới.
Về cơ bản, các nước cam kết không cấm hoặc hạn chế nhập khẩu 
hàng tân trang của nước thành viên khác. Đồng thời, nếu các nước 
áp dụng các biện pháp cấm hoặc hạn chế nhập khẩu hàng hóa đã qua 
sử dụng thì sẽ không được áp dụng biện pháp đó với hàng tân trang.
Đối với Việt Nam, ta bảo lưu quyền không phải mở cửa hàng tân trang 
trong 3 năm đầu tiên sau khi Hiệp định có hiệu lực. Sau thời gian đó, 
Việt Nam phải mở cửa thị trường đối với hàng tân trang, tức là cho phép 
nhập khẩu hàng tân trang nhưng được bảo lưu đối với 1 số mặt hàng 
gồm quạt, máy điều hòa không khí, bình đun nước nóng, máy làm khô 
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quần áo, máy lọc nước, máy rửa bát, máy khâu gia đình, máy hút bụi, mô 
tô và xe đạp có gắn động cơ, xe đạp không lắp động cơ với mã HS cụ thể 
tại Bảng 2-B-1, Phụ lục 2-B của Hiệp định.

20. Vấn đề dệt may được quy định như thế nào trong 
Hiệp định CPTPP? Quy tắc “từ sợi trở đi” nghĩa là gì?
Vấn đề về dệt may được quy định trong CPTPP gồm 3 nội dung 
chính: (i) mở cửa thị trường (lộ trình xóa bỏ thuế quan); (ii) quy tắc 
xuất xứ; và (iii) biện pháp tự vệ và hợp tác hải quan. Trong đó, nội 
dung về quy tắc xuất xứ và biện pháp tự vệ và hợp tác hải quan được 
quy định trong Chương riêng về dệt may.
Về mở cửa thị trường, hàng dệt may của Việt Nam đáp ứng quy định 
về quy tắc xuất xứ tại Hiệp định CPTPP sẽ được xoá bỏ thuế quan 
theo Hiệp định khi xuất khẩu sang thị trường các nước CPTPP. Đặc 
biệt, đối với những nước mà Việt Nam chưa có FTA như Ca-na-đa, 
Mê-hi-cô hay Pê-ru, việc mở cửa thị trường này rất quan trọng, là 
cơ sở cho việc nâng cao kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị 
trường các nước này. Cụ thể, toàn bộ mặt hàng dệt may xuất khẩu 
chủ yếu của Việt Nam sang Ca-na-đa sẽ được xóa bỏ thuế ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực hoặc sau 3 năm (42,9% kim ngạch xuất khẩu 
vào Ca-na-đa có thuế 0% năm đầu tiên và 57,1% kim ngạch có thuế 
0% vào năm thứ 4). Thuế nhập khẩu vào Mê-hi-cô và Pê-ru đối với 
hàng dệt may được xóa bỏ hoàn toàn vào năm thứ 16. Ngoài ra, Mê-
hi-cô áp dụng hạn chế định lượng đối với một số mặt hàng dệt may 
Việt Nam xuất khẩu được hưởng thuế 0% nhưng sử dụng nguyên 
liệu thuộc danh mục nguồn cung thiếu hụt hoặc danh mục “cắt và 
may” được nhập khẩu từ ngoài khu vực CPTPP.
Về quy tắc xuất xứ, đối với sản phẩm dệt may, tiêu chí xuất xứ được 
xây dựng dựa trên nguyên tắc “từ sợi trở đi” hay còn gọi là quy tắc “3 
công đoạn”, nghĩa là toàn bộ quá trình từ kéo sợi, dệt vải, nhuộm, đến 
hoàn tất và may quần áo phải được thực hiện trong nội khối CPTPP. 
So với các FTA trước đây mà Việt Nam đã ký kết, đây là quy tắc đưa 
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ra yêu cầu ở mức cao. Tuy nhiên, các thành viên cũng thống nhất 
một số trường hợp có quy tắc xuất xứ mang tính linh hoạt hơn như 
quy tắc cắt và may và Danh mục nguồn cung thiếu hụt.
Về tự vệ và hợp tác hải quan, CPTPP cho phép nước nhập khẩu áp 
dụng biện pháp tự vệ, tăng thuế ưu đãi trở lại mức thuế tối huệ quốc 
(MFN) nếu lượng nhập khẩu từ các nước CPTPP có khả năng gây ra 
hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến ngành sản xuất trong nước. 
Khi áp dụng biện pháp tự vệ, nước nhập khẩu phải có giải pháp đền 
bù thiệt hại về kinh tế mà nước xuất khẩu phải gánh chịu do không 
được hưởng thuế ưu đãi như trong Hiệp định. Các nước CPTPP 
cũng thống nhất hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực hải quan, chống gian 
lận xuất xứ để hưởng lợi bất hợp pháp thuế ưu đãi CPTPP.

21. Vấn đề quản lý hải quan trong Hiệp định CPTPP 
được quy định như thế nào?
Chương Quản lý hải quan (QLHQ) đặt ra các quy định yêu cầu các 
nước CPTPP đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo điều kiện thúc đẩy 
hoạt động trao đổi thương mại giữa các nước CPTPP. Bên cạnh 
đó, chương này cũng khuyến khích cơ quan hải quan tại các nước 
CPTPP tăng cường hợp tác với nhau để xây dựng thủ tục hải quan 
thuận lợi và hiệu quả, đảm bảo tính rõ ràng và công bằng cho các 
doanh nghiệp. Nội dung chính của chương này bao gồm:
Minh bạch hóa: Các nước phải công bố trên mạng và bằng tiếng Anh 
nếu có thể, các luật lệ về hải quan, các quy định và thủ tục.
Giải phóng hàng: Các nước cam kết đảm bảo hàng hóa di chuyển qua 
biên giới càng nhanh càng tốt và trong chừng mực có thể, sẽ được 
giải phóng trong vòng 48 giờ kể từ khi hàng đến.
Hàng phát chuyển nhanh: Do tầm quan trọng của chuyển phát nhanh 
đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, chương QLHQ đòi hỏi hải quan các nước CPTPP 
phải xử lý khẩn trương các lô hàng phát chuyển nhanh. Vì các lô 
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quần áo, máy lọc nước, máy rửa bát, máy khâu gia đình, máy hút bụi, mô 
tô và xe đạp có gắn động cơ, xe đạp không lắp động cơ với mã HS cụ thể 
tại Bảng 2-B-1, Phụ lục 2-B của Hiệp định.

20. Vấn đề dệt may được quy định như thế nào trong 
Hiệp định CPTPP? Quy tắc “từ sợi trở đi” nghĩa là gì?
Vấn đề về dệt may được quy định trong CPTPP gồm 3 nội dung 
chính: (i) mở cửa thị trường (lộ trình xóa bỏ thuế quan); (ii) quy tắc 
xuất xứ; và (iii) biện pháp tự vệ và hợp tác hải quan. Trong đó, nội 
dung về quy tắc xuất xứ và biện pháp tự vệ và hợp tác hải quan được 
quy định trong Chương riêng về dệt may.
Về mở cửa thị trường, hàng dệt may của Việt Nam đáp ứng quy định 
về quy tắc xuất xứ tại Hiệp định CPTPP sẽ được xoá bỏ thuế quan 
theo Hiệp định khi xuất khẩu sang thị trường các nước CPTPP. Đặc 
biệt, đối với những nước mà Việt Nam chưa có FTA như Ca-na-đa, 
Mê-hi-cô hay Pê-ru, việc mở cửa thị trường này rất quan trọng, là 
cơ sở cho việc nâng cao kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị 
trường các nước này. Cụ thể, toàn bộ mặt hàng dệt may xuất khẩu 
chủ yếu của Việt Nam sang Ca-na-đa sẽ được xóa bỏ thuế ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực hoặc sau 3 năm (42,9% kim ngạch xuất khẩu 
vào Ca-na-đa có thuế 0% năm đầu tiên và 57,1% kim ngạch có thuế 
0% vào năm thứ 4). Thuế nhập khẩu vào Mê-hi-cô và Pê-ru đối với 
hàng dệt may được xóa bỏ hoàn toàn vào năm thứ 16. Ngoài ra, Mê-
hi-cô áp dụng hạn chế định lượng đối với một số mặt hàng dệt may 
Việt Nam xuất khẩu được hưởng thuế 0% nhưng sử dụng nguyên 
liệu thuộc danh mục nguồn cung thiếu hụt hoặc danh mục “cắt và 
may” được nhập khẩu từ ngoài khu vực CPTPP.
Về quy tắc xuất xứ, đối với sản phẩm dệt may, tiêu chí xuất xứ được 
xây dựng dựa trên nguyên tắc “từ sợi trở đi” hay còn gọi là quy tắc “3 
công đoạn”, nghĩa là toàn bộ quá trình từ kéo sợi, dệt vải, nhuộm, đến 
hoàn tất và may quần áo phải được thực hiện trong nội khối CPTPP. 
So với các FTA trước đây mà Việt Nam đã ký kết, đây là quy tắc đưa 
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ra yêu cầu ở mức cao. Tuy nhiên, các thành viên cũng thống nhất 
một số trường hợp có quy tắc xuất xứ mang tính linh hoạt hơn như 
quy tắc cắt và may và Danh mục nguồn cung thiếu hụt.
Về tự vệ và hợp tác hải quan, CPTPP cho phép nước nhập khẩu áp 
dụng biện pháp tự vệ, tăng thuế ưu đãi trở lại mức thuế tối huệ quốc 
(MFN) nếu lượng nhập khẩu từ các nước CPTPP có khả năng gây ra 
hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến ngành sản xuất trong nước. 
Khi áp dụng biện pháp tự vệ, nước nhập khẩu phải có giải pháp đền 
bù thiệt hại về kinh tế mà nước xuất khẩu phải gánh chịu do không 
được hưởng thuế ưu đãi như trong Hiệp định. Các nước CPTPP 
cũng thống nhất hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực hải quan, chống gian 
lận xuất xứ để hưởng lợi bất hợp pháp thuế ưu đãi CPTPP.

21. Vấn đề quản lý hải quan trong Hiệp định CPTPP 
được quy định như thế nào?
Chương Quản lý hải quan (QLHQ) đặt ra các quy định yêu cầu các 
nước CPTPP đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo điều kiện thúc đẩy 
hoạt động trao đổi thương mại giữa các nước CPTPP. Bên cạnh 
đó, chương này cũng khuyến khích cơ quan hải quan tại các nước 
CPTPP tăng cường hợp tác với nhau để xây dựng thủ tục hải quan 
thuận lợi và hiệu quả, đảm bảo tính rõ ràng và công bằng cho các 
doanh nghiệp. Nội dung chính của chương này bao gồm:
Minh bạch hóa: Các nước phải công bố trên mạng và bằng tiếng Anh 
nếu có thể, các luật lệ về hải quan, các quy định và thủ tục.
Giải phóng hàng: Các nước cam kết đảm bảo hàng hóa di chuyển qua 
biên giới càng nhanh càng tốt và trong chừng mực có thể, sẽ được 
giải phóng trong vòng 48 giờ kể từ khi hàng đến.
Hàng phát chuyển nhanh: Do tầm quan trọng của chuyển phát nhanh 
đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, chương QLHQ đòi hỏi hải quan các nước CPTPP 
phải xử lý khẩn trương các lô hàng phát chuyển nhanh. Vì các lô 
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hàng chuyển phát nhanh có các hình dạng và kích cỡ khác nhau, nên 
các nước CPTPP đã đồng ý loại bỏ bất kỳ hạn chế hiện hành nào về 
xử lý hải quan đối với hàng hóa vượt quá trọng lượng hoặc giá trị 
nhất định. Ngoài ra, các nước CPTPP sẽ không tính thuế hải quan 
đối với các lô hàng có giá trị dưới mức quy định của mỗi chính phủ 
để đẩy nhanh hơn nữa việc vận chuyển hàng hóa và giảm yêu cầu về 
chứng từ tài liệu.

22. Quy định về hàng rào kỹ thuật (TBT) trong Hiệp 
định CPTPP có những điểm gì cần chú ý?
Chương TBT được xây dựng với mục tiêu hạn chế các hàng rào kỹ 
thuật không cần thiết đối với thương mại, tăng cường minh bạch 
hóa, thúc đẩy hợp tác trong quản lý và thực hành với mục tiêu tạo 
điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại. Bên cạnh đó, chương TBT 
cũng bảo đảm đầy đủ quyền của các chính phủ trong việc quản lý 
sản phẩm và các quy trình sản xuất đối với sức khỏe cộng đồng, chất 
lượng môi trường, và các mục tiêu chính sách công khác. Một số 
điểm cần lưu ý là:
Về đánh giá sự phù hợp, các nước CPTPP sẽ dành «đối xử quốc gia» 
cho các cơ quan đánh giá sự phù hợp của nước khác, mà theo đó, việc 
thử nghiệm và cấp chứng nhận nếu được thực hiện bởi một một cơ 
quan đánh giá sự phù hợp của nước khác sẽ được chấp nhận là xác 
nhận rằng các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống của nước đó đáp ứng 
được yêu cầu của nước CPTPP kia. Quy định này sẽ tạo điều kiện 
dễ dàng hơn cho các nhà xuất khẩu chỉ phải làm thử nghiệm hoặc 
chứng nhận một lần trước khi tiếp cận thị trường các nước CPTPP 
khác, giúp giảm chi phí và gánh nặng cho các doanh nghiệp đặc biệt 
là các doanh nghiệp nhỏ.
Về thời gian tuân thủ, Chương TBT đảm bảo một khoảng thời gian 
hợp lý giữa công bố các quy định và thời điểm có hiệu lực để các bên 
liên quan có đủ thời gian đáp ứng các yêu cầu mới. Tương tự như 
vậy, các nước CPTPP đã cam kết cung cấp dành cho các nhà sản xuất 
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hàng chuyển phát nhanh có các hình dạng và kích cỡ khác nhau, nên 
các nước CPTPP đã đồng ý loại bỏ bất kỳ hạn chế hiện hành nào về 
xử lý hải quan đối với hàng hóa vượt quá trọng lượng hoặc giá trị 
nhất định. Ngoài ra, các nước CPTPP sẽ không tính thuế hải quan 
đối với các lô hàng có giá trị dưới mức quy định của mỗi chính phủ 
để đẩy nhanh hơn nữa việc vận chuyển hàng hóa và giảm yêu cầu về 
chứng từ tài liệu.

22. Quy định về hàng rào kỹ thuật (TBT) trong Hiệp 
định CPTPP có những điểm gì cần chú ý?
Chương TBT được xây dựng với mục tiêu hạn chế các hàng rào kỹ 
thuật không cần thiết đối với thương mại, tăng cường minh bạch 
hóa, thúc đẩy hợp tác trong quản lý và thực hành với mục tiêu tạo 
điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại. Bên cạnh đó, chương TBT 
cũng bảo đảm đầy đủ quyền của các chính phủ trong việc quản lý 
sản phẩm và các quy trình sản xuất đối với sức khỏe cộng đồng, chất 
lượng môi trường, và các mục tiêu chính sách công khác. Một số 
điểm cần lưu ý là:
Về đánh giá sự phù hợp, các nước CPTPP sẽ dành «đối xử quốc gia» 
cho các cơ quan đánh giá sự phù hợp của nước khác, mà theo đó, việc 
thử nghiệm và cấp chứng nhận nếu được thực hiện bởi một một cơ 
quan đánh giá sự phù hợp của nước khác sẽ được chấp nhận là xác 
nhận rằng các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống của nước đó đáp ứng 
được yêu cầu của nước CPTPP kia. Quy định này sẽ tạo điều kiện 
dễ dàng hơn cho các nhà xuất khẩu chỉ phải làm thử nghiệm hoặc 
chứng nhận một lần trước khi tiếp cận thị trường các nước CPTPP 
khác, giúp giảm chi phí và gánh nặng cho các doanh nghiệp đặc biệt 
là các doanh nghiệp nhỏ.
Về thời gian tuân thủ, Chương TBT đảm bảo một khoảng thời gian 
hợp lý giữa công bố các quy định và thời điểm có hiệu lực để các bên 
liên quan có đủ thời gian đáp ứng các yêu cầu mới. Tương tự như 
vậy, các nước CPTPP đã cam kết cung cấp dành cho các nhà sản xuất 
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24. Các biện pháp phòng vệ thương mại được quy định 
như thế nào trong Hiệp định CPTPP?
Chương PVTM trong Hiệp định CPTPP gồm 02 phần chính: (i) Các 
quy định về biện pháp tự vệ và (ii) Các quy định về thuế chống bán 
phá giá và chống trợ cấp.
Đối với các quy định về tự vệ, ngoài biện pháp tự vệ toàn cầu (biện 
pháp tự vệ theo quy định của WTO), CPTPP cho phép các thành 
viên áp dụng thêm biện pháp tự vệ trong thời gian chuyển đổi. Khi 
áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu, một nước thành viên có thể loại 
trừ hàng hóa nhập khẩu từ một nước CPTPP khác trong trường hợp 
hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia đó thuộc phạm vi áp dụng hạn ngạch 
thuế quan hoặc nằm trong danh mục cắt giảm thuế và không phải là 
nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Nói 
một cách khác, khi một nước CPTPP áp dụng Biện pháp tự vệ toàn 
cầu thì có thể xem xét không áp dụng biện pháp đó đối với hàng 
hóa có xuất xứ từ một nước khác trong CPTPP. Trong khi đó, biện 
pháp tự vệ trong thời gian chuyển đổi là việc một nước thành viên 
áp dụng biện pháp tự vệ trong thời gian chuyển đổi (thời gian tự do 
hóa thương mại giữa các thành viên) nếu lượng nhập khẩu gia tăng 
đột biến do kết quả của việc cắt giảm thuế theo Hiệp định gây ra thiệt 
hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước. Đây là cơ chế 
phổ biến trong các Hiệp định thương mại tự do và mang tính chất 
như một “van an toàn” nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực đến ngành 
sản xuất trong nước do quá trình tự do hóa thương mại. Biện pháp 
tự vệ này bao gồm việc (i) ngừng cắt giảm thuế quan theo lộ trình cắt 
giảm thuế quan đã cam kết hoặc (ii) tăng mức thuế áp dụng cho sản 
phẩm lên bằng với mức thuế MFN. Các biện pháp tự vệ này có thể 
được áp dụng trong thời gian 02 năm và trong trường hợp cần thiết 
có thể được gia hạn thêm 01 năm để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt 
hại nghiêm trọng.
Đối với các quy định về chống bán phá và chống trợ cấp, các nước 
CPTPP phải tuân thủ các quy định nêu trong Hiệp định Chống bán 
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phá giá và Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng của 
WTO. Ngoài ra, các nước thống nhất Phụ lục về thông lệ tốt nhất 
(best practices) liên quan đến thủ tục áp dụng các biện pháp chống 
bán phá giá và chống trợ cấp.

25. Cam kết chính trong lĩnh vực đầu tư - dịch vụ 
trong Hiệp định CPTPP là gì?

Các cam kết về đầu tư
Chương Đầu tư thiết lập các quy định nhằm cân bằng lợi ích của 
chính phủ và lợi ích của nhà đầu tư. Một mặt, chương Đầu tư hạn 
chế các chính phủ áp đặt các yêu cầu có tính phân biệt đối xử đối với 
nhà đầu tư, mặt khác, chương Đầu tư cũng cho phép các chính phủ 
được thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng. 
Các nghĩa vụ chính trong Chương Đầu tư gồm:
- Không phân biệt đối xử: các nước CPTPP không được đối xử nhà 
đầu tư nước ngoài kém thuận lợi hơn nhà đầu tư trong nước hoặc 
không được đối xử nhà đầu tư của các nước CPTPP kém thuận lợi 
hơn bất kỳ nhà đầu tư nước ngoài nào khác ở hoàn cảnh tương tự1, 
bao gồm các nhà đầu tư của các nước không thuộc CPTPP.
- Tiếp cận thị trường (MA): Nghĩa vụ này thực chất là của Chương 
Thương mại dịch vụ nhưng được áp dụng chéo sang Chương Đầu tư. 
Hiệp định CPTPP là một trong số ít các Hiệp định có nội dung về 
Đầu tư mà lại áp dụng nghĩa vụ Tiếp cận thị trường cho lĩnh vực Đầu 
tư. Nội dung cụ thể của nghĩa vụ này được trình bày trong Chương 
Thương mại dịch vụ qua biên giới.

1Việc đánh giá các nhà đầu tư có ở hoàn cảnh tương tự hay không phụ thuộc vào 
việc đánh giá hoàn cảnh tổng thể cũng như các yếu tố liên quan tới biện pháp tạo 
ra sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư với nhau (ví dụ giữa nhà đầu tư nước 
ngoài với nhà đầu tư trong nước hoặc giữa các nhà đầu tư CPTPP với nhà đầu tư 
ngoài CPTPP). 
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24. Các biện pháp phòng vệ thương mại được quy định 
như thế nào trong Hiệp định CPTPP?
Chương PVTM trong Hiệp định CPTPP gồm 02 phần chính: (i) Các 
quy định về biện pháp tự vệ và (ii) Các quy định về thuế chống bán 
phá giá và chống trợ cấp.
Đối với các quy định về tự vệ, ngoài biện pháp tự vệ toàn cầu (biện 
pháp tự vệ theo quy định của WTO), CPTPP cho phép các thành 
viên áp dụng thêm biện pháp tự vệ trong thời gian chuyển đổi. Khi 
áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu, một nước thành viên có thể loại 
trừ hàng hóa nhập khẩu từ một nước CPTPP khác trong trường hợp 
hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia đó thuộc phạm vi áp dụng hạn ngạch 
thuế quan hoặc nằm trong danh mục cắt giảm thuế và không phải là 
nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Nói 
một cách khác, khi một nước CPTPP áp dụng Biện pháp tự vệ toàn 
cầu thì có thể xem xét không áp dụng biện pháp đó đối với hàng 
hóa có xuất xứ từ một nước khác trong CPTPP. Trong khi đó, biện 
pháp tự vệ trong thời gian chuyển đổi là việc một nước thành viên 
áp dụng biện pháp tự vệ trong thời gian chuyển đổi (thời gian tự do 
hóa thương mại giữa các thành viên) nếu lượng nhập khẩu gia tăng 
đột biến do kết quả của việc cắt giảm thuế theo Hiệp định gây ra thiệt 
hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước. Đây là cơ chế 
phổ biến trong các Hiệp định thương mại tự do và mang tính chất 
như một “van an toàn” nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực đến ngành 
sản xuất trong nước do quá trình tự do hóa thương mại. Biện pháp 
tự vệ này bao gồm việc (i) ngừng cắt giảm thuế quan theo lộ trình cắt 
giảm thuế quan đã cam kết hoặc (ii) tăng mức thuế áp dụng cho sản 
phẩm lên bằng với mức thuế MFN. Các biện pháp tự vệ này có thể 
được áp dụng trong thời gian 02 năm và trong trường hợp cần thiết 
có thể được gia hạn thêm 01 năm để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt 
hại nghiêm trọng.
Đối với các quy định về chống bán phá và chống trợ cấp, các nước 
CPTPP phải tuân thủ các quy định nêu trong Hiệp định Chống bán 
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phá giá và Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng của 
WTO. Ngoài ra, các nước thống nhất Phụ lục về thông lệ tốt nhất 
(best practices) liên quan đến thủ tục áp dụng các biện pháp chống 
bán phá giá và chống trợ cấp.

25. Cam kết chính trong lĩnh vực đầu tư - dịch vụ 
trong Hiệp định CPTPP là gì?

Các cam kết về đầu tư
Chương Đầu tư thiết lập các quy định nhằm cân bằng lợi ích của 
chính phủ và lợi ích của nhà đầu tư. Một mặt, chương Đầu tư hạn 
chế các chính phủ áp đặt các yêu cầu có tính phân biệt đối xử đối với 
nhà đầu tư, mặt khác, chương Đầu tư cũng cho phép các chính phủ 
được thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng. 
Các nghĩa vụ chính trong Chương Đầu tư gồm:
- Không phân biệt đối xử: các nước CPTPP không được đối xử nhà 
đầu tư nước ngoài kém thuận lợi hơn nhà đầu tư trong nước hoặc 
không được đối xử nhà đầu tư của các nước CPTPP kém thuận lợi 
hơn bất kỳ nhà đầu tư nước ngoài nào khác ở hoàn cảnh tương tự1, 
bao gồm các nhà đầu tư của các nước không thuộc CPTPP.
- Tiếp cận thị trường (MA): Nghĩa vụ này thực chất là của Chương 
Thương mại dịch vụ nhưng được áp dụng chéo sang Chương Đầu tư. 
Hiệp định CPTPP là một trong số ít các Hiệp định có nội dung về 
Đầu tư mà lại áp dụng nghĩa vụ Tiếp cận thị trường cho lĩnh vực Đầu 
tư. Nội dung cụ thể của nghĩa vụ này được trình bày trong Chương 
Thương mại dịch vụ qua biên giới.

1Việc đánh giá các nhà đầu tư có ở hoàn cảnh tương tự hay không phụ thuộc vào 
việc đánh giá hoàn cảnh tổng thể cũng như các yếu tố liên quan tới biện pháp tạo 
ra sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư với nhau (ví dụ giữa nhà đầu tư nước 
ngoài với nhà đầu tư trong nước hoặc giữa các nhà đầu tư CPTPP với nhà đầu tư 
ngoài CPTPP). 
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- Tiêu chuẩn đối xử tối thiểu: các nước CPTPP cam kết dành cho 
các nhà đầu tư nước ngoài sự đối xử công bằng và thỏa đáng khi tiến 
hành các thủ tục tố tụng hình sự, dân sự hoặc hành chính. Ngoài ra, 
các nước CPTPP cần phải bảo đảm an toàn cho các khoản đầu tư của 
nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với pháp luật quốc tế.
- Tước quyền sở hữu: khi thấy thực sự cần thiết, ví dụ vì mục đích 
công cộng, chính phủ các nước có thể tước quyền sở hữu của các nhà 
đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện trên cơ 
sở không phân biệt đối xử và có sự đền bù thỏa đáng cho các nhà đầu 
tư nước ngoài, phù hợp với quy định của pháp luật và nghĩa vụ của 
Hiệp định CPTPP.
- Chuyển tiền: các nhà đầu tư nước ngoài được phép tự do chuyển 
tiền đầu tư hoặc lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp, chính phủ các nước CPTPP có thể hạn chế 
hoạt động này của nhà đầu tư nước ngoài, ví dụ như vì mục đích 
kiểm soát vốn trong bối cảnh khủng hoảng cán cân thanh toán hoặc 
khủng hoảng kinh tế.
- Không áp đặt các “yêu cầu thực hiện”: các nước CPTPP không 
được duy trì các yêu cầu buộc nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện 
để được cấp phép đầu tư hay được hưởng các ưu đãi đầu tư. Ví dụ, 
các nước không được yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải xuất khẩu 
một số lượng hàng hóa nhất định hoặc phải bảo đảm một tỷ lệ nội 
địa nhất định trong các sản phẩm do mình sản xuất ra.
- Không áp đặt các yêu cầu về bổ nhiệm nhân sự: các nước CPTPP 
không được yêu cầu công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải bổ nhiệm 
các nhân sự cấp cao thuộc một quốc tịch nào đó.
Bên cạnh đó, Hiệp định cũng có một Danh mục các biện pháp không 
tương thích với nghĩa vụ chính của chương Đầu tư và chương Thương 
mại dịch vụ (còn gọi là Danh mục NCM). Cụ thể, các nước CPTPP 
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được quyền đưa ra các biện pháp bảo lưu trái với 4 nghĩa vụ chính 
trong chương Đầu tư (gồm Đối xử quốc gia, Đối xử tối huệ quốc, 
Yêu cầu thực hiện, và Quản lý nhân sự cấp cao và ban giám đốc) và 4 
nghĩa vụ chính của chương Thương mại Dịch vụ qua biên giới (Đối 
xử quốc gia, Đối xử tối huệ quốc, Tiếp cận thị trường, và Hiện diện 
tại nước sở tại) của Hiệp định CPTPP. Các biện pháp này được đưa 
vào Danh mục NCM. Danh mục NCM gồm 2 Phụ lục:
(i) Phụ lục I (Phụ lục bảo lưu các biện pháp hiện hành): Bao gồm các biện 
pháp không tương thích với các nghĩa vụ về đầu tư và thương mại dịch 
vụ được quy định tại các văn bản pháp luật hoặc chính sách hiện hành 
của một nước thành viên. Đối với các biện pháp được liệt kê trong Phụ 
lục này, các nước được tiếp tục áp dụng theo đúng nội dung đã được mô 
tả. Tuy nhiên, các nước được quyền sửa đổi nội dung bảo lưu nhưng với 
điều kiện việc sửa đổi không được kém thuận lợi hơn nội dung đã được 
bảo lưu trong Phụ lục. Nguyên tắc này gọi là nguyên tắc “giữ nguyên 
hiện trạng” (standstill). Các nước cũng được quyền đơn phương sửa đổi 
các nội dung đã bảo lưu theo hướng thuận lợi hơn nhưng khi đã đưa ra 
rồi thì không được quyền rút lại nội dung đã được sửa đổi đó. Nguyên 
tắc này còn được gọi là nguyên tắc “chỉ tiến, không lùi” (ratchet). Riêng 
đối với Việt Nam, trong thời gian 3 năm kể từ khi Hiệp định CPTPP có 
hiệu lực (tức là đến ngày 14 tháng 01 năm 2022), Việt Nam không phải 
tuân thủ nguyên tắc ratchet. Đây là linh hoạt mà các nước CPTPP dành 
riêng cho Việt Nam.
(ii) Phụ lục II (Phụ lục bảo lưu các biện pháp lâu dài): Bao gồm các 
biện pháp không tương thích với các nghĩa vụ về đầu tư và thương 
mại dịch vụ mà các nước không muốn loại bỏ trong giai đoạn hiện 
tại và muốn bảo lưu lâu dài. Đối với Phụ lục này, các nước được toàn 
quyền đưa ra các nội dung trái với các nghĩa vụ chính của Hiệp định 
hoặc toàn quyền hạn chế nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực 
được bảo lưu.
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- Tiêu chuẩn đối xử tối thiểu: các nước CPTPP cam kết dành cho 
các nhà đầu tư nước ngoài sự đối xử công bằng và thỏa đáng khi tiến 
hành các thủ tục tố tụng hình sự, dân sự hoặc hành chính. Ngoài ra, 
các nước CPTPP cần phải bảo đảm an toàn cho các khoản đầu tư của 
nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với pháp luật quốc tế.
- Tước quyền sở hữu: khi thấy thực sự cần thiết, ví dụ vì mục đích 
công cộng, chính phủ các nước có thể tước quyền sở hữu của các nhà 
đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện trên cơ 
sở không phân biệt đối xử và có sự đền bù thỏa đáng cho các nhà đầu 
tư nước ngoài, phù hợp với quy định của pháp luật và nghĩa vụ của 
Hiệp định CPTPP.
- Chuyển tiền: các nhà đầu tư nước ngoài được phép tự do chuyển 
tiền đầu tư hoặc lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp, chính phủ các nước CPTPP có thể hạn chế 
hoạt động này của nhà đầu tư nước ngoài, ví dụ như vì mục đích 
kiểm soát vốn trong bối cảnh khủng hoảng cán cân thanh toán hoặc 
khủng hoảng kinh tế.
- Không áp đặt các “yêu cầu thực hiện”: các nước CPTPP không 
được duy trì các yêu cầu buộc nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện 
để được cấp phép đầu tư hay được hưởng các ưu đãi đầu tư. Ví dụ, 
các nước không được yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải xuất khẩu 
một số lượng hàng hóa nhất định hoặc phải bảo đảm một tỷ lệ nội 
địa nhất định trong các sản phẩm do mình sản xuất ra.
- Không áp đặt các yêu cầu về bổ nhiệm nhân sự: các nước CPTPP 
không được yêu cầu công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải bổ nhiệm 
các nhân sự cấp cao thuộc một quốc tịch nào đó.
Bên cạnh đó, Hiệp định cũng có một Danh mục các biện pháp không 
tương thích với nghĩa vụ chính của chương Đầu tư và chương Thương 
mại dịch vụ (còn gọi là Danh mục NCM). Cụ thể, các nước CPTPP 
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được quyền đưa ra các biện pháp bảo lưu trái với 4 nghĩa vụ chính 
trong chương Đầu tư (gồm Đối xử quốc gia, Đối xử tối huệ quốc, 
Yêu cầu thực hiện, và Quản lý nhân sự cấp cao và ban giám đốc) và 4 
nghĩa vụ chính của chương Thương mại Dịch vụ qua biên giới (Đối 
xử quốc gia, Đối xử tối huệ quốc, Tiếp cận thị trường, và Hiện diện 
tại nước sở tại) của Hiệp định CPTPP. Các biện pháp này được đưa 
vào Danh mục NCM. Danh mục NCM gồm 2 Phụ lục:
(i) Phụ lục I (Phụ lục bảo lưu các biện pháp hiện hành): Bao gồm các biện 
pháp không tương thích với các nghĩa vụ về đầu tư và thương mại dịch 
vụ được quy định tại các văn bản pháp luật hoặc chính sách hiện hành 
của một nước thành viên. Đối với các biện pháp được liệt kê trong Phụ 
lục này, các nước được tiếp tục áp dụng theo đúng nội dung đã được mô 
tả. Tuy nhiên, các nước được quyền sửa đổi nội dung bảo lưu nhưng với 
điều kiện việc sửa đổi không được kém thuận lợi hơn nội dung đã được 
bảo lưu trong Phụ lục. Nguyên tắc này gọi là nguyên tắc “giữ nguyên 
hiện trạng” (standstill). Các nước cũng được quyền đơn phương sửa đổi 
các nội dung đã bảo lưu theo hướng thuận lợi hơn nhưng khi đã đưa ra 
rồi thì không được quyền rút lại nội dung đã được sửa đổi đó. Nguyên 
tắc này còn được gọi là nguyên tắc “chỉ tiến, không lùi” (ratchet). Riêng 
đối với Việt Nam, trong thời gian 3 năm kể từ khi Hiệp định CPTPP có 
hiệu lực (tức là đến ngày 14 tháng 01 năm 2022), Việt Nam không phải 
tuân thủ nguyên tắc ratchet. Đây là linh hoạt mà các nước CPTPP dành 
riêng cho Việt Nam.
(ii) Phụ lục II (Phụ lục bảo lưu các biện pháp lâu dài): Bao gồm các 
biện pháp không tương thích với các nghĩa vụ về đầu tư và thương 
mại dịch vụ mà các nước không muốn loại bỏ trong giai đoạn hiện 
tại và muốn bảo lưu lâu dài. Đối với Phụ lục này, các nước được toàn 
quyền đưa ra các nội dung trái với các nghĩa vụ chính của Hiệp định 
hoặc toàn quyền hạn chế nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực 
được bảo lưu.
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Các cam kết về thương mại dịch vụ qua biên giới (TMDV)
Chương TMDV đặt ra các quy tắc cho hoạt động thương mại dịch 
vụ giữa các nước thành viên, bao gồm các nghĩa vụ yêu cầu các nước 
phải đối xử công bằng giữa nhà cung cấp dịch vụ trong nước với nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài. Đồng thời, các nước thành viên cũng 
xác định những ngành dịch vụ mà mỗi nước có thể dành ưu đãi cho 
các nhà cung cấp dịch vụ trong nước hơn các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài hay là xác định những ngành dịch vụ mà mỗi nước muốn 
duy trì sự linh hoạt cần thiết để thực thi các chính sách của mình, ví 
dụ như chính sách xã hội, y tế, giáo dục v.v.. Ngoài ra, chương TMDV 
cũng yêu cầu các quy trình và thủ tục cấp phép phải minh bạch, công 
bằng và dễ hiểu đối với cộng đồng doanh nghiệp.
Chương TMDV quy định 4 nghĩa vụ chủ chốt là:
- Đối xử quốc gia (NT): Ý tưởng cơ bản của nghĩa vụ này là các nước 
CPTPP không được đối xử nhà cung cấp dịch vụ của nước CPTPP 
khác kém thuận lợi hơn nhà cung cấp dịch vụ trong nước ở hoàn 
cảnh tương tự.
- Đối xử tối huệ quốc (MFN): Ý tưởng cơ bản của nghĩa vụ này là 
các nước CPTPP không được đối xử nhà cung cấp dịch vụ của nước 
CPTPP khác kém thuận lợi hơn nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 
nào khác ở hoàn cảnh tương tự.
- Tiếp cận thị trường (MA): Ý tưởng cơ bản của nghĩa vụ này là mỗi 
nước thành viên không được phép duy trì các biện pháp hạn chế tiếp 
cận thị trường đối với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Các biện 
pháp hạn chế tiếp cận thị trường được phân chia thành 5 loại như 
sau: (i) Hạn chế về số lượng nhà cung cấp dịch vụ; (ii) Hạn chế về 
tổng giá trị các giao dịch hoặc tài sản; (iii) Hạn chế về tổng số hoạt 
động dịch vụ hoặc số lượng dịch vụ cung cấp; (iv) Hạn chế về số 
lượng lao động; (v) Hạn chế về hình thức thành lập doanh nghiệp.
- Hiện diện tại nước sở tại (LP): Ý tưởng cơ bản của nghĩa vụ này là 
mỗi nước thành viên không được yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của 
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nước thành viên khác phải thiết lập hoặc duy trì văn phòng đại diện 
hay bất cứ hình thức công ty nào hay yêu cầu họ phải đáp ứng yêu 
cầu về thường trú như là điều kiện để được cung cấp dịch vụ.
Như chương Đầu tư, các nước thành viên được quyền bảo lưu các 
biện pháp trái với các nghĩa vụ chủ chốt của chương TMDV. Các 
biện pháp này cũng được đưa vào Danh mục NCM cùng với các 
biện pháp trái với các nghĩa vụ chủ chốt của chương Đầu tư. Việt 
Nam được duy trì khá nhiều biện pháp bảo lưu dựa trên cam kết đã 
có trong WTO và một số FTA đã ký kết. Tuy nhiên, Việt Nam cũng 
đồng ý mở thêm một số lĩnh vực để đạt được kết quả cân bằng trong 
quá trình đàm phán. Nội dung chính các cam kết trong Danh mục 
NCM như sau:
Trong Phụ lục I, Việt Nam mở cửa hơn so với WTO trong một số 
lĩnh vực, ví dụ như:
Dịch vụ phân phối: Không áp dụng yêu cầu kiểm tra nhu cầu kinh 
tế (ENT) đối với các cửa hàng bán lẻ có diện tích dưới 500m2 được 
thành lập ở các khu vực được quy hoạch cho hoạt động thương mại 
và đã hoàn tất việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau 5 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực, ENT sẽ được bãi bỏ. Về diện mặt hàng, nhà phân 
phối nước ngoài được phép phân phối gạo, đường và đường củ cải.
Dịch vụ viễn thông:
- Đối với dịch vụ cơ bản và giá trị gia tăng không gắn hạ tầng mạng: 
Sau 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, cho phép nhà cung cấp 
dịch vụ viễn thông nước ngoài được thành lập công ty 100% vốn 
nước ngoài và bãi bỏ các yêu cầu về thành lập và góp vốn trong liên 
doanh.
- Đối với dịch vụ giá trị gia tăng gắn với hạ tầng mạng: Sau 5 năm 
kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, cho phép nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông nước ngoài được nâng tỷ lệ vốn góp trong liên doanh từ 51% 
lên 65%.
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Các cam kết về thương mại dịch vụ qua biên giới (TMDV)
Chương TMDV đặt ra các quy tắc cho hoạt động thương mại dịch 
vụ giữa các nước thành viên, bao gồm các nghĩa vụ yêu cầu các nước 
phải đối xử công bằng giữa nhà cung cấp dịch vụ trong nước với nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài. Đồng thời, các nước thành viên cũng 
xác định những ngành dịch vụ mà mỗi nước có thể dành ưu đãi cho 
các nhà cung cấp dịch vụ trong nước hơn các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài hay là xác định những ngành dịch vụ mà mỗi nước muốn 
duy trì sự linh hoạt cần thiết để thực thi các chính sách của mình, ví 
dụ như chính sách xã hội, y tế, giáo dục v.v.. Ngoài ra, chương TMDV 
cũng yêu cầu các quy trình và thủ tục cấp phép phải minh bạch, công 
bằng và dễ hiểu đối với cộng đồng doanh nghiệp.
Chương TMDV quy định 4 nghĩa vụ chủ chốt là:
- Đối xử quốc gia (NT): Ý tưởng cơ bản của nghĩa vụ này là các nước 
CPTPP không được đối xử nhà cung cấp dịch vụ của nước CPTPP 
khác kém thuận lợi hơn nhà cung cấp dịch vụ trong nước ở hoàn 
cảnh tương tự.
- Đối xử tối huệ quốc (MFN): Ý tưởng cơ bản của nghĩa vụ này là 
các nước CPTPP không được đối xử nhà cung cấp dịch vụ của nước 
CPTPP khác kém thuận lợi hơn nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 
nào khác ở hoàn cảnh tương tự.
- Tiếp cận thị trường (MA): Ý tưởng cơ bản của nghĩa vụ này là mỗi 
nước thành viên không được phép duy trì các biện pháp hạn chế tiếp 
cận thị trường đối với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Các biện 
pháp hạn chế tiếp cận thị trường được phân chia thành 5 loại như 
sau: (i) Hạn chế về số lượng nhà cung cấp dịch vụ; (ii) Hạn chế về 
tổng giá trị các giao dịch hoặc tài sản; (iii) Hạn chế về tổng số hoạt 
động dịch vụ hoặc số lượng dịch vụ cung cấp; (iv) Hạn chế về số 
lượng lao động; (v) Hạn chế về hình thức thành lập doanh nghiệp.
- Hiện diện tại nước sở tại (LP): Ý tưởng cơ bản của nghĩa vụ này là 
mỗi nước thành viên không được yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của 
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nước thành viên khác phải thiết lập hoặc duy trì văn phòng đại diện 
hay bất cứ hình thức công ty nào hay yêu cầu họ phải đáp ứng yêu 
cầu về thường trú như là điều kiện để được cung cấp dịch vụ.
Như chương Đầu tư, các nước thành viên được quyền bảo lưu các 
biện pháp trái với các nghĩa vụ chủ chốt của chương TMDV. Các 
biện pháp này cũng được đưa vào Danh mục NCM cùng với các 
biện pháp trái với các nghĩa vụ chủ chốt của chương Đầu tư. Việt 
Nam được duy trì khá nhiều biện pháp bảo lưu dựa trên cam kết đã 
có trong WTO và một số FTA đã ký kết. Tuy nhiên, Việt Nam cũng 
đồng ý mở thêm một số lĩnh vực để đạt được kết quả cân bằng trong 
quá trình đàm phán. Nội dung chính các cam kết trong Danh mục 
NCM như sau:
Trong Phụ lục I, Việt Nam mở cửa hơn so với WTO trong một số 
lĩnh vực, ví dụ như:
Dịch vụ phân phối: Không áp dụng yêu cầu kiểm tra nhu cầu kinh 
tế (ENT) đối với các cửa hàng bán lẻ có diện tích dưới 500m2 được 
thành lập ở các khu vực được quy hoạch cho hoạt động thương mại 
và đã hoàn tất việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau 5 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực, ENT sẽ được bãi bỏ. Về diện mặt hàng, nhà phân 
phối nước ngoài được phép phân phối gạo, đường và đường củ cải.
Dịch vụ viễn thông:
- Đối với dịch vụ cơ bản và giá trị gia tăng không gắn hạ tầng mạng: 
Sau 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, cho phép nhà cung cấp 
dịch vụ viễn thông nước ngoài được thành lập công ty 100% vốn 
nước ngoài và bãi bỏ các yêu cầu về thành lập và góp vốn trong liên 
doanh.
- Đối với dịch vụ giá trị gia tăng gắn với hạ tầng mạng: Sau 5 năm 
kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, cho phép nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông nước ngoài được nâng tỷ lệ vốn góp trong liên doanh từ 51% 
lên 65%.
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- Bán dung lượng cáp quang biển qua trạm cập bờ: cho phép nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép sở hữu tới 100% dung lượng 
truyền dẫn cáp biển tại trạm cập bờ hệ thống cáp biển được cấp phép 
tại Việt Nam, và có thể bán cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, 
bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) đã được cấp phép 
tại Việt Nam.
Dịch vụ thông quan và dịch vụ hỗ trợ các phương thức vận tải khác:
Cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thành lập công ty 100% 
vốn nước ngoài ngay khi Hiệp định có hiệu lực.
Ngoài các nội dung trên, Việt Nam còn đồng ý cam kết giữ nguyên 
hiện trạng chính sách và nếu có sửa đổi thì chỉ sửa đổi theo hướng 
thuận lợi hơn trong các lĩnh vực như đất đai, bất động sản, sở hữu và 
vận hành hệ thống truyền tải điện, phân phối năng lượng, thăm dò 
và khai thác dầu khí, dịch vụ đánh giá tài sản, dịch vụ an ninh, vận 
tải hàng không, dịch vụ giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Ngoài 
ra, Việt Nam đồng ý cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thăm dò 
và khai thác khoáng sản tại Việt Nam nhưng phải tuân theo các điều 
kiện cấp phép chặt chẽ.
Trong Phụ lục II, Việt Nam được quyền duy trì bảo lưu được toàn 
quyền ban hành các biện pháp quản lý hoặc các biện pháp hạn chế 
nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ nước ngoài trong các lĩnh vực quan 
trọng, có tính nhạy cảm cao hoặc còn mới, cần thêm thời gian để 
nghiên cứu. Các lĩnh vực đáng chú ý bao gồm: các biện pháp hỗ trợ 
cho các dân tộc thiểu số, các nhóm người khó khăn về xã hội, kinh tế 
hoặc vị trí địa lý; mua bán và chuyển nhượng cổ phần của các doanh 
nghiệp cổ phần hóa; mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; 
sở hữu đất đai; phân phối các sản phẩm như xăng dầu, dược phẩm, 
thuốc lá, xì gà, xuất bản phẩm, kim loại và đá quý...
Ngoài ra, đối với nguyên tắc tối huệ quốc (MFN), ta đồng ý nguyên 
tắc MFN, tức là đối xử với các nước thành viên CPTPP không kém 
thuận lợi hơn so với các đối tác khác. Tuy nhiên, ta bảo lưu quyền áp 
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dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào dành đối xử khác biệt cho: (i) 
các quốc gia có hiệp định quốc tế song phương hoặc đa phương đang 
có hiệu lực hoặc đã được ký kết trước ngày Hiệp định này có hiệu lực 
và (ii) các quốc gia thành viên ASEAN theo bất kỳ hiệp định ASEAN 
nào mà các quốc gia thành viên ASEAN có thể tham gia, đang có 
hiệu lực hoặc đã được ký kết trước ngày Hiệp định này có hiệu lực. 
Đồng thời, ta cũng bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện 
pháp nào dành đối xử khác biệt cho các quốc gia theo các hiệp định 
quốc tế song phương hoặc đa phương đang có hiệu lực hoặc được ký 
kết sau ngày Hiệp định này có hiệu lực trong các lĩnh vực hoạt động 
hàng hải, thủy hải sản, hàng không.

26. Cơ chế nhà đầu tư kiện Chính phủ là gì? Ảnh 
hưởng của cơ chế này như thế nào đối với việc cấp 
phép đầu tư?
Để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài, chương Đầu tư cho 
phép nhà đầu tư nước ngoài được tiến hành khởi kiện ra cơ quan 
trọng tài quốc tế nếu thấy quyền lợi của mình bị chính quyền nước 
sở tại xâm phạm. Ví dụ nhà đầu tư nước ngoài có quyền khởi kiện 
khi quyền lợi bị xâm phạm như trưng thu, tước quyền sở hữu, tiêu 
chuẩn đối xử tối thiểu, v.v. ngoại trừ trường hợp có tranh chấp phát 
sinh từ việc thực hiện các cam kết hay nghĩa vụ của hợp đồng đầu tư 
và chấp thuận đầu tư. Ngoài ra, việc khởi kiện phải tuân thủ các quy 
định và quy trình được mô tả rõ ràng trong chương Đầu tư. Các nội 
dung chính bao gồm:
Minh bạch hóa thủ tục trọng tài: các vụ điều trần tại cơ quan trọng 
tài và các tài liệu liên quan phải được công khai cho công chúng.
Sự tham gia của bên thứ 3: tổ chức, cá nhân không phải là bên tranh 
chấp nhưng có lợi ích đáng kể, ví dụ công đoàn, các tổ chức dân sự 
nếu quan tâm thì có thể đệ trình văn bản, tài liệu thể hiện quan điểm 
của mình cho cơ quan trọng tài.
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- Bán dung lượng cáp quang biển qua trạm cập bờ: cho phép nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép sở hữu tới 100% dung lượng 
truyền dẫn cáp biển tại trạm cập bờ hệ thống cáp biển được cấp phép 
tại Việt Nam, và có thể bán cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, 
bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) đã được cấp phép 
tại Việt Nam.
Dịch vụ thông quan và dịch vụ hỗ trợ các phương thức vận tải khác:
Cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thành lập công ty 100% 
vốn nước ngoài ngay khi Hiệp định có hiệu lực.
Ngoài các nội dung trên, Việt Nam còn đồng ý cam kết giữ nguyên 
hiện trạng chính sách và nếu có sửa đổi thì chỉ sửa đổi theo hướng 
thuận lợi hơn trong các lĩnh vực như đất đai, bất động sản, sở hữu và 
vận hành hệ thống truyền tải điện, phân phối năng lượng, thăm dò 
và khai thác dầu khí, dịch vụ đánh giá tài sản, dịch vụ an ninh, vận 
tải hàng không, dịch vụ giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Ngoài 
ra, Việt Nam đồng ý cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thăm dò 
và khai thác khoáng sản tại Việt Nam nhưng phải tuân theo các điều 
kiện cấp phép chặt chẽ.
Trong Phụ lục II, Việt Nam được quyền duy trì bảo lưu được toàn 
quyền ban hành các biện pháp quản lý hoặc các biện pháp hạn chế 
nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ nước ngoài trong các lĩnh vực quan 
trọng, có tính nhạy cảm cao hoặc còn mới, cần thêm thời gian để 
nghiên cứu. Các lĩnh vực đáng chú ý bao gồm: các biện pháp hỗ trợ 
cho các dân tộc thiểu số, các nhóm người khó khăn về xã hội, kinh tế 
hoặc vị trí địa lý; mua bán và chuyển nhượng cổ phần của các doanh 
nghiệp cổ phần hóa; mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; 
sở hữu đất đai; phân phối các sản phẩm như xăng dầu, dược phẩm, 
thuốc lá, xì gà, xuất bản phẩm, kim loại và đá quý...
Ngoài ra, đối với nguyên tắc tối huệ quốc (MFN), ta đồng ý nguyên 
tắc MFN, tức là đối xử với các nước thành viên CPTPP không kém 
thuận lợi hơn so với các đối tác khác. Tuy nhiên, ta bảo lưu quyền áp 

Cẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do (FTA)

52

dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào dành đối xử khác biệt cho: (i) 
các quốc gia có hiệp định quốc tế song phương hoặc đa phương đang 
có hiệu lực hoặc đã được ký kết trước ngày Hiệp định này có hiệu lực 
và (ii) các quốc gia thành viên ASEAN theo bất kỳ hiệp định ASEAN 
nào mà các quốc gia thành viên ASEAN có thể tham gia, đang có 
hiệu lực hoặc đã được ký kết trước ngày Hiệp định này có hiệu lực. 
Đồng thời, ta cũng bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện 
pháp nào dành đối xử khác biệt cho các quốc gia theo các hiệp định 
quốc tế song phương hoặc đa phương đang có hiệu lực hoặc được ký 
kết sau ngày Hiệp định này có hiệu lực trong các lĩnh vực hoạt động 
hàng hải, thủy hải sản, hàng không.

26. Cơ chế nhà đầu tư kiện Chính phủ là gì? Ảnh 
hưởng của cơ chế này như thế nào đối với việc cấp 
phép đầu tư?
Để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài, chương Đầu tư cho 
phép nhà đầu tư nước ngoài được tiến hành khởi kiện ra cơ quan 
trọng tài quốc tế nếu thấy quyền lợi của mình bị chính quyền nước 
sở tại xâm phạm. Ví dụ nhà đầu tư nước ngoài có quyền khởi kiện 
khi quyền lợi bị xâm phạm như trưng thu, tước quyền sở hữu, tiêu 
chuẩn đối xử tối thiểu, v.v. ngoại trừ trường hợp có tranh chấp phát 
sinh từ việc thực hiện các cam kết hay nghĩa vụ của hợp đồng đầu tư 
và chấp thuận đầu tư. Ngoài ra, việc khởi kiện phải tuân thủ các quy 
định và quy trình được mô tả rõ ràng trong chương Đầu tư. Các nội 
dung chính bao gồm:
Minh bạch hóa thủ tục trọng tài: các vụ điều trần tại cơ quan trọng 
tài và các tài liệu liên quan phải được công khai cho công chúng.
Sự tham gia của bên thứ 3: tổ chức, cá nhân không phải là bên tranh 
chấp nhưng có lợi ích đáng kể, ví dụ công đoàn, các tổ chức dân sự 
nếu quan tâm thì có thể đệ trình văn bản, tài liệu thể hiện quan điểm 
của mình cho cơ quan trọng tài.
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Sự tham gia của bên không liên quan đến vụ kiện: chính phủ của 
nhà đầu tư nước ngoài hoặc các nước CPTPP khác có thể đệ trình 
văn bản, tài liệu thể hiện cách hiểu và diễn giải của mình về nội dung 
Hiệp định.
Xử lý các khiếu kiện vô giá trị và bồi thường phí luật sư: có cơ chế 
cho phép hội đồng trọng tài có thể nhanh chóng phát hiện và xử lý 
các khiếu kiện vô giá trị và phán quyết về mức phí trọng tài đối với 
chính phủ bị kiện.
Dự thảo quyết định và bình luận của các Bên: các bên tham gia vụ 
kiện có thể yêu cầu trọng tài gửi dự thảo quyết định hay phán quyết 
để có bình luận bằng văn bản cho trọng tài xem xét trước khi đưa ra 
phán quyết cuối cùng.
Ngoài ra, Hiệp định CPTPP cũng có quy định chi tiết về quy tắc ứng 
xử của trọng tài viên trong giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với 
Nhà nước. Theo đó, các trọng tài viên phải tuân thủ các nguyên tắc 
chính sau: (i) khách quan, độc lập và tránh mọi xung đột lợi ích có 
liên quan; (ii) đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và có thể liên hệ 
trong suốt quá trình tố tụng; (iii) tiến hành tố tụng một cách công 
bằng và không hành động bị coi là không thích hợp hoặc thành kiến; 
(iv) không sử dụng vị trí trọng tài viên để gây ảnh hưởng người khác 
hoặc vì lợi ích cá nhân; (v) không được tiết lộ hoặc sử dụng các thông 
tin có được trong quá trình tố tụng để thu lợi cá nhân, và không tiết 
lộ phán quyết trước khi công bố.
Riêng với Niu Di-lân, Việt Nam đã ký thư song phương mang tính 
đối xử “có đi có lại”, theo đó cơ chế ISDS của CPTPP sẽ không áp 
dụng giữa hai nước.
Việc quy định cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Chính 
phủ một cách chặt chẽ về cơ bản sẽ giúp cho cơ quan quản lý nhà 
nước nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của các cam kết về đầu tư, 
từ đó giúp các cơ quan này thực hiện việc cấp phép đầu tư tuân thủ 
đúng các cam kết của Hiệp định.
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27. Vấn đề thương mại điện tử được quy định như thế 
nào trong Hiệp định CPTPP?
Chương TMĐT đặt ra các nguyên tắc nhằm tạo thuận lợi hóa cho 
hoạt động thương mại giữa các nước CPTPP trên cơ sở các giao dịch 
trên các nền tảng kỹ thuật số như hạ tầng mạng viễn thông, ICT, 
mạng máy tính và Internet, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người tiêu dùng và bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng. 
Chương này cũng bao gồm các quy tắc mới, đảm bảo thông tin, dữ 
liệu nhằm mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp của các nước 
CPTPP được lưu chuyển tự do qua biên giới của nhau. Nội dung 
chính của chương TMĐT bao gồm:
- Các nước CPTPP cam kết không được đánh thuế hải quan (thuế 
nhập khẩu) đối với các giao dịch bằng phương thức điện tử, bao gồm 
cả nội dung thông tin (sản phẩm số) trên mạng qua biên giới. Tuy 
nhiên, các nước CPTPP có quyền áp dụng các loại thuế, phí, lệ phí 
nội địa đối với các “nội dung được truyền bằng phương thức điện tử”, 
miễn là các loại thuế, lệ phí hoặc khoản thu đó phù hợp với các quy 
định của Hiệp định.
- Các nước CPTPP cam kết cho phép thông tin, bao gồm cả thông tin 
cá nhân, nhằm mục đích thương mại được lưu chuyển giữa các nước 
trên môi trường mạng. Tuy nhiên, nghĩa vụ này không áp dụng đối 
với các thông tin, dữ liệu do Chính phủ hoặc Nhà nước nắm giữ hoặc 
xử lý, hoặc ủy quyền cho một cơ quan hay tổ chức nào được nắm 
giữ hoặc thu thập. Các nước vẫn có quyền có những yêu cầu quản 
lý riêng về việc lưu chuyển thông tin bằng phương thức điện tử, và 
có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện các mục tiêu 
chính sách công chính đáng, nhưng với điều kiện những biện pháp 
này không tạo rào cản thương mại trá hình hay vận dụng theo hướng 
phân biệt đối xử hay tùy tiện.
Riêng đối với Việt Nam, liên quan đến lĩnh vực truyền thông đại 
chúng, bao gồm báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông 
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Sự tham gia của bên không liên quan đến vụ kiện: chính phủ của 
nhà đầu tư nước ngoài hoặc các nước CPTPP khác có thể đệ trình 
văn bản, tài liệu thể hiện cách hiểu và diễn giải của mình về nội dung 
Hiệp định.
Xử lý các khiếu kiện vô giá trị và bồi thường phí luật sư: có cơ chế 
cho phép hội đồng trọng tài có thể nhanh chóng phát hiện và xử lý 
các khiếu kiện vô giá trị và phán quyết về mức phí trọng tài đối với 
chính phủ bị kiện.
Dự thảo quyết định và bình luận của các Bên: các bên tham gia vụ 
kiện có thể yêu cầu trọng tài gửi dự thảo quyết định hay phán quyết 
để có bình luận bằng văn bản cho trọng tài xem xét trước khi đưa ra 
phán quyết cuối cùng.
Ngoài ra, Hiệp định CPTPP cũng có quy định chi tiết về quy tắc ứng 
xử của trọng tài viên trong giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với 
Nhà nước. Theo đó, các trọng tài viên phải tuân thủ các nguyên tắc 
chính sau: (i) khách quan, độc lập và tránh mọi xung đột lợi ích có 
liên quan; (ii) đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và có thể liên hệ 
trong suốt quá trình tố tụng; (iii) tiến hành tố tụng một cách công 
bằng và không hành động bị coi là không thích hợp hoặc thành kiến; 
(iv) không sử dụng vị trí trọng tài viên để gây ảnh hưởng người khác 
hoặc vì lợi ích cá nhân; (v) không được tiết lộ hoặc sử dụng các thông 
tin có được trong quá trình tố tụng để thu lợi cá nhân, và không tiết 
lộ phán quyết trước khi công bố.
Riêng với Niu Di-lân, Việt Nam đã ký thư song phương mang tính 
đối xử “có đi có lại”, theo đó cơ chế ISDS của CPTPP sẽ không áp 
dụng giữa hai nước.
Việc quy định cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Chính 
phủ một cách chặt chẽ về cơ bản sẽ giúp cho cơ quan quản lý nhà 
nước nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của các cam kết về đầu tư, 
từ đó giúp các cơ quan này thực hiện việc cấp phép đầu tư tuân thủ 
đúng các cam kết của Hiệp định.
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27. Vấn đề thương mại điện tử được quy định như thế 
nào trong Hiệp định CPTPP?
Chương TMĐT đặt ra các nguyên tắc nhằm tạo thuận lợi hóa cho 
hoạt động thương mại giữa các nước CPTPP trên cơ sở các giao dịch 
trên các nền tảng kỹ thuật số như hạ tầng mạng viễn thông, ICT, 
mạng máy tính và Internet, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người tiêu dùng và bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng. 
Chương này cũng bao gồm các quy tắc mới, đảm bảo thông tin, dữ 
liệu nhằm mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp của các nước 
CPTPP được lưu chuyển tự do qua biên giới của nhau. Nội dung 
chính của chương TMĐT bao gồm:
- Các nước CPTPP cam kết không được đánh thuế hải quan (thuế 
nhập khẩu) đối với các giao dịch bằng phương thức điện tử, bao gồm 
cả nội dung thông tin (sản phẩm số) trên mạng qua biên giới. Tuy 
nhiên, các nước CPTPP có quyền áp dụng các loại thuế, phí, lệ phí 
nội địa đối với các “nội dung được truyền bằng phương thức điện tử”, 
miễn là các loại thuế, lệ phí hoặc khoản thu đó phù hợp với các quy 
định của Hiệp định.
- Các nước CPTPP cam kết cho phép thông tin, bao gồm cả thông tin 
cá nhân, nhằm mục đích thương mại được lưu chuyển giữa các nước 
trên môi trường mạng. Tuy nhiên, nghĩa vụ này không áp dụng đối 
với các thông tin, dữ liệu do Chính phủ hoặc Nhà nước nắm giữ hoặc 
xử lý, hoặc ủy quyền cho một cơ quan hay tổ chức nào được nắm 
giữ hoặc thu thập. Các nước vẫn có quyền có những yêu cầu quản 
lý riêng về việc lưu chuyển thông tin bằng phương thức điện tử, và 
có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện các mục tiêu 
chính sách công chính đáng, nhưng với điều kiện những biện pháp 
này không tạo rào cản thương mại trá hình hay vận dụng theo hướng 
phân biệt đối xử hay tùy tiện.
Riêng đối với Việt Nam, liên quan đến lĩnh vực truyền thông đại 
chúng, bao gồm báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông 
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tin điện tử hay dưới bất kỳ hình thức khác, Việt Nam có quyền ban 
hành hay duy trì bất cứ biện pháp nào như đã bảo lưu tại Danh mục 
NCM về dịch vụ - đầu tư.
- Các nước CPTPP không được yêu cầu sử dụng hoặc đặt máy chủ 
tại nước sở tại như một điều kiện kinh doanh trên phạm vi lãnh thổ 
nước đó. Tuy nhiên, các nước CPTPP có quyền đưa ra yêu cầu quản 
lý riêng của mình nhằm đảm bảo an ninh trên không gian mạng, bảo 
mật thông tin cá nhân. Đồng thời có quyền áp dụng các biện pháp 
cần thiết nhằm thực hiện các mục tiêu chính sách công chính đáng, 
nhưng với điều kiện những biện pháp đó không tạo rào cản thương 
mại trá hình hay vận dụng theo hướng phân biệt đối xử hay tùy tiện.
- Các nước CPTPP cam kết không yêu cầu việc chuyển giao hoặc 
truy cập vào mã nguồn của phần mềm được sở hữu bởi một pháp 
nhân của một Bên khác như là một điều kiện để phần mềm hoặc các 
sản phẩm sử dụng phần mềm đó được nhập khẩu, phân phối, mua 
bán hoặc sử dụng trên lãnh thổ của nước mình.
Đồng thời, các nước CPTPP cam kết không ngăn cản việc cam kết 
hay thực thi các điều khoản đã cam kết liên quan đến cung cấp mã 
nguồn trong các hợp đồng được ký kết trên kết quả đàm phán thương 
mại, hoặc không cấm một Bên đưa ra yêu cầu sửa đổi mã nguồn để 
phần mềm đó tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại.
- Trừ khi luật trong nước có quy định khác, các nước CPTPP phải 
công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử.
- Các nước CPTPP cam kết sẽ ban hành cũng như duy trì khung 
pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng 
trên mạng, chống các hành vi lừa đảo, gian lận trên mạng, bảo vệ 
thông tin cá nhân trên mạng, bao gồm cả dữ liệu cá nhân. Việt Nam 
bảo lưu thực hiện nghĩa vụ này đối với “dữ liệu cá nhân” cho đến khi 
có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân khi sử dụng thương mại điện tử.
- Các nước CPTPP cam kết sẽ ban hành mới cũng như duy trì các biện 
pháp liên quan đến thư rác đến từ các hoạt động quảng cáo, tiếp thị.
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- Về giải quyết tranh chấp, Việt Nam đã bảo lưu không áp dụng cơ 
chế giải quyết tranh chấp trong Hiệp định CPTPP đối với các cam 
kết liên quan đến “không phân biệt đối xử với sản phẩm số trong 
vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Đồng thời, các nước đã 
ký thư song phương đồng ý dành linh hoạt cho Việt Nam đối với các 
nghĩa vụ liên quan đến chương này. Theo đó, trong vòng 05 năm kể 
từ khi Hiệp định có hiệu lực với Việt Nam, các nước sẽ không khiếu 
kiện Việt Nam theo cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp định đối 
với các nghĩa vụ “không phân biệt đối xử với các sản phẩm số”, “lưu 
chuyển thông tin xuyên biên giới”, và “đặt máy chủ”.

28. Hiệp định CPTPP quy định như thế nào về vấn đề 
mua sắm của Chính phủ (MSCP)?
Mua sắm Chính phủ (MSCP) được hiểu là khoản chi do một cơ quan 
nhà nước hoặc cơ quan do nhà nước ủy quyền thực hiện để nhằm 
phục vụ cho hoạt động của chính phủ/cơ quan nhà nước đó, không 
nhằm mục đích kinh doanh thuần túy. Chính vì thế nên MSCP là 
một thị trường mà người mua khá đặc biệt, gắn liền với Nhà nước 
như cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.
Trước khi tham gia đàm phán CPTPP, Việt Nam chưa tham gia bất 
kỳ một hiệp định MSCP quốc tế nào (kể cả trong khuôn khổ WTO 
và các thỏa thuận quốc tế khác), ngoại trừ những điều khoản về đấu 
thầu trong các hiệp định vay vốn ký kết với các định chế tài chính 
hoặc các nhà tài trợ song phương.
Cũng như Luật Đấu thầu, Chương MSCP của Hiệp định CPTPP 
đưa ra các quy tắc, quy trình trong quá trình lựa chọn nhà thầu, 
tuy nhiên, ở mức độ yêu cầu cao hơn về tính công bằng, công 
khai, minh bạch. Ngoài các quy định chung về thủ tục, trình tự, 
nguyên tắc trong đấu thầu, trong Hiệp định CPTPP, mỗi nước sẽ 
có một biểu cam kết (bản chào) của riêng nước mình. Bản chào 
này sẽ quyết định phạm vi mở cửa của từng nước. Các nội dung 
chính của chương MSCP bao gồm:
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tin điện tử hay dưới bất kỳ hình thức khác, Việt Nam có quyền ban 
hành hay duy trì bất cứ biện pháp nào như đã bảo lưu tại Danh mục 
NCM về dịch vụ - đầu tư.
- Các nước CPTPP không được yêu cầu sử dụng hoặc đặt máy chủ 
tại nước sở tại như một điều kiện kinh doanh trên phạm vi lãnh thổ 
nước đó. Tuy nhiên, các nước CPTPP có quyền đưa ra yêu cầu quản 
lý riêng của mình nhằm đảm bảo an ninh trên không gian mạng, bảo 
mật thông tin cá nhân. Đồng thời có quyền áp dụng các biện pháp 
cần thiết nhằm thực hiện các mục tiêu chính sách công chính đáng, 
nhưng với điều kiện những biện pháp đó không tạo rào cản thương 
mại trá hình hay vận dụng theo hướng phân biệt đối xử hay tùy tiện.
- Các nước CPTPP cam kết không yêu cầu việc chuyển giao hoặc 
truy cập vào mã nguồn của phần mềm được sở hữu bởi một pháp 
nhân của một Bên khác như là một điều kiện để phần mềm hoặc các 
sản phẩm sử dụng phần mềm đó được nhập khẩu, phân phối, mua 
bán hoặc sử dụng trên lãnh thổ của nước mình.
Đồng thời, các nước CPTPP cam kết không ngăn cản việc cam kết 
hay thực thi các điều khoản đã cam kết liên quan đến cung cấp mã 
nguồn trong các hợp đồng được ký kết trên kết quả đàm phán thương 
mại, hoặc không cấm một Bên đưa ra yêu cầu sửa đổi mã nguồn để 
phần mềm đó tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại.
- Trừ khi luật trong nước có quy định khác, các nước CPTPP phải 
công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử.
- Các nước CPTPP cam kết sẽ ban hành cũng như duy trì khung 
pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng 
trên mạng, chống các hành vi lừa đảo, gian lận trên mạng, bảo vệ 
thông tin cá nhân trên mạng, bao gồm cả dữ liệu cá nhân. Việt Nam 
bảo lưu thực hiện nghĩa vụ này đối với “dữ liệu cá nhân” cho đến khi 
có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân khi sử dụng thương mại điện tử.
- Các nước CPTPP cam kết sẽ ban hành mới cũng như duy trì các biện 
pháp liên quan đến thư rác đến từ các hoạt động quảng cáo, tiếp thị.
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- Về giải quyết tranh chấp, Việt Nam đã bảo lưu không áp dụng cơ 
chế giải quyết tranh chấp trong Hiệp định CPTPP đối với các cam 
kết liên quan đến “không phân biệt đối xử với sản phẩm số trong 
vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Đồng thời, các nước đã 
ký thư song phương đồng ý dành linh hoạt cho Việt Nam đối với các 
nghĩa vụ liên quan đến chương này. Theo đó, trong vòng 05 năm kể 
từ khi Hiệp định có hiệu lực với Việt Nam, các nước sẽ không khiếu 
kiện Việt Nam theo cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp định đối 
với các nghĩa vụ “không phân biệt đối xử với các sản phẩm số”, “lưu 
chuyển thông tin xuyên biên giới”, và “đặt máy chủ”.

28. Hiệp định CPTPP quy định như thế nào về vấn đề 
mua sắm của Chính phủ (MSCP)?
Mua sắm Chính phủ (MSCP) được hiểu là khoản chi do một cơ quan 
nhà nước hoặc cơ quan do nhà nước ủy quyền thực hiện để nhằm 
phục vụ cho hoạt động của chính phủ/cơ quan nhà nước đó, không 
nhằm mục đích kinh doanh thuần túy. Chính vì thế nên MSCP là 
một thị trường mà người mua khá đặc biệt, gắn liền với Nhà nước 
như cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.
Trước khi tham gia đàm phán CPTPP, Việt Nam chưa tham gia bất 
kỳ một hiệp định MSCP quốc tế nào (kể cả trong khuôn khổ WTO 
và các thỏa thuận quốc tế khác), ngoại trừ những điều khoản về đấu 
thầu trong các hiệp định vay vốn ký kết với các định chế tài chính 
hoặc các nhà tài trợ song phương.
Cũng như Luật Đấu thầu, Chương MSCP của Hiệp định CPTPP 
đưa ra các quy tắc, quy trình trong quá trình lựa chọn nhà thầu, 
tuy nhiên, ở mức độ yêu cầu cao hơn về tính công bằng, công 
khai, minh bạch. Ngoài các quy định chung về thủ tục, trình tự, 
nguyên tắc trong đấu thầu, trong Hiệp định CPTPP, mỗi nước sẽ 
có một biểu cam kết (bản chào) của riêng nước mình. Bản chào 
này sẽ quyết định phạm vi mở cửa của từng nước. Các nội dung 
chính của chương MSCP bao gồm:
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- Đối xử quốc gia và không phân biệt đối xử: Các nước CPTPP phải 
đối xử với nhà thầu, hàng hóa và dịch vụ của nước CPTPP khác 
không kém thuận lợi hơn nhà thầu, hàng hóa và dịch vụ trong nước 
khi tham gia dự thầu hoặc đối xử với nhà thầu, hàng hóa và dịch vụ 
của một nước CPTPP không kém thuận lợi hơn nhà thầu, hàng hóa 
và dịch vụ của nước CPTPP khác.
Ngoài ra, các nước CPTPP không được đối xử với một nhà thầu 
trong nước kém thuận lợi hơn một nhà thầu trong nước khác do 
mức độ phụ thuộc về tổ chức với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc 
do mức độ sở hữu của nước ngoài. Đồng thời, các nước CPTPP cũng 
không được phân biệt đối xử với một nhà thầu trong nước do hàng 
hóa và dịch vụ mà nhà thầu đó cung cấp cho một gói thầu cụ thể là 
hàng hóa hoặc dịch vụ của nước CPTPP khác.
- Không sử dụng các biện pháp ưu đãi hàng hóa hoặc nhà thầu trong 
nước: Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh, các nước CPTPP 
không được sử dụng các biện pháp ưu đãi hàng hóa, nhà thầu trong 
nước. Riêng Việt Nam được duy trì thời gian chuyển đổi là 25 năm 
mới phải xóa bỏ hoàn toàn các biện pháp ưu đãi này.
- Bản chào mở cửa thị trường MSCP: Bản chào mở cửa thị trường 
MSCP (Phụ lục 15A của Hiệp định) đưa ra các nội dung để xác định 
một gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP hay 
không, cụ thể là sự kết hợp của các yếu tố: chủ thể mua sắm, giá gói 
thầu (ngưỡng mở cửa) và đối tượng mua sắm (hàng hóa, dịch vụ). 
Bản chào của Việt Nam bao gồm các nội dung chính như sau:
+ Cơ quan mua sắm (Chủ thể mua sắm)
Gói thầu phải thuộc cơ quan mua sắm, bên mời thầu nêu trong Biểu 
cam kết. Biểu cam kết liệt kê cơ quan mua sắm theo 3 phần: Phần A 
là cơ quan cấp Trung ương, gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ; phần B là 
cơ quan cấp địa phương (Việt Nam chưa cam kết mở cửa); phần C là 
cơ quan khác, nghĩa là các cơ quan không cùng tiêu chí như hai phần 
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đầu, có thể bao gồm doanh nghiệp nhà nước, bệnh viện, trường học, 
các đơn vị tự chủ.
Bản chào của Việt Nam trong CPTPP mở cửa 21 cơ quan cấp Trung 
ương thuộc Chính phủ bao gồm các Bộ và các cơ quan ngang Bộ. 
Tuy nhiên, không phải việc mua sắm của tất cả các đơn vị trực thuộc 
của 21 cơ quan này đều phải mở cửa cho các nước CPTPP, mà chỉ 
các đơn vị được liệt kê trong bản chào. Đối với Bộ Quốc phòng và 
Bộ Công an, Việt Nam chỉ cam kết mở cửa các gói mua sắm một số 
loại hàng hóa, dịch vụ nhất định của một vài đơn vị trực thuộc nhất 
định. Trong danh mục các cơ quan khác, Việt Nam cam kết mở cửa 
việc mua sắm của 38 đơn vị sự nghiệp, bao gồm các bệnh viện thuộc 
Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học tự 
nhiên, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thông 
tấn xã Việt Nam.
+ Ngưỡng mở cửa: Ngưỡng mở cửa được quy định riêng cho từng 
Phần, bao gồm ngưỡng cho gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu 
mua sắm dịch vụ nói chung, và ngưỡng cho mua sắm dịch vụ xây 
dựng (gói thầu xây lắp). Ví dụ Phần A (cơ quan mua sắm cấp Trung 
ương), sau 15 năm chuyển đổi thì ngưỡng mở cửa là 8.5 triệu SDR2 
đối với gói xây lắp, sau 25 năm thì ngưỡng mở cửa đối với gói hàng 
hóa, dịch vụ là 130.000 SDR3.
Việt Nam cam kết đối với các gói thầu hàng hóa, dịch vụ và dịch vụ 
xây dựng cao hơn ngưỡng như liệt kê ở dưới thì phải mở cửa cho các 
nước CPTPP tham gia đấu thầu.
Cơ quan mua sắm cấp Trung ương:
Hàng hóa và Dịch vụ:
Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt 
Nam: 2.000.000 SDR, tương đương 63,6 tỷ đồng
Từ năm thứ 6 đến hết năm thứ 10: 1.500.000 SDR, tương đương 47,7 
tỷ đồng

28,5 triệu SDR (Quyền rút vốn đặc biệt) tương đương khoảng 260 tỷ đồng 
3Tương đương 4 tỷ đồng
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- Đối xử quốc gia và không phân biệt đối xử: Các nước CPTPP phải 
đối xử với nhà thầu, hàng hóa và dịch vụ của nước CPTPP khác 
không kém thuận lợi hơn nhà thầu, hàng hóa và dịch vụ trong nước 
khi tham gia dự thầu hoặc đối xử với nhà thầu, hàng hóa và dịch vụ 
của một nước CPTPP không kém thuận lợi hơn nhà thầu, hàng hóa 
và dịch vụ của nước CPTPP khác.
Ngoài ra, các nước CPTPP không được đối xử với một nhà thầu 
trong nước kém thuận lợi hơn một nhà thầu trong nước khác do 
mức độ phụ thuộc về tổ chức với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc 
do mức độ sở hữu của nước ngoài. Đồng thời, các nước CPTPP cũng 
không được phân biệt đối xử với một nhà thầu trong nước do hàng 
hóa và dịch vụ mà nhà thầu đó cung cấp cho một gói thầu cụ thể là 
hàng hóa hoặc dịch vụ của nước CPTPP khác.
- Không sử dụng các biện pháp ưu đãi hàng hóa hoặc nhà thầu trong 
nước: Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh, các nước CPTPP 
không được sử dụng các biện pháp ưu đãi hàng hóa, nhà thầu trong 
nước. Riêng Việt Nam được duy trì thời gian chuyển đổi là 25 năm 
mới phải xóa bỏ hoàn toàn các biện pháp ưu đãi này.
- Bản chào mở cửa thị trường MSCP: Bản chào mở cửa thị trường 
MSCP (Phụ lục 15A của Hiệp định) đưa ra các nội dung để xác định 
một gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP hay 
không, cụ thể là sự kết hợp của các yếu tố: chủ thể mua sắm, giá gói 
thầu (ngưỡng mở cửa) và đối tượng mua sắm (hàng hóa, dịch vụ). 
Bản chào của Việt Nam bao gồm các nội dung chính như sau:
+ Cơ quan mua sắm (Chủ thể mua sắm)
Gói thầu phải thuộc cơ quan mua sắm, bên mời thầu nêu trong Biểu 
cam kết. Biểu cam kết liệt kê cơ quan mua sắm theo 3 phần: Phần A 
là cơ quan cấp Trung ương, gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ; phần B là 
cơ quan cấp địa phương (Việt Nam chưa cam kết mở cửa); phần C là 
cơ quan khác, nghĩa là các cơ quan không cùng tiêu chí như hai phần 
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đầu, có thể bao gồm doanh nghiệp nhà nước, bệnh viện, trường học, 
các đơn vị tự chủ.
Bản chào của Việt Nam trong CPTPP mở cửa 21 cơ quan cấp Trung 
ương thuộc Chính phủ bao gồm các Bộ và các cơ quan ngang Bộ. 
Tuy nhiên, không phải việc mua sắm của tất cả các đơn vị trực thuộc 
của 21 cơ quan này đều phải mở cửa cho các nước CPTPP, mà chỉ 
các đơn vị được liệt kê trong bản chào. Đối với Bộ Quốc phòng và 
Bộ Công an, Việt Nam chỉ cam kết mở cửa các gói mua sắm một số 
loại hàng hóa, dịch vụ nhất định của một vài đơn vị trực thuộc nhất 
định. Trong danh mục các cơ quan khác, Việt Nam cam kết mở cửa 
việc mua sắm của 38 đơn vị sự nghiệp, bao gồm các bệnh viện thuộc 
Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học tự 
nhiên, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thông 
tấn xã Việt Nam.
+ Ngưỡng mở cửa: Ngưỡng mở cửa được quy định riêng cho từng 
Phần, bao gồm ngưỡng cho gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu 
mua sắm dịch vụ nói chung, và ngưỡng cho mua sắm dịch vụ xây 
dựng (gói thầu xây lắp). Ví dụ Phần A (cơ quan mua sắm cấp Trung 
ương), sau 15 năm chuyển đổi thì ngưỡng mở cửa là 8.5 triệu SDR2 
đối với gói xây lắp, sau 25 năm thì ngưỡng mở cửa đối với gói hàng 
hóa, dịch vụ là 130.000 SDR3.
Việt Nam cam kết đối với các gói thầu hàng hóa, dịch vụ và dịch vụ 
xây dựng cao hơn ngưỡng như liệt kê ở dưới thì phải mở cửa cho các 
nước CPTPP tham gia đấu thầu.
Cơ quan mua sắm cấp Trung ương:
Hàng hóa và Dịch vụ:
Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt 
Nam: 2.000.000 SDR, tương đương 63,6 tỷ đồng
Từ năm thứ 6 đến hết năm thứ 10: 1.500.000 SDR, tương đương 47,7 
tỷ đồng

28,5 triệu SDR (Quyền rút vốn đặc biệt) tương đương khoảng 260 tỷ đồng 
3Tương đương 4 tỷ đồng
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Từ năm thứ 11 đến hết năm thứ 15: 1.000.000 SDR, tương đương 
31,8 tỷ đồng
Từ năm thứ 16 đến hết năm thứ 20: 260.000 SDR, tương đương 8,268 
tỷ đồng
Từ năm thứ 21 đến hết năm thứ 25: 190.000 SDR, tương đương 6,042 
tỷ đồng
Từ năm thứ 26 trở đi: 130.000 SDR, tương đương 4,134 tỷ đồng
Dịch vụ xây dựng:  
Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt 
Nam: 65.200.000 SDR, tương đương 2073 tỷ đồng
Từ năm thứ 6 đến hết năm thứ 10: 32.600.000 SDR, tương đương 
1036 tỷ đồng
Từ năm thứ 11 đến hết năm thứ 15: 16.300.000 SDR, tương đương 
518,34 tỷ đồng
Từ năm thứ 16 trở đi: 8.500.000 SDR, tương đương 270,3 tỷ đồng
Cơ quan mua sắm khác:
Hàng hóa và Dịch vụ:
Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt 
Nam: 3.000.000 SDR, tương đương 95,4 tỷ đồng
Từ năm thứ 6 trở đi: 2.000.000 SDR, tương đương 63,6 tỷ đồng
Dịch vụ xây dựng:  
Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt 
Nam: 65.200.000 SDR, tương đương 2073 tỷ đồng
Từ năm thứ 6 đến hết năm thứ 10: 55.000.000 SDR, tương đương 
1749 tỷ đồng
Từ năm thứ 11 đến hết năm thứ 15: 40.000.000 SDR, tương đương 
1272 tỷ đồng
Từ năm thứ 16 đến hết năm thứ 20: 25.000.000 SDR, tương đương 
795 tỷ đồng
Từ năm thứ 21 trở đi: 15.000.000 SDR, tương đương 477 tỷ đồng
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Riêng đối với 34 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, ngưỡng mở cửa được 
áp dụng đối với gói thầu mua thuốc (thuộc gói mua sắm hàng hóa) 
cho từng bệnh viện mà có thời gian thực hiện hợp đồng từ một 
năm trở lên, hoặc gói thầu mua thuốc tập trung do Bộ Y tế thay mặt 
các bệnh viện tổ chức lựa chọn nhà thầu, ví dụ mua sắm tập trung. 
Trường hợp gói thầu mua thuốc của bệnh viện có thời gian thực 
hiện hợp đồng dưới một năm, ngưỡng mở cửa đối với gói thầu này 
là 500.000 SDR, tương đương 15,9 tỷ đồng. Trường hợp gói thầu chỉ 
bao gồm một loại thuốc duy nhất, ngưỡng mở cửa là 180.000 SDR, 
tương đương 5,724 tỷ đồng.
+ Hàng hóa, dịch vụ, lĩnh vực xây dựng cần mua thuộc phạm vi mở 
cửa (đối tượng mua sắm)
Hàng hóa và dịch vụ xây dựng được liệt kê theo phương thức “chọn 
bỏ”, nghĩa là chỉ liệt kê các hàng hóa và dịch vụ muốn bảo lưu không 
mở cửa cho nhà thầu của các nước CPTPP, các loại hàng hóa và dịch 
vụ không liệt kê thì mở cửa cho họ. Việt Nam chỉ bảo lưu những nội 
dung cần thiết, ví dụ bảo lưu việc mua xăng dầu, một phần thị trường 
thuốc, lúa gạo, sách báo v.v..
Phần dịch vụ được liệt kê theo phương thức “chọn cho”, nghĩa là chỉ 
liệt kê các loại dịch vụ mở cửa cho nhà thầu của các nước CPTPP 
tham gia đấu thầu.
Riêng mặt hàng dược phẩm, Việt Nam cam kết như sau:
Từ năm thứ 1-3 sau khi Hiệp định có hiệu lực: không phải mở cửa thị 
trường;
Từ năm thứ 4-10 sau khi Hiệp định có hiệu lực: mở cửa 35% tổng giá 
trị hợp đồng mua thuốc;
Từ năm thứ 11-15 sau khi Hiệp định có hiệu lực: mở cửa 40% tổng giá 
trị hợp đồng mua thuốc;
Từ năm thứ 16 trở đi: mở cửa 50% tổng giá trị hợp đồng mua thuốc;
Đối với phần gói thầu mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh thì các 
loại thuốc mà Việt Nam phải ưu tiên cho phép đấu thầu theo thứ tự: 
Thuốc phát minh (còn bản quyền), thuốc generic thuộc Nhóm 1, 
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Từ năm thứ 11 đến hết năm thứ 15: 1.000.000 SDR, tương đương 
31,8 tỷ đồng
Từ năm thứ 16 đến hết năm thứ 20: 260.000 SDR, tương đương 8,268 
tỷ đồng
Từ năm thứ 21 đến hết năm thứ 25: 190.000 SDR, tương đương 6,042 
tỷ đồng
Từ năm thứ 26 trở đi: 130.000 SDR, tương đương 4,134 tỷ đồng
Dịch vụ xây dựng:  
Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt 
Nam: 65.200.000 SDR, tương đương 2073 tỷ đồng
Từ năm thứ 6 đến hết năm thứ 10: 32.600.000 SDR, tương đương 
1036 tỷ đồng
Từ năm thứ 11 đến hết năm thứ 15: 16.300.000 SDR, tương đương 
518,34 tỷ đồng
Từ năm thứ 16 trở đi: 8.500.000 SDR, tương đương 270,3 tỷ đồng
Cơ quan mua sắm khác:
Hàng hóa và Dịch vụ:
Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt 
Nam: 3.000.000 SDR, tương đương 95,4 tỷ đồng
Từ năm thứ 6 trở đi: 2.000.000 SDR, tương đương 63,6 tỷ đồng
Dịch vụ xây dựng:  
Trong 5 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt 
Nam: 65.200.000 SDR, tương đương 2073 tỷ đồng
Từ năm thứ 6 đến hết năm thứ 10: 55.000.000 SDR, tương đương 
1749 tỷ đồng
Từ năm thứ 11 đến hết năm thứ 15: 40.000.000 SDR, tương đương 
1272 tỷ đồng
Từ năm thứ 16 đến hết năm thứ 20: 25.000.000 SDR, tương đương 
795 tỷ đồng
Từ năm thứ 21 trở đi: 15.000.000 SDR, tương đương 477 tỷ đồng
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Riêng đối với 34 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, ngưỡng mở cửa được 
áp dụng đối với gói thầu mua thuốc (thuộc gói mua sắm hàng hóa) 
cho từng bệnh viện mà có thời gian thực hiện hợp đồng từ một 
năm trở lên, hoặc gói thầu mua thuốc tập trung do Bộ Y tế thay mặt 
các bệnh viện tổ chức lựa chọn nhà thầu, ví dụ mua sắm tập trung. 
Trường hợp gói thầu mua thuốc của bệnh viện có thời gian thực 
hiện hợp đồng dưới một năm, ngưỡng mở cửa đối với gói thầu này 
là 500.000 SDR, tương đương 15,9 tỷ đồng. Trường hợp gói thầu chỉ 
bao gồm một loại thuốc duy nhất, ngưỡng mở cửa là 180.000 SDR, 
tương đương 5,724 tỷ đồng.
+ Hàng hóa, dịch vụ, lĩnh vực xây dựng cần mua thuộc phạm vi mở 
cửa (đối tượng mua sắm)
Hàng hóa và dịch vụ xây dựng được liệt kê theo phương thức “chọn 
bỏ”, nghĩa là chỉ liệt kê các hàng hóa và dịch vụ muốn bảo lưu không 
mở cửa cho nhà thầu của các nước CPTPP, các loại hàng hóa và dịch 
vụ không liệt kê thì mở cửa cho họ. Việt Nam chỉ bảo lưu những nội 
dung cần thiết, ví dụ bảo lưu việc mua xăng dầu, một phần thị trường 
thuốc, lúa gạo, sách báo v.v..
Phần dịch vụ được liệt kê theo phương thức “chọn cho”, nghĩa là chỉ 
liệt kê các loại dịch vụ mở cửa cho nhà thầu của các nước CPTPP 
tham gia đấu thầu.
Riêng mặt hàng dược phẩm, Việt Nam cam kết như sau:
Từ năm thứ 1-3 sau khi Hiệp định có hiệu lực: không phải mở cửa thị 
trường;
Từ năm thứ 4-10 sau khi Hiệp định có hiệu lực: mở cửa 35% tổng giá 
trị hợp đồng mua thuốc;
Từ năm thứ 11-15 sau khi Hiệp định có hiệu lực: mở cửa 40% tổng giá 
trị hợp đồng mua thuốc;
Từ năm thứ 16 trở đi: mở cửa 50% tổng giá trị hợp đồng mua thuốc;
Đối với phần gói thầu mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh thì các 
loại thuốc mà Việt Nam phải ưu tiên cho phép đấu thầu theo thứ tự: 
Thuốc phát minh (còn bản quyền), thuốc generic thuộc Nhóm 1, 
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thuốc generic thuộc Nhóm 2, thuốc generic thuộc Nhóm 3, thuốc 
generic thuộc Nhóm 4, thuốc generic thuộc Nhóm 5, cho tới khi mua 
đủ thuốc theo tỷ lệ phần trăm mở cửa cho năm đó.
- Các loại trừ và ngoại lệ Việt Nam được miễn áp dụng chương 
MSCP của Hiệp định: Bảo lưu này có thể nằm rải rác ở các phần, 
chẳng hạn đối với cơ quan mua sắm, Việt Nam loại trừ việc xây dựng 
nghĩa trang liệt sỹ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là chủ đầu 
tư/bên mời thầu; loại trừ mua xăng dầu ở Phần Hàng hóa, dịch vụ. 
Ngoài ra, còn có Phần Loại trừ chung, ví dụ loại trừ việc mua sắm 
ở trong nước để tiêu dùng ngoài lãnh thổ; loại trừ các gói thầu mua 
sắm dự trữ quốc gia; mua sắm nhằm phục vụ mục đích tăng cường 
sức khỏe, phúc lợi, sự phát triển kinh tế, xã hội của dân tộc thiểu số; 
gói thầu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v.. Các gói thầu vì lý 
do an ninh, quốc phòng cũng được loại trừ. So với các nước CPTPP 
khác, Việt Nam và Ma-lai-xi-a là hai nước mở cửa ít nhất, do trình 
độ phát triển kinh tế còn thấp hơn so với các nước CPTPP còn lại.
- Các biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi: Chương Mua sắm Chính 
phủ của CPTPP cho phép các nước đang phát triển được phép áp 
dụng một số biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi. Các biện pháp này 
được đưa vào bản chào của mỗi nước.
Việt Nam đã cụ thể hóa các biện pháp này gắn với từng nghĩa vụ cụ 
thể trong CPTPP. Ví dụ, nếu như CPTPP quy định cơ quan mua sắm 
phải quy định thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 40 ngày 
thì Việt Nam có thể quy định thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối 
thiểu là 25 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu trong trường 
hợp đấu thầu rộng rãi, hoặc kể từ ngày cơ quan mua sắm gửi thư mời 
thầu cho các nhà thầu trong trường hợp đấu thầu hạn chế. Tuy nhiên, 
Việt Nam chỉ được phép duy trì các biện pháp này trong một khoảng 
thời gian nhất định.
Ngoài ra, trong vòng 05 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, Việt 
Nam sẽ không chịu sự điều chỉnh của cơ chế giải quyết tranh chấp 
liên quan tới các nghĩa vụ của mình theo chương 15 (Mua sắm chính 
phủ). Nói cách khác, Việt Nam sẽ không bị các nước khác khiếu kiện 
lên cơ quan giải quyết tranh chấp của CPTPP trong thời gian nêu 
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trên. Thay vào đó, Việt Nam chỉ tham vấn với nước CPTPP khi họ 
bày tỏ quan ngại về việc thực thi nghĩa vụ của Việt Nam.
- Biện pháp ưu đãi trong nước: Việt Nam được phép yêu cầu, xem 
xét, áp dụng hoặc thực hiện bất kỳ hình thức ưu đãi trong nước trong 
bất kỳ giai đoạn nào của quy trình lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:
Trong 10 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam có thể áp 
dụng bất kỳ hình thức ưu đãi trong nước nào, kể cả cơ chế ưu đãi về 
giá, ở mức tối đa 40% tổng giá hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi 
điều chỉnh của từng năm; tỷ lệ này giảm xuống mức tối đa 30% kể từ 
năm thứ 11 cho đến hết năm thứ 25. Biện pháp ưu đãi trong nước sẽ 
được loại bỏ từ năm thứ 26 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực đối với 
Việt Nam.
CPTPP cũng không giới hạn giá trị ưu đãi trong nước mà Việt Nam 
có thể yêu cầu đối với một gói thầu mà giá trị này nằm trong hạn mức 
tỉ lệ phần trăm hàng năm được áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước 
theo lộ trình nêu trên.

29. Tại sao vấn đề doanh nghiệp Nhà nước lại xuất 
hiện trong Hiệp định CPTPP và được quy định như 
thế nào?
Đối với Việt Nam, tính tới thời điểm trước khi đàm phán Hiệp định 
CPTPP, cam kết đa phương duy nhất của Việt Nam có nội dung về 
DNNN là cam kết khi gia nhập WTO. Trong các Hiệp định thương 
mại song phương đã ký, Việt Nam chưa đưa ra cam kết riêng về doanh 
nghiệp Nhà nước (DNNN), ngoại trừ 2 điều khoản trong Hiệp định 
Thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (năm 2001) có 
liên quan đến hoạt động của DNNN. Trong những năm sau đó, các 
cam kết này chưa ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của DNNN và sự 
điều hành của Chính phủ đối với DNNN.
Mục tiêu chính của các nước CPTPP khi xây dựng bộ nguyên tắc 
mới về DNNN là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các 
thành phần kinh tế trong khu vực thương mại tự do, đồng thời các 
thành viên cũng thừa nhận do sự đa dạng về lịch sử, chính trị và kinh 
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thuốc generic thuộc Nhóm 2, thuốc generic thuộc Nhóm 3, thuốc 
generic thuộc Nhóm 4, thuốc generic thuộc Nhóm 5, cho tới khi mua 
đủ thuốc theo tỷ lệ phần trăm mở cửa cho năm đó.
- Các loại trừ và ngoại lệ Việt Nam được miễn áp dụng chương 
MSCP của Hiệp định: Bảo lưu này có thể nằm rải rác ở các phần, 
chẳng hạn đối với cơ quan mua sắm, Việt Nam loại trừ việc xây dựng 
nghĩa trang liệt sỹ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là chủ đầu 
tư/bên mời thầu; loại trừ mua xăng dầu ở Phần Hàng hóa, dịch vụ. 
Ngoài ra, còn có Phần Loại trừ chung, ví dụ loại trừ việc mua sắm 
ở trong nước để tiêu dùng ngoài lãnh thổ; loại trừ các gói thầu mua 
sắm dự trữ quốc gia; mua sắm nhằm phục vụ mục đích tăng cường 
sức khỏe, phúc lợi, sự phát triển kinh tế, xã hội của dân tộc thiểu số; 
gói thầu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v.. Các gói thầu vì lý 
do an ninh, quốc phòng cũng được loại trừ. So với các nước CPTPP 
khác, Việt Nam và Ma-lai-xi-a là hai nước mở cửa ít nhất, do trình 
độ phát triển kinh tế còn thấp hơn so với các nước CPTPP còn lại.
- Các biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi: Chương Mua sắm Chính 
phủ của CPTPP cho phép các nước đang phát triển được phép áp 
dụng một số biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi. Các biện pháp này 
được đưa vào bản chào của mỗi nước.
Việt Nam đã cụ thể hóa các biện pháp này gắn với từng nghĩa vụ cụ 
thể trong CPTPP. Ví dụ, nếu như CPTPP quy định cơ quan mua sắm 
phải quy định thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 40 ngày 
thì Việt Nam có thể quy định thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối 
thiểu là 25 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu trong trường 
hợp đấu thầu rộng rãi, hoặc kể từ ngày cơ quan mua sắm gửi thư mời 
thầu cho các nhà thầu trong trường hợp đấu thầu hạn chế. Tuy nhiên, 
Việt Nam chỉ được phép duy trì các biện pháp này trong một khoảng 
thời gian nhất định.
Ngoài ra, trong vòng 05 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, Việt 
Nam sẽ không chịu sự điều chỉnh của cơ chế giải quyết tranh chấp 
liên quan tới các nghĩa vụ của mình theo chương 15 (Mua sắm chính 
phủ). Nói cách khác, Việt Nam sẽ không bị các nước khác khiếu kiện 
lên cơ quan giải quyết tranh chấp của CPTPP trong thời gian nêu 
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trên. Thay vào đó, Việt Nam chỉ tham vấn với nước CPTPP khi họ 
bày tỏ quan ngại về việc thực thi nghĩa vụ của Việt Nam.
- Biện pháp ưu đãi trong nước: Việt Nam được phép yêu cầu, xem 
xét, áp dụng hoặc thực hiện bất kỳ hình thức ưu đãi trong nước trong 
bất kỳ giai đoạn nào của quy trình lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:
Trong 10 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam có thể áp 
dụng bất kỳ hình thức ưu đãi trong nước nào, kể cả cơ chế ưu đãi về 
giá, ở mức tối đa 40% tổng giá hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi 
điều chỉnh của từng năm; tỷ lệ này giảm xuống mức tối đa 30% kể từ 
năm thứ 11 cho đến hết năm thứ 25. Biện pháp ưu đãi trong nước sẽ 
được loại bỏ từ năm thứ 26 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực đối với 
Việt Nam.
CPTPP cũng không giới hạn giá trị ưu đãi trong nước mà Việt Nam 
có thể yêu cầu đối với một gói thầu mà giá trị này nằm trong hạn mức 
tỉ lệ phần trăm hàng năm được áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước 
theo lộ trình nêu trên.

29. Tại sao vấn đề doanh nghiệp Nhà nước lại xuất 
hiện trong Hiệp định CPTPP và được quy định như 
thế nào?
Đối với Việt Nam, tính tới thời điểm trước khi đàm phán Hiệp định 
CPTPP, cam kết đa phương duy nhất của Việt Nam có nội dung về 
DNNN là cam kết khi gia nhập WTO. Trong các Hiệp định thương 
mại song phương đã ký, Việt Nam chưa đưa ra cam kết riêng về doanh 
nghiệp Nhà nước (DNNN), ngoại trừ 2 điều khoản trong Hiệp định 
Thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (năm 2001) có 
liên quan đến hoạt động của DNNN. Trong những năm sau đó, các 
cam kết này chưa ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của DNNN và sự 
điều hành của Chính phủ đối với DNNN.
Mục tiêu chính của các nước CPTPP khi xây dựng bộ nguyên tắc 
mới về DNNN là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các 
thành phần kinh tế trong khu vực thương mại tự do, đồng thời các 
thành viên cũng thừa nhận do sự đa dạng về lịch sử, chính trị và kinh 
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tế nên tại một số nước thành viên, đặc biệt là các nước đang phát 
triển, khu vực DNNN đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện 
các mục tiêu chính sách công, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an 
ninh - quốc phòng. Nội dung chính của chương DNNN bao gồm:
Về phạm vi điều chỉnh
Các doanh nghiệp do chính phủ trung ương sở hữu4 hoặc kiểm soát5 
chủ yếu tham gia hoạt động kinh doanh, có cạnh tranh với các doanh 
nghiệp khác trên thị trường và có quy mô tương đối có ý nghĩa (xác 
định theo doanh thu trong 3 năm gần nhất6) là đối tượng điều chỉnh 
của Hiệp định.
Toàn bộ chương DNNN không áp dụng đối với: (i) hoạt động của 
ngân hàng trung ương, các cơ quan giám sát và quản lý tài chính, 
tiền tệ; (ii) các quỹ đầu tư vốn nhà nước; (iii) hoạt động mua sắm 
của chính phủ; (iv) hoạt động tín dụng xuất khẩu của DNNN; (iv) 
các lĩnh vực loại trừ đã được đưa vào các chương khác của Hiệp định 
(Đầu tư, Thương mại dịch vụ xuyên biên giới, Dịch vụ tài chính).
Các nước được quyền áp dụng bất kỳ biện pháp nào cần thiết mà 
không bị coi là vi phạm nghĩa vụ Hiệp định trong việc: (i) thực hiện 
các biện pháp an ninh quốc gia (ngoại lệ an ninh); (ii) ứng phó với 
tình trạng khẩn cấp tạm thời về kinh tế; (iii) DNNN với chức năng 
thuần túy cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho Nhà nước để thực hiện 
chức năng của Nhà nước.
Nghĩa vụ chính đối với các DNNN
- DNNN phải hoạt động dựa trên tính toán thương mại thuần túy: 
Ngoại trừ trường hợp DNNN thực hiện nhiệm vụ công ích hoặc 
được Nhà nước chỉ định độc quyền trên một thị trường nhất định, 

4Nhà nước trực tiếp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
5Nhà nước kiểm soát trên 50% quyền biểu quyết hoặc có quyền bổ nhiệm đa số 
thành viên ban lãnh đạo doanh nghiệp
6Ngưỡng chung của Hiệp định là 200 triệu SDR (tương đương khoảng 6.300 tỷ 
đồng). Đối với 3 nước Việt Nam, Ma-lai-xia và Bru-nây, trong 5 năm đầu tiên 
kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, ngưỡng áp dụng là 500 triệu SDR (tương đương 
khoảng 15.700 tỷ đồng).
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DNNN phải ra quyết định dựa trên “tính toán thương mại”, có nghĩa 
là phải dựa trên các tiêu chí mang tính thương mại như: giá cả, chất 
lượng, khả năng cung ứng, tiếp thị, vận tải v.v... hoặc những yếu tố 
khác tương tự như doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 
ra quyết định kinh doanh.
- DNNN không được phân biệt đối xử khi mua bán hàng hóa, dịch vụ: 
DNNN không được phân biệt đối xử khi mua bán hàng hóa, dịch vụ 
do doanh nghiệp từ một nước CPTPP khác cung cấp. Doanh nghiệp 
được chỉ định độc quyền không được phân biệt đối xử khi mua bán 
hàng hóa, dịch vụ trên thị trường liên quan do doanh nghiệp từ một 
nước CPTPP khác cung cấp.
- DNNN phải tuân thủ các nghĩa vụ của Hiệp định khi được chính 
phủ ủy quyền: Khi Chính phủ giao hoặc ủy quyền cho DNNN thực 
hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ như quyền 
trưng thu, cấp hoặc thu hồi giấy phép, phê duyệt giao dịch thương 
mại, ấn định hạn ngạch, phí và lệ phí,... thì DNNN đó phải tuân thủ 
toàn bộ các cam kết của Chính phủ trong Hiệp định CPTPP.
- Chính phủ không hỗ trợ quá mức cho DNNN để gây ra tác động 
tiêu cực trong cạnh tranh. Nghĩa vụ này hoàn toàn không cấm mọi 
hình thức hỗ trợ của Chính phủ dành cho DNNN mà chỉ yêu cầu khi 
cần thiết có hỗ trợ cho DNNN thì phải thực hiện theo cách thức phù 
hợp và không gây ra tác động tiêu cực tới lợi ích thương mại của các 
nước CPTPP. Nghĩa vụ này không áp dụng đối với: (1) hỗ trợ dành 
cho DNNN cung cấp dịch vụ trong nước; (2) các khoản hỗ trợ chung 
mà các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn đều được hưởng, không phân 
biệt DNNN với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; và (3) 
các khoản hỗ trợ được cấp trước khi Hiệp định được ký kết.
Việt Nam đã cam kết không trợ cấp dành riêng cho doanh nghiệp 
xuất khẩu hàng hóa sang nước khác (bao gồm DNNN) kể từ khi 
gia nhập WTO. Vì thế, thực chất nghĩa vụ này có 2 nội dung mới là: 
(i) hỗ trợ gây ảnh hưởng đến cạnh tranh đối với hàng hóa cung cấp 
trong nước; và (ii) hỗ trợ cho DNNN cung cấp dịch vụ hoạt động tại 
một nước CPTPP khác.
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tế nên tại một số nước thành viên, đặc biệt là các nước đang phát 
triển, khu vực DNNN đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện 
các mục tiêu chính sách công, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an 
ninh - quốc phòng. Nội dung chính của chương DNNN bao gồm:
Về phạm vi điều chỉnh
Các doanh nghiệp do chính phủ trung ương sở hữu4 hoặc kiểm soát5 
chủ yếu tham gia hoạt động kinh doanh, có cạnh tranh với các doanh 
nghiệp khác trên thị trường và có quy mô tương đối có ý nghĩa (xác 
định theo doanh thu trong 3 năm gần nhất6) là đối tượng điều chỉnh 
của Hiệp định.
Toàn bộ chương DNNN không áp dụng đối với: (i) hoạt động của 
ngân hàng trung ương, các cơ quan giám sát và quản lý tài chính, 
tiền tệ; (ii) các quỹ đầu tư vốn nhà nước; (iii) hoạt động mua sắm 
của chính phủ; (iv) hoạt động tín dụng xuất khẩu của DNNN; (iv) 
các lĩnh vực loại trừ đã được đưa vào các chương khác của Hiệp định 
(Đầu tư, Thương mại dịch vụ xuyên biên giới, Dịch vụ tài chính).
Các nước được quyền áp dụng bất kỳ biện pháp nào cần thiết mà 
không bị coi là vi phạm nghĩa vụ Hiệp định trong việc: (i) thực hiện 
các biện pháp an ninh quốc gia (ngoại lệ an ninh); (ii) ứng phó với 
tình trạng khẩn cấp tạm thời về kinh tế; (iii) DNNN với chức năng 
thuần túy cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho Nhà nước để thực hiện 
chức năng của Nhà nước.
Nghĩa vụ chính đối với các DNNN
- DNNN phải hoạt động dựa trên tính toán thương mại thuần túy: 
Ngoại trừ trường hợp DNNN thực hiện nhiệm vụ công ích hoặc 
được Nhà nước chỉ định độc quyền trên một thị trường nhất định, 

4Nhà nước trực tiếp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
5Nhà nước kiểm soát trên 50% quyền biểu quyết hoặc có quyền bổ nhiệm đa số 
thành viên ban lãnh đạo doanh nghiệp
6Ngưỡng chung của Hiệp định là 200 triệu SDR (tương đương khoảng 6.300 tỷ 
đồng). Đối với 3 nước Việt Nam, Ma-lai-xia và Bru-nây, trong 5 năm đầu tiên 
kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, ngưỡng áp dụng là 500 triệu SDR (tương đương 
khoảng 15.700 tỷ đồng).
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DNNN phải ra quyết định dựa trên “tính toán thương mại”, có nghĩa 
là phải dựa trên các tiêu chí mang tính thương mại như: giá cả, chất 
lượng, khả năng cung ứng, tiếp thị, vận tải v.v... hoặc những yếu tố 
khác tương tự như doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 
ra quyết định kinh doanh.
- DNNN không được phân biệt đối xử khi mua bán hàng hóa, dịch vụ: 
DNNN không được phân biệt đối xử khi mua bán hàng hóa, dịch vụ 
do doanh nghiệp từ một nước CPTPP khác cung cấp. Doanh nghiệp 
được chỉ định độc quyền không được phân biệt đối xử khi mua bán 
hàng hóa, dịch vụ trên thị trường liên quan do doanh nghiệp từ một 
nước CPTPP khác cung cấp.
- DNNN phải tuân thủ các nghĩa vụ của Hiệp định khi được chính 
phủ ủy quyền: Khi Chính phủ giao hoặc ủy quyền cho DNNN thực 
hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ như quyền 
trưng thu, cấp hoặc thu hồi giấy phép, phê duyệt giao dịch thương 
mại, ấn định hạn ngạch, phí và lệ phí,... thì DNNN đó phải tuân thủ 
toàn bộ các cam kết của Chính phủ trong Hiệp định CPTPP.
- Chính phủ không hỗ trợ quá mức cho DNNN để gây ra tác động 
tiêu cực trong cạnh tranh. Nghĩa vụ này hoàn toàn không cấm mọi 
hình thức hỗ trợ của Chính phủ dành cho DNNN mà chỉ yêu cầu khi 
cần thiết có hỗ trợ cho DNNN thì phải thực hiện theo cách thức phù 
hợp và không gây ra tác động tiêu cực tới lợi ích thương mại của các 
nước CPTPP. Nghĩa vụ này không áp dụng đối với: (1) hỗ trợ dành 
cho DNNN cung cấp dịch vụ trong nước; (2) các khoản hỗ trợ chung 
mà các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn đều được hưởng, không phân 
biệt DNNN với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; và (3) 
các khoản hỗ trợ được cấp trước khi Hiệp định được ký kết.
Việt Nam đã cam kết không trợ cấp dành riêng cho doanh nghiệp 
xuất khẩu hàng hóa sang nước khác (bao gồm DNNN) kể từ khi 
gia nhập WTO. Vì thế, thực chất nghĩa vụ này có 2 nội dung mới là: 
(i) hỗ trợ gây ảnh hưởng đến cạnh tranh đối với hàng hóa cung cấp 
trong nước; và (ii) hỗ trợ cho DNNN cung cấp dịch vụ hoạt động tại 
một nước CPTPP khác.
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Việt Nam giữ quyền bảo lưu các hình thức hỗ trợ cần thiết cho 
DNNN trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của nhà 
nước về: Chương trình cổ phần hóa và tái cơ cấu khu vực DNNN 
với mục đích làm cho DNNN hoạt động tốt hơn theo các tín hiệu 
thị trường; ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế;
Phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, các vùng đặc 
biệt khó khăn, các khu vực có vị trí quan trọng về an ninh - quốc 
phòng...; các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm 
bảo cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa v.v...
- Cấm hành vi phản cạnh tranh của doanh nghiệp được chỉ định độc 
quyền: DNNN khi được chỉ định độc quyền không được trực tiếp 
hay gián tiếp lợi dụng vị trí đó để gây ra hành vi hạn chế cạnh tranh 
trên một thị trường khác mà doanh nghiệp có tham gia kinh doanh 
và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, gây tác động bất lợi tới một 
nước CPTPP khác. Đây cũng là nghĩa vụ cơ bản, đã có trong các FTA 
khác có phần riêng về DNNN và luật pháp hiện hành của Việt Nam 
cũng đã có quy định về việc này.
- Cơ quan quản lý nhà nước phải hành xử công bằng trong quản lý, điều 
hành: Cơ quan quản lý nhà nước không được tạo ra sự phân biệt đối xử 
giữa DNNN và doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác.
- Tòa án và cơ quan hành chính: Các nước thành viên phải cho phép 
toà án nước mình thụ lý và xử lý đối với những vụ kiện dân sự chống 
lại DNNN nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước mình.
- Minh bạch hóa các thông tin cơ bản về DNNN: Các nước thành 
viên Hiệp định CPTPP đều phải công bố hoặc thông báo cho các 
nước thành viên khác danh sách các DNNN thuộc diện điều chỉnh 
của Hiệp định hoặc khi chỉ định doanh nghiệp độc quyền trên một 
thị trường nhất định.

30. Vấn đề lao động được quy định như thế nào trong 
Hiệp định CPTPP?
Với cách tiếp cận người lao động là người trực tiếp làm ra các sản 
phẩm hàng hóa, dịch vụ trong thương mại quốc tế nên trước hết họ 
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phải được hưởng thành quả của quá trình này. Năm 1998, Tổ chức 
Lao động Quốc tế (ILO) đã ra Tuyên bố về những nguyên tắc và 
quyền cơ bản trong lao động và đến năm 2008 tiếp tục thông qua 
Tuyên bố về thúc đẩy việc bảo đảm quyền lợi của người lao động 
trong quá trình toàn cầu hóa công bằng. Đây cũng là cách tiếp cận 
của các FTA thế hệ mới và đang trở thành xu thế trên toàn cầu.
Việc đưa nội dung lao động vào các Hiệp định FTA thế hệ mới còn 
có mục đích bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên 
trong quan hệ thương mại, do khi một nước áp dụng tiêu chuẩn lao 
động thấp và người lao động không được bảo đảm quyền thương 
lượng với người sử dụng lao động về tiền lương và điều kiện làm việc 
thì sẽ có chi phí sản xuất thấp hơn nên có lợi thế cạnh tranh so với 
nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao và bảo đảm các quyền nêu 
trên của người lao động theo quy định của ILO.
Các nội dung chính của chương Lao động bao gồm:
- Nghĩa vụ về quyền lao động: Quy định tất cả các nước CPTPP sẽ 
thông qua và duy trì trong các đạo luật và quy định cũng như trong 
thực hiện các đạo luật và quy định đó ở nước CPTPP đó (tức là nội 
luật hóa và tổ chức triển khai), những quyền được nêu trong Tuyên 
bố của ILO, gồm: (i) tự do liên kết và công nhận một cách thực chất 
quyền thương lượng tập thể; (ii) chấm dứt mọi hình thức lao động 
cưỡng bức hoặc ép buộc; (iii) loại bỏ một cách hiệu quả lao động trẻ 
em và cấm các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; và (iv) cấm các 
hình thức phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp. Đồng thời, 
chương Lao động quy định các nước CPTPP sẽ thông qua và duy 
trì các đạo luật và quy định cũng như việc thực hiện những đạo luật 
và quy định điều chỉnh những điều kiện làm việc “có thể chấp nhận 
được” về lương tối thiểu, giờ làm việc và an toàn, sức khỏe nghề 
nghiệp.
Hiệp định cũng đưa ra cách hiểu thống nhất là một nước thành viên 
bị coi là có vi phạm đối với những nội dung của nghĩa vụ này chỉ sau 
khi chứng minh được rằng những quy định trong luật pháp hoặc 
thực thi trong thực tiễn của một nước thành viên đã làm ảnh hưởng 
đến thương mại hoặc đầu tư giữa các nước thành viên CPTPP.
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Việt Nam giữ quyền bảo lưu các hình thức hỗ trợ cần thiết cho 
DNNN trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của nhà 
nước về: Chương trình cổ phần hóa và tái cơ cấu khu vực DNNN 
với mục đích làm cho DNNN hoạt động tốt hơn theo các tín hiệu 
thị trường; ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế;
Phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, các vùng đặc 
biệt khó khăn, các khu vực có vị trí quan trọng về an ninh - quốc 
phòng...; các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm 
bảo cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa v.v...
- Cấm hành vi phản cạnh tranh của doanh nghiệp được chỉ định độc 
quyền: DNNN khi được chỉ định độc quyền không được trực tiếp 
hay gián tiếp lợi dụng vị trí đó để gây ra hành vi hạn chế cạnh tranh 
trên một thị trường khác mà doanh nghiệp có tham gia kinh doanh 
và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, gây tác động bất lợi tới một 
nước CPTPP khác. Đây cũng là nghĩa vụ cơ bản, đã có trong các FTA 
khác có phần riêng về DNNN và luật pháp hiện hành của Việt Nam 
cũng đã có quy định về việc này.
- Cơ quan quản lý nhà nước phải hành xử công bằng trong quản lý, điều 
hành: Cơ quan quản lý nhà nước không được tạo ra sự phân biệt đối xử 
giữa DNNN và doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác.
- Tòa án và cơ quan hành chính: Các nước thành viên phải cho phép 
toà án nước mình thụ lý và xử lý đối với những vụ kiện dân sự chống 
lại DNNN nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước mình.
- Minh bạch hóa các thông tin cơ bản về DNNN: Các nước thành 
viên Hiệp định CPTPP đều phải công bố hoặc thông báo cho các 
nước thành viên khác danh sách các DNNN thuộc diện điều chỉnh 
của Hiệp định hoặc khi chỉ định doanh nghiệp độc quyền trên một 
thị trường nhất định.

30. Vấn đề lao động được quy định như thế nào trong 
Hiệp định CPTPP?
Với cách tiếp cận người lao động là người trực tiếp làm ra các sản 
phẩm hàng hóa, dịch vụ trong thương mại quốc tế nên trước hết họ 
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phải được hưởng thành quả của quá trình này. Năm 1998, Tổ chức 
Lao động Quốc tế (ILO) đã ra Tuyên bố về những nguyên tắc và 
quyền cơ bản trong lao động và đến năm 2008 tiếp tục thông qua 
Tuyên bố về thúc đẩy việc bảo đảm quyền lợi của người lao động 
trong quá trình toàn cầu hóa công bằng. Đây cũng là cách tiếp cận 
của các FTA thế hệ mới và đang trở thành xu thế trên toàn cầu.
Việc đưa nội dung lao động vào các Hiệp định FTA thế hệ mới còn 
có mục đích bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên 
trong quan hệ thương mại, do khi một nước áp dụng tiêu chuẩn lao 
động thấp và người lao động không được bảo đảm quyền thương 
lượng với người sử dụng lao động về tiền lương và điều kiện làm việc 
thì sẽ có chi phí sản xuất thấp hơn nên có lợi thế cạnh tranh so với 
nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao và bảo đảm các quyền nêu 
trên của người lao động theo quy định của ILO.
Các nội dung chính của chương Lao động bao gồm:
- Nghĩa vụ về quyền lao động: Quy định tất cả các nước CPTPP sẽ 
thông qua và duy trì trong các đạo luật và quy định cũng như trong 
thực hiện các đạo luật và quy định đó ở nước CPTPP đó (tức là nội 
luật hóa và tổ chức triển khai), những quyền được nêu trong Tuyên 
bố của ILO, gồm: (i) tự do liên kết và công nhận một cách thực chất 
quyền thương lượng tập thể; (ii) chấm dứt mọi hình thức lao động 
cưỡng bức hoặc ép buộc; (iii) loại bỏ một cách hiệu quả lao động trẻ 
em và cấm các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; và (iv) cấm các 
hình thức phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp. Đồng thời, 
chương Lao động quy định các nước CPTPP sẽ thông qua và duy 
trì các đạo luật và quy định cũng như việc thực hiện những đạo luật 
và quy định điều chỉnh những điều kiện làm việc “có thể chấp nhận 
được” về lương tối thiểu, giờ làm việc và an toàn, sức khỏe nghề 
nghiệp.
Hiệp định cũng đưa ra cách hiểu thống nhất là một nước thành viên 
bị coi là có vi phạm đối với những nội dung của nghĩa vụ này chỉ sau 
khi chứng minh được rằng những quy định trong luật pháp hoặc 
thực thi trong thực tiễn của một nước thành viên đã làm ảnh hưởng 
đến thương mại hoặc đầu tư giữa các nước thành viên CPTPP.
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- Nghĩa vụ về không giảm nhẹ hiệu lực pháp lý và thực thi luật 
lao động: Quy định các nước CPTPP thừa nhận việc khuyến 
khích thương mại hoặc đầu tư bằng cách làm suy yếu hoặc hạ thấp 
những biện pháp bảo vệ trong luật lao động của mỗi nước CPTPP 
là không phù hợp. Đặc biệt, Hiệp định cũng quy định các nước 
CPTPP không được thực hiện chính sách miễn trừ hay giảm nhẹ 
hiệu lực pháp lý của các đạo luật hoặc quy định của nước đó về lao 
động đối với những khu chế xuất và khu vực thương mại tự do trên 
lãnh thổ của nước đó. Hiệp định còn quy định các nước CPTPP 
không được từ chối thực thi hiệu quả luật lao động của mình thông 
qua một chuỗi các hành động hoặc không hành động có tính kéo 
dài hoặc tái diễn theo cách làm ảnh hưởng đến thương mại hoặc 
đầu tư giữa các nước CPTPP.
- Nghĩa vụ về giải quyết tranh chấp (DS): Cam kết của chương Lao 
động cũng chịu sự điều chỉnh của cơ chế giải quyết tranh chấp áp dụng 
chung cho toàn Hiệp định, bao gồm cả chế tài xử phạt thương mại.
- Nghĩa vụ về lao động cưỡng bức hoặc ép buộc: Bên cạnh mục tiêu 
của việc chấm dứt mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc, 
các nước CPTPP cam kết sẽ ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa từ 
các nguồn khác được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bởi lao động 
cưỡng bức hoặc ép buộc.
- Nghĩa vụ về minh bạch hóa: Chương Lao động còn bao gồm các 
cam kết về minh bạch hóa liên quan tới việc thực thi luật lao động. 
Cam kết này quy định các nước CPTPP sẽ đảm bảo rằng các thủ tục 
tố tụng và hành chính nhằm thực thi luật lao động là công bằng, hợp 
lý và minh bạch; tuân theo đúng thủ tục luật định của nước CPTPP 
để bảo đảm việc tiếp cận và thực thi một cách kịp thời các biện pháp 
khắc phục cho các vi phạm về luật lao động của các nước CPTPP. 
Đồng thời, Chương này cũng quy định liên quan đến sự tham gia của 
công chúng trong quá trình thực thi thông qua việc thiết lập cơ chế 
tiếp nhận và xử lý đơn thư của công chúng.
- Về Hội đồng Lao động: Hiệp định quy định các nước CPTPP sẽ 
thành lập một Hội đồng Lao động bao gồm các đại diện chính phủ 
cấp quan chức cấp cao để rà soát, kiểm điểm đánh giá việc thực thi 
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Chương Lao động và đưa ra các khuyến nghị cần thiết lên Hội đồng 
CPTPP. Hội đồng họp trong vòng một năm kể từ ngày Hiệp định này 
có hiệu lực và sau đó sẽ họp 2 năm 1 lần trừ khi các Bên có quyết 
định khác.
- Về cơ chế hợp tác và nâng cao năng lực: Chương Lao động cũng 
bao gồm điều khoản về cơ chế hợp tác để thực hiện hiệu quả Chương 
này. Các hoạt động hợp tác có thể được thực hiện thông qua hình 
thức các hội thảo, đối thoại, các chuyến tham quan học tập kinh 
nghiệm, các nghiên cứu chung.

Cam kết riêng của Việt Nam
Để đảm tạo điều kiện cho Việt Nam có đủ thời gian để hoàn thiện 
hệ thống pháp luật cũng như tổ chức bộ máy để phù hợp với các 
nghĩa vụ của Hiệp định liên quan đến lao động - công đoàn, các nước 
thành viên CPTPP đồng ý để Việt Nam được hưởng một số linh hoạt 
như sau:
+ Các nước không áp dụng trừng phạt thương mại đối với Việt Nam 
trong 3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực cho tất cả các nghĩa vụ 
của chương Lao động.
+ Đối với các nghĩa vụ liên quan đến tự do liên kết và công nhận một 
cách thực chất quyền thương lượng tập thể, thời gian không áp dụng 
trừng phạt thương mại đối với Việt Nam là 5 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực.
+ Đối với các nghĩa vụ liên quan đến tự do liên kết và công nhận 
một cách thực chất quyền thương lượng tập thể nêu trên, các nước 
đồng ý tiến hành “xem xét lại” xem có áp dụng trừng phạt thương 
mại hay không trong vòng 2 năm sau đó thông qua cơ chế Hội đồng 
Lao động.
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- Nghĩa vụ về không giảm nhẹ hiệu lực pháp lý và thực thi luật 
lao động: Quy định các nước CPTPP thừa nhận việc khuyến 
khích thương mại hoặc đầu tư bằng cách làm suy yếu hoặc hạ thấp 
những biện pháp bảo vệ trong luật lao động của mỗi nước CPTPP 
là không phù hợp. Đặc biệt, Hiệp định cũng quy định các nước 
CPTPP không được thực hiện chính sách miễn trừ hay giảm nhẹ 
hiệu lực pháp lý của các đạo luật hoặc quy định của nước đó về lao 
động đối với những khu chế xuất và khu vực thương mại tự do trên 
lãnh thổ của nước đó. Hiệp định còn quy định các nước CPTPP 
không được từ chối thực thi hiệu quả luật lao động của mình thông 
qua một chuỗi các hành động hoặc không hành động có tính kéo 
dài hoặc tái diễn theo cách làm ảnh hưởng đến thương mại hoặc 
đầu tư giữa các nước CPTPP.
- Nghĩa vụ về giải quyết tranh chấp (DS): Cam kết của chương Lao 
động cũng chịu sự điều chỉnh của cơ chế giải quyết tranh chấp áp dụng 
chung cho toàn Hiệp định, bao gồm cả chế tài xử phạt thương mại.
- Nghĩa vụ về lao động cưỡng bức hoặc ép buộc: Bên cạnh mục tiêu 
của việc chấm dứt mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc, 
các nước CPTPP cam kết sẽ ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa từ 
các nguồn khác được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bởi lao động 
cưỡng bức hoặc ép buộc.
- Nghĩa vụ về minh bạch hóa: Chương Lao động còn bao gồm các 
cam kết về minh bạch hóa liên quan tới việc thực thi luật lao động. 
Cam kết này quy định các nước CPTPP sẽ đảm bảo rằng các thủ tục 
tố tụng và hành chính nhằm thực thi luật lao động là công bằng, hợp 
lý và minh bạch; tuân theo đúng thủ tục luật định của nước CPTPP 
để bảo đảm việc tiếp cận và thực thi một cách kịp thời các biện pháp 
khắc phục cho các vi phạm về luật lao động của các nước CPTPP. 
Đồng thời, Chương này cũng quy định liên quan đến sự tham gia của 
công chúng trong quá trình thực thi thông qua việc thiết lập cơ chế 
tiếp nhận và xử lý đơn thư của công chúng.
- Về Hội đồng Lao động: Hiệp định quy định các nước CPTPP sẽ 
thành lập một Hội đồng Lao động bao gồm các đại diện chính phủ 
cấp quan chức cấp cao để rà soát, kiểm điểm đánh giá việc thực thi 
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có hiệu lực và sau đó sẽ họp 2 năm 1 lần trừ khi các Bên có quyết 
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- Về cơ chế hợp tác và nâng cao năng lực: Chương Lao động cũng 
bao gồm điều khoản về cơ chế hợp tác để thực hiện hiệu quả Chương 
này. Các hoạt động hợp tác có thể được thực hiện thông qua hình 
thức các hội thảo, đối thoại, các chuyến tham quan học tập kinh 
nghiệm, các nghiên cứu chung.

Cam kết riêng của Việt Nam
Để đảm tạo điều kiện cho Việt Nam có đủ thời gian để hoàn thiện 
hệ thống pháp luật cũng như tổ chức bộ máy để phù hợp với các 
nghĩa vụ của Hiệp định liên quan đến lao động - công đoàn, các nước 
thành viên CPTPP đồng ý để Việt Nam được hưởng một số linh hoạt 
như sau:
+ Các nước không áp dụng trừng phạt thương mại đối với Việt Nam 
trong 3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực cho tất cả các nghĩa vụ 
của chương Lao động.
+ Đối với các nghĩa vụ liên quan đến tự do liên kết và công nhận một 
cách thực chất quyền thương lượng tập thể, thời gian không áp dụng 
trừng phạt thương mại đối với Việt Nam là 5 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực.
+ Đối với các nghĩa vụ liên quan đến tự do liên kết và công nhận 
một cách thực chất quyền thương lượng tập thể nêu trên, các nước 
đồng ý tiến hành “xem xét lại” xem có áp dụng trừng phạt thương 
mại hay không trong vòng 2 năm sau đó thông qua cơ chế Hội đồng 
Lao động.
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II. CÁC CÂU HỎI VỀ EVFTA

31. Quá trình đàm phán EVFTA diễn ra như thế nào? 
Tại sao lại phải tách EVFTA thành EVFTA và EVIPA?

Lịch sử hình thành, quá trình đàm phán EVFTA
Trong chuyến thăm EC nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 
lần thứ 8 vào tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 
Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC José Manuel Barroso đã nhất trí 
khởi động đàm phán FTA giữa hai bên sau khi hoàn tất công việc 
của nhóm công tác kỹ thuật. Thực hiện thỏa thuận này, các chuyên 
gia của Việt Nam và EU đã thảo luận Tài liệu tham chiếu cho việc 
đàm phán FTA, đặc biệt là các yêu cầu cũng như khả năng cam kết 
của mỗi bên. Ngày 31 tháng 3 năm 2012, nhân dịp Hội nghị cấp cao 
ASEAN lần thứ 20 tổ chức tại Phnôm-pênh, Cam-pu-chia, Việt Nam 
và EU đã thống nhất nội dung Tài liệu tham chiếu này.
Sau khi hoàn tất các thủ tục trong nước, ngày 26 tháng 6 năm 2012, 
cấp Bộ trưởng hai bên đã có buổi làm việc tại Brúc-xen, Vương quốc 
Bỉ và chính thức ra tuyên bố khởi động đàm phán EVFTA.
Hai bên đã tiến hành phiên đàm phán đầu tiên vào ngày 8 tháng 10 
năm 2012 tại Hà Nội. Phiên đàm phán thứ 14 cũng là phiên đàm 
phán cuối cùng được diễn ra từ ngày 13 - 17 tháng 7 năm 2015, đánh 
dấu chặng đường gần 3 năm đàm phán. Với các kết quả đã đạt được, 
lễ công bố kết thúc cơ bản đàm phán EVFTA dưới sự đồng chủ trì 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại 
Việt Nam đã được diễn ra ngày 04 tháng 8 năm 2015 tại Hà Nội.
Đến tháng 12 năm 2015, hai bên bắt đầu tiến hành rà soát pháp lý để 
chuẩn bị cho việc ký kết EVFTA. Việc rà soát này được hoàn tất vào 
tháng 6 năm 2017.

B. HI N NG M DO G
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM

 VÀ LIÊN MINH CHÂU Â T
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ASEAN lần thứ 20 tổ chức tại Phnôm-pênh, Cam-pu-chia, Việt Nam 
và EU đã thống nhất nội dung Tài liệu tham chiếu này.
Sau khi hoàn tất các thủ tục trong nước, ngày 26 tháng 6 năm 2012, 
cấp Bộ trưởng hai bên đã có buổi làm việc tại Brúc-xen, Vương quốc 
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năm 2012 tại Hà Nội. Phiên đàm phán thứ 14 cũng là phiên đàm 
phán cuối cùng được diễn ra từ ngày 13 - 17 tháng 7 năm 2015, đánh 
dấu chặng đường gần 3 năm đàm phán. Với các kết quả đã đạt được, 
lễ công bố kết thúc cơ bản đàm phán EVFTA dưới sự đồng chủ trì 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại 
Việt Nam đã được diễn ra ngày 04 tháng 8 năm 2015 tại Hà Nội.
Đến tháng 12 năm 2015, hai bên bắt đầu tiến hành rà soát pháp lý để 
chuẩn bị cho việc ký kết EVFTA. Việc rà soát này được hoàn tất vào 
tháng 6 năm 2017.
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Vấn đề tách EVFTA và EVIPA
Vào thời điểm sau khi hoàn thành việc rà soát pháp lý EVFTA ở cấp kỹ 
thuật, nội bộ EU phát sinh vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền 
phê chuẩn các FTA giữa EU và từng nước thành viên. Cụ thể, theo phán 
quyết của Tòa án Công lý Châu Âu về FTA giữa EU và Xinh-ga-po, các 
nội dung về đầu tư gián tiếp nước ngoài và cơ chế giải quyết tranh chấp 
giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) sẽ thuộc thẩm quyền quyết định 
của cả cấp EU và cấp quốc gia các nước thành viên (tức là phải được cả 
EU và quốc gia thành viên phê chuẩn mới có hiệu lực).
Do vậy, vào tháng 9 năm 2017, EU chính thức đề nghị Việt Nam tách 
riêng nội dung bảo hộ đầu tư và cơ chế ISDS ra khỏi EVFTA thành 
một hiệp định riêng. Theo đó, EVFTA sẽ được tách thành hai hiệp 
định riêng biệt, bao gồm:
- Hiệp định Thương mại tự do (gọi tắt là Hiệp định EVFTA) bao 
gồm toàn bộ nội dung EVFTA hiện nay nhưng phần đầu tư sẽ chỉ 
bao gồm tự do hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài. Với Hiệp định này, 
Nghị viện châu Âu có quyền phê chuẩn và đưa vào thực thi tạm thời.
- Hiệp định Bảo hộ đầu tư (gọi tắt là Hiệp định EVIPA) bao gồm nội 
dung bảo hộ đầu tư và ISDS. Hiệp định EVIPA này phải được sự phê 
chuẩn của cả Nghị viện Châu Âu và của Nghị viện các nước thành 
viên thì mới có thể thực thi.
Sau gần 1 năm xem xét, đánh giá, Việt Nam và EU đã chính thức thống 
nhất việc tách Hiệp định đã kết thúc đàm phán thành 2 hiệp định gồm 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo 
hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Đến tháng 8 năm 2018, hai bên đã 
chính thức hoàn tất việc rà soát pháp lý cả hai Hiệp định.

Thủ tục ký kết, phê chuẩn và có hiệu lực của EVFTA
Về phía EU, hai Hiệp định cần được thông qua hai cấp để tiến hành 
ký kết là Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu. Vào tháng 8 năm 
2018, Ủy ban châu Âu đã chính thức thông qua EVFTA và EVIPA. 
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Sau đó gần 1 năm, vào ngày 25 tháng 6 năm 2019, Hội đồng châu Âu 
đã phê duyệt cho phép ký Hiệp định.
Ngày 30 tháng 6 năm 2019, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
và 2 đại diện của EU là Cao ủy Thương mại Cecilia Malstrom và 
Bộ trưởng Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp 
Rumani Stefan Radu Oprea (là Chủ tịch luân phiên của EU vào thời 
điểm đó) đã ký EVFTA tại Hà Nội.
Sau lễ ký, hai bên tiến hành các thủ tục trong nước về việc phê chuẩn 
Hiệp định. Về phía EU, vào ngày 12 tháng 2 năm 2020, Nghị viện 
châu Âu đã phê chuẩn EVFTA và vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội 
đồng châu Âu đã chính thức thông qua EVFTA. Về phía Việt Nam, 
tại Kỳ họp thứ 9 ngày 08 tháng 6 năm 2020, với tỷ lệ tán thành 100%, 
Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA.
Với việc hai bên đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn và thông báo cho nhau, 
EVFTA đã chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 8 năm 2020.

32. EVFTA được thực thi như thế nào?
EVFTA là một trong những FTA quan trọng hàng đầu của Việt Nam, 
được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Chỉ một thời gian ngắn 
sau được phê chuẩn, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chủ trì cuộc 
họp trực tuyến với lãnh đạo của Quốc hội, Chính phủ và 63 tỉnh, thành 
và 23 Bộ, ngành để bàn về thực thi Hiệp định. Cùng ngày, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định kèm theo Kế hoạch cụ thể về việc 
thực thi EVFTA của Chính phủ, đồng thời chỉ đạo tất cả các Bộ, ngành 
và các tỉnh thành ban hành Kế hoạch thực hiện của riêng mình.
Kế hoạch thực hiện EVFTA của Chính phủ và của các Bộ, ngành và 
tỉnh thành tập trung vào 5 nhóm nội dung là: (1) Tuyên truyền phổ 
biến; (2) Xây dựng văn bản pháp luật; (3) Nâng cao năng lực cạnh 
tranh và nguồn nhân lực; (4) Bảo vệ quyền lợi của người lao động; và 
(5) Tăng cường phát triển bền vững và an sinh, xã hội.
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Vấn đề tách EVFTA và EVIPA
Vào thời điểm sau khi hoàn thành việc rà soát pháp lý EVFTA ở cấp kỹ 
thuật, nội bộ EU phát sinh vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền 
phê chuẩn các FTA giữa EU và từng nước thành viên. Cụ thể, theo phán 
quyết của Tòa án Công lý Châu Âu về FTA giữa EU và Xinh-ga-po, các 
nội dung về đầu tư gián tiếp nước ngoài và cơ chế giải quyết tranh chấp 
giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) sẽ thuộc thẩm quyền quyết định 
của cả cấp EU và cấp quốc gia các nước thành viên (tức là phải được cả 
EU và quốc gia thành viên phê chuẩn mới có hiệu lực).
Do vậy, vào tháng 9 năm 2017, EU chính thức đề nghị Việt Nam tách 
riêng nội dung bảo hộ đầu tư và cơ chế ISDS ra khỏi EVFTA thành 
một hiệp định riêng. Theo đó, EVFTA sẽ được tách thành hai hiệp 
định riêng biệt, bao gồm:
- Hiệp định Thương mại tự do (gọi tắt là Hiệp định EVFTA) bao 
gồm toàn bộ nội dung EVFTA hiện nay nhưng phần đầu tư sẽ chỉ 
bao gồm tự do hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài. Với Hiệp định này, 
Nghị viện châu Âu có quyền phê chuẩn và đưa vào thực thi tạm thời.
- Hiệp định Bảo hộ đầu tư (gọi tắt là Hiệp định EVIPA) bao gồm nội 
dung bảo hộ đầu tư và ISDS. Hiệp định EVIPA này phải được sự phê 
chuẩn của cả Nghị viện Châu Âu và của Nghị viện các nước thành 
viên thì mới có thể thực thi.
Sau gần 1 năm xem xét, đánh giá, Việt Nam và EU đã chính thức thống 
nhất việc tách Hiệp định đã kết thúc đàm phán thành 2 hiệp định gồm 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo 
hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Đến tháng 8 năm 2018, hai bên đã 
chính thức hoàn tất việc rà soát pháp lý cả hai Hiệp định.

Thủ tục ký kết, phê chuẩn và có hiệu lực của EVFTA
Về phía EU, hai Hiệp định cần được thông qua hai cấp để tiến hành 
ký kết là Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu. Vào tháng 8 năm 
2018, Ủy ban châu Âu đã chính thức thông qua EVFTA và EVIPA. 
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Sau đó gần 1 năm, vào ngày 25 tháng 6 năm 2019, Hội đồng châu Âu 
đã phê duyệt cho phép ký Hiệp định.
Ngày 30 tháng 6 năm 2019, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
và 2 đại diện của EU là Cao ủy Thương mại Cecilia Malstrom và 
Bộ trưởng Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp 
Rumani Stefan Radu Oprea (là Chủ tịch luân phiên của EU vào thời 
điểm đó) đã ký EVFTA tại Hà Nội.
Sau lễ ký, hai bên tiến hành các thủ tục trong nước về việc phê chuẩn 
Hiệp định. Về phía EU, vào ngày 12 tháng 2 năm 2020, Nghị viện 
châu Âu đã phê chuẩn EVFTA và vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội 
đồng châu Âu đã chính thức thông qua EVFTA. Về phía Việt Nam, 
tại Kỳ họp thứ 9 ngày 08 tháng 6 năm 2020, với tỷ lệ tán thành 100%, 
Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA.
Với việc hai bên đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn và thông báo cho nhau, 
EVFTA đã chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 8 năm 2020.

32. EVFTA được thực thi như thế nào?
EVFTA là một trong những FTA quan trọng hàng đầu của Việt Nam, 
được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Chỉ một thời gian ngắn 
sau được phê chuẩn, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chủ trì cuộc 
họp trực tuyến với lãnh đạo của Quốc hội, Chính phủ và 63 tỉnh, thành 
và 23 Bộ, ngành để bàn về thực thi Hiệp định. Cùng ngày, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định kèm theo Kế hoạch cụ thể về việc 
thực thi EVFTA của Chính phủ, đồng thời chỉ đạo tất cả các Bộ, ngành 
và các tỉnh thành ban hành Kế hoạch thực hiện của riêng mình.
Kế hoạch thực hiện EVFTA của Chính phủ và của các Bộ, ngành và 
tỉnh thành tập trung vào 5 nhóm nội dung là: (1) Tuyên truyền phổ 
biến; (2) Xây dựng văn bản pháp luật; (3) Nâng cao năng lực cạnh 
tranh và nguồn nhân lực; (4) Bảo vệ quyền lợi của người lao động; và 
(5) Tăng cường phát triển bền vững và an sinh, xã hội.
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Theo Quyết định của Thủ tướng, Bộ Công Thương được giao làm 
nhiệm vụ đầu mối thực thi Hiệp định CPTPP, có trách nhiệm phối 
hợp với các Bộ, ngành và địa phương đánh giá tình hình thực thi và 
định kỳ báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ.

33. Cam kết thuế trong EVFTA như thế nào?
Trong EVFTA, các cam kết mở cửa thị trường đối với hàng hóa chia 
thành các nhóm chính sau:
(i) Nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay: Thuế nhập khẩu sẽ được xóa 
bỏ ngay khi EVFTA có hiệu lực.
(ii) Nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình: Thuế nhập khẩu sẽ 
được đưa về 0% (từ mức thuế cơ sở) sau một khoảng thời gian nhất 
định (lộ trình). Theo EVFTA, gần như 100% số dòng thuế và kim 
ngạch nhập khẩu hàng hóa của hai bên sẽ được xóa bỏ thuế nhập 
khẩu sau lộ trình nhất định. Với EU tối đa là 7 năm và với Việt Nam 
tối đa là 10 năm (cá biệt có một số dòng thuế nhạy cảm như thuốc lá, 
bia, xăng dầu có lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu sau 15 năm).
(iii) Nhóm áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ): Đối với nhóm hàng 
hóa này, thuế nhập khẩu chỉ được xóa bỏ hoặc cắt giảm đối với một 
khối lượng hàng hóa nhất định (lượng hàng hóa trong hạn ngạch). 
Với khối lượng nhập khẩu vượt quá lượng hạn ngạch trong biểu 
cam kết, mức thuế nhập khẩu áp dụng sẽ cao hơn, hoặc không được 
hưởng ưu đãi.
(iv) Nhóm hàng hóa không cam kết: Đây là nhóm hàng không cam 
kết xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế nhập khẩu. Việc áp dụng thuế nhập 
khẩu sẽ theo quy định trong nước hoặc cam kết trong WTO.

Cam kết về thuế nhập khẩu của EU dành cho hàng hóa xuất xứ 
Việt Nam
Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ thuế nhập 
khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim 
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ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 07 năm kể từ khi 
Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% 
số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam. Đối với một số ít mặt hàng còn lại (tương đương khoảng 
0,3% kim ngạch xuất khẩu), EU cam kết áp dụng TRQ với thuế 
nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. Như vậy, có thể nói gần 100% 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế 
nhập khẩu sau một lộ trình ngắn.
Ngoài ra, Hiệp định cũng có quy định về mối quan hệ giữa thuế suất 
mà EU đã dành cho hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam trước thời 
điểm EVFTA có hiệu lực với mức thuế suất cam kết trong EVFTA. 
Cụ thể, trước khi có EVFTA, EU đã dành cho hàng hóa của Việt 
Nam thuế nhập khẩu ưu đãi vào thị trường EU theo Chế độ ưu đãi 
thuế quan phổ cập (GSP). Theo quy định, cơ chế GSP sẽ chấm dứt 
sau 2 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực. Trong khi đó, một số dòng 
thuế của EVFTA vào thời điểm bắt đầu có hiệu lực lại cao hơn mức 
thuế suất trong GSP. Chính vì vậy, để bảo đảm thương mại hai bên 
không bị ngắt quãng bởi sự thay đổi đột ngột về thuế suất nhập khẩu, 
EVFTA quy định rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, thuế suất nhập 
khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào thị trường 
EU sẽ không cao hơn mức thuế suất đã được EU áp dụng đối với 
hàng hóa đó của Việt Nam trước thời điểm EVFTA có hiệu lực và 
quy định này sẽ được áp dụng trong 7 năm kể từ khi EVFTA có hiệu 
lực. Điều này có nghĩa rằng, vào thời điểm EVFTA có hiệu lực, nếu 
mức thuế suất của một mặt hàng trong GSP thấp hơn mức thuế cam 
kết trong EVFTA thì hàng hóa đó vẫn tiếp tục được hưởng mức thuế 
theo GSP khi nhập khẩu vào EU.
Đối với các nhóm hàng quan trọng và Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, 
cam kết của EU trong EVFTA như sau:
- Dệt may: EU cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định 
có hiệu lực cho các loại nguyên phụ liệu dệt may (thuộc các Chương 
50-60 Biểu thuế). Đối với phần lớn các sản phẩm may mặc và sản 
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Theo Quyết định của Thủ tướng, Bộ Công Thương được giao làm 
nhiệm vụ đầu mối thực thi Hiệp định CPTPP, có trách nhiệm phối 
hợp với các Bộ, ngành và địa phương đánh giá tình hình thực thi và 
định kỳ báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ.

33. Cam kết thuế trong EVFTA như thế nào?
Trong EVFTA, các cam kết mở cửa thị trường đối với hàng hóa chia 
thành các nhóm chính sau:
(i) Nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay: Thuế nhập khẩu sẽ được xóa 
bỏ ngay khi EVFTA có hiệu lực.
(ii) Nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình: Thuế nhập khẩu sẽ 
được đưa về 0% (từ mức thuế cơ sở) sau một khoảng thời gian nhất 
định (lộ trình). Theo EVFTA, gần như 100% số dòng thuế và kim 
ngạch nhập khẩu hàng hóa của hai bên sẽ được xóa bỏ thuế nhập 
khẩu sau lộ trình nhất định. Với EU tối đa là 7 năm và với Việt Nam 
tối đa là 10 năm (cá biệt có một số dòng thuế nhạy cảm như thuốc lá, 
bia, xăng dầu có lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu sau 15 năm).
(iii) Nhóm áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ): Đối với nhóm hàng 
hóa này, thuế nhập khẩu chỉ được xóa bỏ hoặc cắt giảm đối với một 
khối lượng hàng hóa nhất định (lượng hàng hóa trong hạn ngạch). 
Với khối lượng nhập khẩu vượt quá lượng hạn ngạch trong biểu 
cam kết, mức thuế nhập khẩu áp dụng sẽ cao hơn, hoặc không được 
hưởng ưu đãi.
(iv) Nhóm hàng hóa không cam kết: Đây là nhóm hàng không cam 
kết xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế nhập khẩu. Việc áp dụng thuế nhập 
khẩu sẽ theo quy định trong nước hoặc cam kết trong WTO.

Cam kết về thuế nhập khẩu của EU dành cho hàng hóa xuất xứ 
Việt Nam
Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ thuế nhập 
khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim 

Cẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do (FTA)

74

ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 07 năm kể từ khi 
Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% 
số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam. Đối với một số ít mặt hàng còn lại (tương đương khoảng 
0,3% kim ngạch xuất khẩu), EU cam kết áp dụng TRQ với thuế 
nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. Như vậy, có thể nói gần 100% 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế 
nhập khẩu sau một lộ trình ngắn.
Ngoài ra, Hiệp định cũng có quy định về mối quan hệ giữa thuế suất 
mà EU đã dành cho hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam trước thời 
điểm EVFTA có hiệu lực với mức thuế suất cam kết trong EVFTA. 
Cụ thể, trước khi có EVFTA, EU đã dành cho hàng hóa của Việt 
Nam thuế nhập khẩu ưu đãi vào thị trường EU theo Chế độ ưu đãi 
thuế quan phổ cập (GSP). Theo quy định, cơ chế GSP sẽ chấm dứt 
sau 2 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực. Trong khi đó, một số dòng 
thuế của EVFTA vào thời điểm bắt đầu có hiệu lực lại cao hơn mức 
thuế suất trong GSP. Chính vì vậy, để bảo đảm thương mại hai bên 
không bị ngắt quãng bởi sự thay đổi đột ngột về thuế suất nhập khẩu, 
EVFTA quy định rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, thuế suất nhập 
khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào thị trường 
EU sẽ không cao hơn mức thuế suất đã được EU áp dụng đối với 
hàng hóa đó của Việt Nam trước thời điểm EVFTA có hiệu lực và 
quy định này sẽ được áp dụng trong 7 năm kể từ khi EVFTA có hiệu 
lực. Điều này có nghĩa rằng, vào thời điểm EVFTA có hiệu lực, nếu 
mức thuế suất của một mặt hàng trong GSP thấp hơn mức thuế cam 
kết trong EVFTA thì hàng hóa đó vẫn tiếp tục được hưởng mức thuế 
theo GSP khi nhập khẩu vào EU.
Đối với các nhóm hàng quan trọng và Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, 
cam kết của EU trong EVFTA như sau:
- Dệt may: EU cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định 
có hiệu lực cho các loại nguyên phụ liệu dệt may (thuộc các Chương 
50-60 Biểu thuế). Đối với phần lớn các sản phẩm may mặc và sản 
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phẩm tương tự thuộc các Chương 61-62, EU cam kết xóa bỏ thuế 
nhập khẩu dần từ mức thuế MFN trung bình là 12% xuống 0% trong 
thời hạn từ 3 đến 7 năm kể từ ngày EVFTA có hiệu lực. Riêng các mặt 
hàng như áo choàng tắm, quần áp ngủ, quần áo mặc trong nhà, đồ 
bơi, khăn tay, khăn choàng, găng tay, quần tất, quần áp trẻ em, v.v., 
thuế suất là 0% ngay khi EVFTA có hiệu lực. Cam kết này của EU 
được đưa ra phù hợp với khả năng đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất 
xứ “2 công đoạn” (từ vải trở đi) của ngành dệt may Việt Nam (tức là 
để được hưởng thuế quan ưu đãi theo EVFTA thì hàng dệt may của 
Việt Nam phải được làm từ vải có xuất xứ Việt Nam). Ngoài ra, EU 
cũng chấp nhận linh hoạt với quy tắc này như cộng gộp xuất xứ đối 
với vải được nhập khẩu từ Hàn Quốc.
- Giày dép: EU cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 37% số dòng thuế 
ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các mặt hàng này bao gồm giày có 
đế và mũ bằng cao su hoặc nhựa, túi xách, ví, vali, mũ, ô dù, v.v.). Đối 
với số dòng thuế còn lại, thuế suất trong EVFTA sẽ được xóa bỏ sau 
3 đến 7 năm.
- Thủy sản: EU cam kết xóa bỏ thuế quan ngay đối với 50% số dòng 
thuế. Các mặt hàng còn lại sẽ có thuế suất về 0% sau 3 đến 7 năm. 
Riêng cá da trơn, một sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, 
thuế suất sẽ giảm từ 6,8% xuống 0% sau 3 năm kể từ ngày Hiệp định 
có hiệu lực. Đối với cá ngừ đóng hộp, EU dành cho Việt Nam lượng 
hạn ngạch thuế quan hàng năm là 11.500 tấn. Đối với cá viên, lượng 
hạn ngạch thuế quan hàng năm là 500 tấn.
- Gạo: EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo (gồm 30.000 
tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm). 
Đặc biệt, EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm. Đối với sản 
phẩm từ gạo, EU cam kết đưa thuế suất về 0% sau 3 đến 5 năm.
- Gỗ và các sản phẩm gỗ: EU cam kết xóa bỏ thuế ngay đối với 83% 
số dòng thuế. 17% số dòng thuế còn lại (gồm ván dăm, ván sợi, gỗ 
dán), thuế suất sẽ được xóa bỏ sau 5 năm.
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- Các sản phẩm rau quả tươi, rau củ quả chế biến, cà phê, hạt tiêu, 
sản phẩm nhựa, sản phẩm gốm sứ thủy tinh, thủ công mỹ nghệ, điện 
thoại và các loại linh kiện: gần như toàn bộ về cơ bản sẽ được xóa bỏ 
thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Cam kết về thuế nhập khẩu của Việt Nam dành cho hàng hóa xuất 
xứ EU
Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu 
lực với 48,5% số dòng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ 
EU). Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% 
kim ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. 
Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế 
(chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu). Đối với khoảng 1,7% số dòng 
thuế còn lại của EU, Việt Nam áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập 
khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng TRQ theo cam kết WTO hoặc 
không cam kết.
Cam kết của Việt Nam đối với các mặt hàng EU quan tâm là:
- Ô tô, phụ tùng ô tô, xe máy: Việt Nam cam kết đưa thuế nhập khẩu 
về 0% sau 9 năm với ô tô phân khối lớn (trên 2.500 cm3 với xe chạy 
dầu diesel, trên 3.000 cm3 với xe chạy xăng), 10 năm với các loại ô tô 
khác, 7 năm với phụ tùng ô tô, 10 năm với xe máy thường và 7 năm 
với xe máy trên 150 cm3.
- Máy móc, thiết bị: 61% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay 
khi EVFTA có hiệu lực. Các mặt hàng còn lại đang có thuế suất cơ 
sở trong khoảng 3-50% sẽ được giảm xuống 0% sau lộ trình tối đa 
10 năm.
- Dược phẩm: Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế ngay cho 71% số dòng 
thuế; những dòng còn lại sẽ có thuế suất xuống 0% sau 5-7 năm.
- Rượu vang, rượu mạnh, bia: Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế nhập 
khẩu sau 7 năm với rượu vang, rượu mạnh và sau 10 năm với bia.
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phẩm tương tự thuộc các Chương 61-62, EU cam kết xóa bỏ thuế 
nhập khẩu dần từ mức thuế MFN trung bình là 12% xuống 0% trong 
thời hạn từ 3 đến 7 năm kể từ ngày EVFTA có hiệu lực. Riêng các mặt 
hàng như áo choàng tắm, quần áp ngủ, quần áo mặc trong nhà, đồ 
bơi, khăn tay, khăn choàng, găng tay, quần tất, quần áp trẻ em, v.v., 
thuế suất là 0% ngay khi EVFTA có hiệu lực. Cam kết này của EU 
được đưa ra phù hợp với khả năng đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất 
xứ “2 công đoạn” (từ vải trở đi) của ngành dệt may Việt Nam (tức là 
để được hưởng thuế quan ưu đãi theo EVFTA thì hàng dệt may của 
Việt Nam phải được làm từ vải có xuất xứ Việt Nam). Ngoài ra, EU 
cũng chấp nhận linh hoạt với quy tắc này như cộng gộp xuất xứ đối 
với vải được nhập khẩu từ Hàn Quốc.
- Giày dép: EU cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 37% số dòng thuế 
ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các mặt hàng này bao gồm giày có 
đế và mũ bằng cao su hoặc nhựa, túi xách, ví, vali, mũ, ô dù, v.v.). Đối 
với số dòng thuế còn lại, thuế suất trong EVFTA sẽ được xóa bỏ sau 
3 đến 7 năm.
- Thủy sản: EU cam kết xóa bỏ thuế quan ngay đối với 50% số dòng 
thuế. Các mặt hàng còn lại sẽ có thuế suất về 0% sau 3 đến 7 năm. 
Riêng cá da trơn, một sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, 
thuế suất sẽ giảm từ 6,8% xuống 0% sau 3 năm kể từ ngày Hiệp định 
có hiệu lực. Đối với cá ngừ đóng hộp, EU dành cho Việt Nam lượng 
hạn ngạch thuế quan hàng năm là 11.500 tấn. Đối với cá viên, lượng 
hạn ngạch thuế quan hàng năm là 500 tấn.
- Gạo: EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo (gồm 30.000 
tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm). 
Đặc biệt, EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm. Đối với sản 
phẩm từ gạo, EU cam kết đưa thuế suất về 0% sau 3 đến 5 năm.
- Gỗ và các sản phẩm gỗ: EU cam kết xóa bỏ thuế ngay đối với 83% 
số dòng thuế. 17% số dòng thuế còn lại (gồm ván dăm, ván sợi, gỗ 
dán), thuế suất sẽ được xóa bỏ sau 5 năm.
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- Các sản phẩm rau quả tươi, rau củ quả chế biến, cà phê, hạt tiêu, 
sản phẩm nhựa, sản phẩm gốm sứ thủy tinh, thủ công mỹ nghệ, điện 
thoại và các loại linh kiện: gần như toàn bộ về cơ bản sẽ được xóa bỏ 
thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Cam kết về thuế nhập khẩu của Việt Nam dành cho hàng hóa xuất 
xứ EU
Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu 
lực với 48,5% số dòng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ 
EU). Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% 
kim ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. 
Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế 
(chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu). Đối với khoảng 1,7% số dòng 
thuế còn lại của EU, Việt Nam áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập 
khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng TRQ theo cam kết WTO hoặc 
không cam kết.
Cam kết của Việt Nam đối với các mặt hàng EU quan tâm là:
- Ô tô, phụ tùng ô tô, xe máy: Việt Nam cam kết đưa thuế nhập khẩu 
về 0% sau 9 năm với ô tô phân khối lớn (trên 2.500 cm3 với xe chạy 
dầu diesel, trên 3.000 cm3 với xe chạy xăng), 10 năm với các loại ô tô 
khác, 7 năm với phụ tùng ô tô, 10 năm với xe máy thường và 7 năm 
với xe máy trên 150 cm3.
- Máy móc, thiết bị: 61% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay 
khi EVFTA có hiệu lực. Các mặt hàng còn lại đang có thuế suất cơ 
sở trong khoảng 3-50% sẽ được giảm xuống 0% sau lộ trình tối đa 
10 năm.
- Dược phẩm: Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế ngay cho 71% số dòng 
thuế; những dòng còn lại sẽ có thuế suất xuống 0% sau 5-7 năm.
- Rượu vang, rượu mạnh, bia: Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế nhập 
khẩu sau 7 năm với rượu vang, rượu mạnh và sau 10 năm với bia.
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- Thịt lợn, thịt gà, thịt bò: Việt Nam cam kết đưa thuế nhập khẩu về 
0% sau 7 năm với 3 dòng thuế thịt lợn đông lạnh và 9 năm đối với các 
loại thịt lợn khác. Đối với thịt gà, lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu là 
10 năm. Lộ trình xóa bỏ thuế quan đối với thịt bò là 3 năm.
- Sữa và các sản phẩm từ sữa: 56% số dòng thuế sẽ được Việt Nam 
xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Thuế suất của các dòng 
hàng còn lại sẽ xuống 0% sau lộ trình 3 năm.

Cam kết về thuế xuất khẩu
Về nguyên tắc, Việt Nam và EU cam kết không áp dụng thuế xuất 
khẩu đối với hàng hóa khi xuất khẩu từ lãnh thổ một bên sang bên 
kia. Lý do của cam kết cắt giảm thuế xuất khẩu là nhiều nước trên 
thế giới coi việc đánh thuế xuất khẩu là một hình thức trợ cấp gián 
tiếp gây ra cạnh tranh không lành mạnh giữa hàng hóa của các nước.
Tuy vậy, Việt Nam đã bảo lưu quyền áp dụng thuế xuất khẩu đối với 526 
dòng thuế, trong đó có các sản phẩm quan trọng như dầu thô, than đá 
(trừ than để luyện cốc và than cốc), quặng. Đối với các dòng thuế có 
mức thuế xuất khẩu hiện hành tương đối cao, Việt Nam cam kết mức 
trần thuế xuất khẩu về 20% trong thời gian tối đa là 5 năm (riêng quặng 
mănggan có mức trần 10%). Với các sản phẩm khác, Việt Nam cam kết 
xóa bỏ thuế xuất khẩu theo lộ trình tối đa là 16 năm.

34. Quy tắc xuất xứ trong EVFTA được quy định như 
thế nào?

a. Cách xác định xuất xứ hàng hóa
Quy tắc xuất xứ trong EVFTA không hoàn toàn mới đối với doanh 
nghiệp Việt Nam vì được xây dựng dựa trên quy tắc xuất xứ trong 
GSP. Tuy nhiên, so với các Hiệp định mà Việt Nam tham gia cùng 
ASEAN, CPTPP hoặc các FTA khác, quy tắc xuất xứ EVFTA có 
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nhiều điểm mới hơn hẳn về cách xác định xuất xứ, cách diễn đạt tiêu 
chí xuất xứ, cơ chế chứng nhận xuất xứ và cơ chế xác minh xuất xứ.
Quy tắc xuất xứ được quy định tại Nghị định thư số 1 về Xuất xứ hàng 
hóa đính kèm Hiệp định EVFTA và đã được nội luật hóa tại Thông tư 
số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công Thương 
quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. Ngoài 
những quy định tương tự quy tắc xuất xứ hàng hóa tại các FTA mà 
Việt Nam là thành viên liên quan đến tiêu chí xuất xứ thuần túy và 
không thuần túy, quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA 
tương đối phức tạp và có một số điểm cần lưu ý sau:

- Quy định hàng hóa được coi là có xuất xứ
Xét về quy trình sản xuất và nguyên liệu chế biến thì WTO và các 
hiệp định quy định hàng hóa có xuất xứ được phân chia thành các 
cấp độ như sau:
+ Hàng hóa có xuất xứ thuần túy (WO): Cấp độ này chủ yếu áp dụng 
với hàng nông sản cơ bản được trồng, thu hoạch, chăn nuôi, sản xuất 
hoàn toàn tại lãnh thổ một bên tham gia Hiệp định. Ví dụ: cây cà phê 
được trồng và thu hoạch tại Việt Nam thì hạt cà phê có xuất xứ thuần 
túy Việt Nam.
+ Hàng hóa có xuất xứ nhưng không thuần túy: Cấp độ này áp dụng 
với hàng nông sản chế biến và hàng công nghiệp gia công từ nguồn 
nguyên liệu có xuất xứ và nguyên liệu không có xuất xứ. Ví dụ: nước 
ép chanh dây được làm từ quả chanh dây Việt Nam và đường, chất 
bảo quản, các thành phần khác nhập khẩu từ Thái Lan. Vậy, nước ép 
chanh dây được gọi là có xuất xứ Việt Nam nhưng không thuần túy.
Tương tự WTO và nhiều Hiệp định khác, EVFTA quy định hàng hóa 
được coi là có xuất xứ khi: (1) Hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại một 
Nước thành viên; và (2) Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy được 
tạo ra tại một Nước thành viên từ nguyên liệu không có xuất xứ với 
điều kiện nguyên liệu đó phải trải qua các công đoạn gia công, chế 
biến đầy đủ hay còn gọi là công đoạn gia công, chế biến cơ bản.
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- Thịt lợn, thịt gà, thịt bò: Việt Nam cam kết đưa thuế nhập khẩu về 
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dòng thuế, trong đó có các sản phẩm quan trọng như dầu thô, than đá 
(trừ than để luyện cốc và than cốc), quặng. Đối với các dòng thuế có 
mức thuế xuất khẩu hiện hành tương đối cao, Việt Nam cam kết mức 
trần thuế xuất khẩu về 20% trong thời gian tối đa là 5 năm (riêng quặng 
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xóa bỏ thuế xuất khẩu theo lộ trình tối đa là 16 năm.
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bảo quản, các thành phần khác nhập khẩu từ Thái Lan. Vậy, nước ép 
chanh dây được gọi là có xuất xứ Việt Nam nhưng không thuần túy.
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được coi là có xuất xứ khi: (1) Hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại một 
Nước thành viên; và (2) Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy được 
tạo ra tại một Nước thành viên từ nguyên liệu không có xuất xứ với 
điều kiện nguyên liệu đó phải trải qua các công đoạn gia công, chế 
biến đầy đủ hay còn gọi là công đoạn gia công, chế biến cơ bản.
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- Hàng hóa có xuất xứ thuần túy EVFTA được áp dụng
+ Hàng hóa có xuất xứ thuần túy chủ yếu là nông sản cơ bản như cây 
trồng, rau củ, hoa quả, lợn, gà, trứng, sữa, mật ong, v.v. Các sản phẩm 
này được trồng, thu hoạch, hái lượm, chăn nuôi, khai thác hoàn toàn 
tại nước thành viên.
+ EVFTA quy định mặt hàng thủy sản vẫn được coi là có xuất xứ 
thuần túy khi cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm được sinh 
ra hoặc nuôi dưỡng tại nước thành viên. Tại một số Hiệp định khác, 
thủy sản được coi là có xuất xứ thuần túy khi được sinh ra và nuôi 
dưỡng tại nước thành viên. Như vậy, ở đây có sự khác biệt giữa 
EVFTA và Hiệp định khác ở quy định “sinh ra hoặc nuôi dưỡng” với 
quy định “sinh ra và nuôi dưỡng tại nước thành viên”.
+ Đối với mặt hàng thủy sản khai thác, EVFTA còn quy định về đội 
tàu đánh bắt trong đó có yêu cầu cụ thể về việc đăng ký tàu, treo cờ 
tàu và chủ sở hữu tàu khai thác thủy sản.

- Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy được xác định theo các 
tiêu chí chủ yếu
+ Tiêu chí chuyển đổi cơ bản: Tiêu chí chuyển đổi cơ bản hoặc đôi khi 
còn gọi là tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) có ví dụ áp dụng 
như sau: Cây lúa có mã số phân loại hàng hóa hay còn gọi là mã số HS 
thuộc chương 07, sau khi thu hoạch thì sản phẩm của cây lúa là hạt gạo 
có mã HS thuộc chương 10. Gạo được sử dụng để làm thành bún có mã 
HS tại chương 19. Như vậy, nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra đã 
thay đổi cơ bản về bản chất hàng hóa, đã có sự chuyển đổi từ cây lúa 
thành hạt gạo rồi thành sợi bún. Mã số HS của nguyên liệu đầu vào là 07 
cũng khác mã số HS của sản phẩm đầu ra là 19. Trong trường hợp này, 
quốc gia diễn ra quá trình chế biến làm thay đổi bản chất hàng hóa thì 
được gọi là nước xuất xứ của hàng hóa.
+ Tiêu chí hạn mức nguyên liệu không có xuất xứ: Đây là điểm khác 
biệt về tư duy xác định xuất xứ của EVFTA so với các FTA khác khi 
EVFTA xem xét hạn mức lượng nguyên liệu không có xuất xứ tối đa 
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là hoàn toàn giống nhau cho một loại hàng hóa dù là trong nước hay 
hàng nhập khẩu vì còn phải tính đến chi phí thông tin liên lạc, phí 
vận chuyển, phí phát sinh khác do sự khác biệt về địa điểm của người 
nộp đơn và tổ chức đánh giá sự phù hợp.
Về đánh dấu và ghi nhãn sản phẩm, hai Bên cam kết không yêu cầu 
việc đăng ký, phê duyệt hoặc chứng nhận trước đối với nhãn hoặc 
dấu sản phẩm và coi đây là điều kiện để cho phép đưa sản phẩm vào 
lưu thông trên thị trường trong khi sản phẩm đã phù hợp với các yêu 
cầu kỹ thuật bắt buộc, trừ khi có nguy hại tới đời sống hoặc sức khỏe 
của con người, vật nuôi hoặc cây trồng, môi trường hoặc an toàn 
quốc gia. Trong trường hợp bên nào yêu cầu doanh nghiệp phải có 
mã nhận dạng duy nhất thì bên đó phải cấp mã cho doanh nghiệp 
một cách kịp thời và trên cơ sở không phân biệt đối xử. Các bên cũng 
cam kết chấp nhận việc ghi nhãn, bao gồm cả nhãn bổ sung/sửa đổi 
đối với nhãn được thực hiện tại các cơ sở được cấp phép (ví dụ: tại 
hải quan hoặc kho ngoại quan được cấp phép tại điểm nhập khẩu) ở 
nước nhập khẩu trước khi phân phối hoặc bán sản phẩm. Hiệp định 
cũng có quy định về việc các bên phải nỗ lực để chấp nhận dán nhãn 
không cố định hoặc nhãn rời, hoặc đánh dấu hoặc ghi nhãn nộp 
cùng hồ sơ đi kèm mà không phải gắn cơ học lên sản phẩm.
Về giám sát thị trường thực thi, hai Bên cam kết không có xung đột 
lợi ích giữa các cơ quan hậu kiểm và doanh nghiệp, đảm bảo hoạt 
động hậu kiểm do cơ quan có thẩm quyền thực thi và không có xung 
đột lợi ích giữa chức năng hậu kiểm và chức năng đánh giá sự phù 
hợp của các cơ quan này.

36. EVFTA quy định như thế nào về vấn đề an toàn vệ 
sinh thực phẩm (SPS)?
Về tổng thể, các điều khoản của Chương SPS trong EVFTA được xây 
dựng trên cơ sở các nguyên tắc của Hiệp định SPS của WTO và các 
tiêu chuẩn, hướng dẫn, khuyến nghị của các tổ chức xây dựng tiêu 
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chuẩn quốc tế. Các cam kết có thể chia thành 2 nhóm là các điều 
khoản cơ bản và các điều khoản tạo thuận lợi thương mại.
Nhóm các điều khoản cơ bản bao gồm: Phạm vi áp dụng, Mục tiêu, 
Định nghĩa, Cơ quan chức năng, v.v. với nội dung khẳng định các 
quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo Hiệp định SPS của WTO. Việt 
Nam và EU cam kết sẽ áp dụng các nguyên tắc của WTO trong xây 
dựng, áp dụng hoặc công nhận bất kỳ một biện pháp SPS nào.
Nhóm các điều khoản tạo thuận lợi cho thương mại hai bên bao 
gồm: Danh sách doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, công nhận tương 
đương, và quy định linh hoạt đối với biện pháp SPS của EU dành cho 
Việt Nam, cụ thể như sau:
Về danh sách các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về SPS, EVFTA 
cho phép mỗi bên thiết lập Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu 
hàng nông thủy sản, thực phẩm đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn 
thực phẩm để gửi cho bên kia. Danh sách này gồm tên các doanh 
nghiệp kèm theo mã số tương ứng với mặt hàng xuất khẩu do cơ 
quan quản lý nhà nước cấp. Những doanh nghiệp Việt Nam có tên 
trong Danh sách này sẽ được xuất khẩu hàng hóa tương ứng với mã 
số được cấp sang thị trường EU mà không phải qua khâu thanh tra 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể bị đưa ra khỏi Danh 
sách nếu cơ quan quản lý của EU phát hiện quy trình nuôi trồng, chế 
biến, đóng gói, v.v. không đáp ứng quy định kiểm dịch trong các cuộc 
thanh tra định kỳ.
Về công nhận tương đương, bên nhập khẩu sẽ công nhận các biện 
pháp SPS của bên xuất khẩu là có hiệu quả tương đương với biện 
pháp SPS của nước mình nếu bên xuất khẩu chứng minh được các 
biện pháp SPS của mình đạt được mức độ bảo vệ sức khỏe con người, 
động vật, thực vật tương đương với biện pháp SPS của nước nhập 
khẩu. EVFTA quy định rút ngắn thời hạn xem xét công nhận tương 
đương là 3 tháng so với quy định của WTO (6 tháng) kể từ lúc nhận 
được đề nghị.
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là hoàn toàn giống nhau cho một loại hàng hóa dù là trong nước hay 
hàng nhập khẩu vì còn phải tính đến chi phí thông tin liên lạc, phí 
vận chuyển, phí phát sinh khác do sự khác biệt về địa điểm của người 
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của con người, vật nuôi hoặc cây trồng, môi trường hoặc an toàn 
quốc gia. Trong trường hợp bên nào yêu cầu doanh nghiệp phải có 
mã nhận dạng duy nhất thì bên đó phải cấp mã cho doanh nghiệp 
một cách kịp thời và trên cơ sở không phân biệt đối xử. Các bên cũng 
cam kết chấp nhận việc ghi nhãn, bao gồm cả nhãn bổ sung/sửa đổi 
đối với nhãn được thực hiện tại các cơ sở được cấp phép (ví dụ: tại 
hải quan hoặc kho ngoại quan được cấp phép tại điểm nhập khẩu) ở 
nước nhập khẩu trước khi phân phối hoặc bán sản phẩm. Hiệp định 
cũng có quy định về việc các bên phải nỗ lực để chấp nhận dán nhãn 
không cố định hoặc nhãn rời, hoặc đánh dấu hoặc ghi nhãn nộp 
cùng hồ sơ đi kèm mà không phải gắn cơ học lên sản phẩm.
Về giám sát thị trường thực thi, hai Bên cam kết không có xung đột 
lợi ích giữa các cơ quan hậu kiểm và doanh nghiệp, đảm bảo hoạt 
động hậu kiểm do cơ quan có thẩm quyền thực thi và không có xung 
đột lợi ích giữa chức năng hậu kiểm và chức năng đánh giá sự phù 
hợp của các cơ quan này.

36. EVFTA quy định như thế nào về vấn đề an toàn vệ 
sinh thực phẩm (SPS)?
Về tổng thể, các điều khoản của Chương SPS trong EVFTA được xây 
dựng trên cơ sở các nguyên tắc của Hiệp định SPS của WTO và các 
tiêu chuẩn, hướng dẫn, khuyến nghị của các tổ chức xây dựng tiêu 
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chuẩn quốc tế. Các cam kết có thể chia thành 2 nhóm là các điều 
khoản cơ bản và các điều khoản tạo thuận lợi thương mại.
Nhóm các điều khoản cơ bản bao gồm: Phạm vi áp dụng, Mục tiêu, 
Định nghĩa, Cơ quan chức năng, v.v. với nội dung khẳng định các 
quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo Hiệp định SPS của WTO. Việt 
Nam và EU cam kết sẽ áp dụng các nguyên tắc của WTO trong xây 
dựng, áp dụng hoặc công nhận bất kỳ một biện pháp SPS nào.
Nhóm các điều khoản tạo thuận lợi cho thương mại hai bên bao 
gồm: Danh sách doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, công nhận tương 
đương, và quy định linh hoạt đối với biện pháp SPS của EU dành cho 
Việt Nam, cụ thể như sau:
Về danh sách các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về SPS, EVFTA 
cho phép mỗi bên thiết lập Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu 
hàng nông thủy sản, thực phẩm đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn 
thực phẩm để gửi cho bên kia. Danh sách này gồm tên các doanh 
nghiệp kèm theo mã số tương ứng với mặt hàng xuất khẩu do cơ 
quan quản lý nhà nước cấp. Những doanh nghiệp Việt Nam có tên 
trong Danh sách này sẽ được xuất khẩu hàng hóa tương ứng với mã 
số được cấp sang thị trường EU mà không phải qua khâu thanh tra 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể bị đưa ra khỏi Danh 
sách nếu cơ quan quản lý của EU phát hiện quy trình nuôi trồng, chế 
biến, đóng gói, v.v. không đáp ứng quy định kiểm dịch trong các cuộc 
thanh tra định kỳ.
Về công nhận tương đương, bên nhập khẩu sẽ công nhận các biện 
pháp SPS của bên xuất khẩu là có hiệu quả tương đương với biện 
pháp SPS của nước mình nếu bên xuất khẩu chứng minh được các 
biện pháp SPS của mình đạt được mức độ bảo vệ sức khỏe con người, 
động vật, thực vật tương đương với biện pháp SPS của nước nhập 
khẩu. EVFTA quy định rút ngắn thời hạn xem xét công nhận tương 
đương là 3 tháng so với quy định của WTO (6 tháng) kể từ lúc nhận 
được đề nghị.
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Bên cạnh biện pháp tự vệ toàn cầu theo WTO, theo Chương này, 
Việt Nam và EU có thể áp dụng biện pháp tự vệ song phương (chỉ 
áp dụng cho hàng hóa từ đối tác mà không áp dụng chung cho hàng 
hóa từ các nguồn xuất khẩu khác). Biện pháp tự vệ song phương này 
chỉ được áp dụng trong 10 năm đầu tiên Hiệp định có hiệu lực, ngoài 
khoảng này, việc áp dụng phải được sự đồng ý của Bên bị áp dụng.

38. Cam kết về đầu tư và dịch vụ được quy định như 
thế nào trong EVFTA?
Cam kết về thương mại dịch vụ và đầu tư trong EVFTA bao gồm 7 
nội dung cơ bản như sau:
- Mục A: Các điều khoản chung;
- Mục B: Tự do hóa đầu tư;
- Mục C: Cung cấp dịch vụ qua biên giới;
- Mục D: Hiện diện tạm thời của thể nhân vì mục đích kinh doanh;
- Mục E: Khuôn khổ pháp lý chung;
- Mục F: Thương mại điện tử;
- Mục G: Các Ngoại lệ
Ngoài ra, Việt Nam và EU ký hai Biên biên bản về Vốn góp ngân 
hàng và Dịch vụ phân phối rượu vang và rượu mạnh.

a. Các điều khoản chung
Các điều khoản chung quy định về mục tiêu, phạm vi, và một số định 
nghĩa được sử dụng cho Chương 8. Tự do hóa đầu tư, thương mại 
dịch vụ, và thương mại điện tử nhằm tạo ra một môi trường tốt hơn 
cho sự phát triển của thương mại và đầu tư giữa các Bên, từ đó thiết 
lập sự chuẩn bị cần thiết cho tiến trình tự do hóa đầu tư, thương mại 
dịch vụ và hợp tác về thương mại điện tử.
Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, hai Bên có quyền áp dụng, duy 
trì và thực thi các biện pháp cần thiết để thực thi các chính sách hợp 
pháp như bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, chính sách xã 
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hội, sự minh bạch và ổn định của hệ thống tài chính, tăng cường an 
ninh và an toàn, và thúc đẩy và bảo tồn đa dạng văn hóa.

b. Tự do hóa đầu tư
Nội dung tự do hóa đầu tư trong Chương này áp dụng đối với các 
biện pháp do một bên thông qua và duy trì mà biện pháp đó gây ảnh 
hưởng đến việc thành lập hoặc hoạt động của một doanh nghiệp của 
một nhà đầu tư của Bên kia, ngoại trừ một số ngành, nghề dịch vụ, 
cụ thể: dịch vụ nghe nhìn; khai khoáng, sản xuất và chế biến các vật 
liệu hạt nhân; sản xuất hoặc buôn bán vũ khí, đạn dược và vật liệu 
chiến tranh; vận tải đường biển nội địa; dịch vụ vận tải hàng không 
quốc tế và nội địa; các dịch vụ được cung cấp và các hoạt động được 
thực hiện trong quá trình thực thi quyền lực nhà nước.
Như vậy, ngoại trừ một số ngành dịch vụ và phi dịch vụ nêu trên, tự 
do hóa đầu tư trong EVFTA sẽ điều chỉnh hình thức cung cấp dịch 
vụ thông qua hình thức hiện diện thương mại và đầu tư trong các 
ngành phi dịch vụ thông qua 4 nghĩa vụ cơ bản như sau:
- Tiếp cận thị trường: Đối với những ngành/phân ngành liệt kê trong 
Biểu cam kết cụ thể, trừ trường hợp có bảo lưu được ghi rõ trong 
Biểu cam kết, hai Bên cam kết không được phép duy trì các biện 
pháp hạn chế tiếp cận thị trường liên quan tới việc thành lập và duy 
trì hoạt động của doanh nghiệp gồm 6 loại như sau: hạn chế số lượng 
doanh nghiệp được phép tham gia thành lập và duy trì hoạt động 
trên thị trường; hạn chế tổng giá trị giao dịch hoặc tài sản dưới hình 
thức hạn ngạch hoặc kiểm tra nhu cầu kinh tế; hạn chế số lượng hoạt 
động hoặc số lượng sản phẩm đầu ra dưới hình thức hạn ngạch hoặc 
kiểm tra nhu cầu kinh tế; hạn chế tỷ lệ vốn góp của nước ngoài; hạn 
chế hình thức thành lập của doanh nghiệp; hạn chế số lượng nhân 
công nước ngoài được tuyển dụng.
- Đối xử quốc gia: Nghĩa vụ này được quy định khác nhau trong 2 
giai đoạn: (i) giai đoạn thành lập (đối với các ngành và phân ngành 
đã liệt kê tại Biểu cam kết cụ thể và phù hợp với các điều kiện và trình 
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Bên cạnh biện pháp tự vệ toàn cầu theo WTO, theo Chương này, 
Việt Nam và EU có thể áp dụng biện pháp tự vệ song phương (chỉ 
áp dụng cho hàng hóa từ đối tác mà không áp dụng chung cho hàng 
hóa từ các nguồn xuất khẩu khác). Biện pháp tự vệ song phương này 
chỉ được áp dụng trong 10 năm đầu tiên Hiệp định có hiệu lực, ngoài 
khoảng này, việc áp dụng phải được sự đồng ý của Bên bị áp dụng.

38. Cam kết về đầu tư và dịch vụ được quy định như 
thế nào trong EVFTA?
Cam kết về thương mại dịch vụ và đầu tư trong EVFTA bao gồm 7 
nội dung cơ bản như sau:
- Mục A: Các điều khoản chung;
- Mục B: Tự do hóa đầu tư;
- Mục C: Cung cấp dịch vụ qua biên giới;
- Mục D: Hiện diện tạm thời của thể nhân vì mục đích kinh doanh;
- Mục E: Khuôn khổ pháp lý chung;
- Mục F: Thương mại điện tử;
- Mục G: Các Ngoại lệ
Ngoài ra, Việt Nam và EU ký hai Biên biên bản về Vốn góp ngân 
hàng và Dịch vụ phân phối rượu vang và rượu mạnh.

a. Các điều khoản chung
Các điều khoản chung quy định về mục tiêu, phạm vi, và một số định 
nghĩa được sử dụng cho Chương 8. Tự do hóa đầu tư, thương mại 
dịch vụ, và thương mại điện tử nhằm tạo ra một môi trường tốt hơn 
cho sự phát triển của thương mại và đầu tư giữa các Bên, từ đó thiết 
lập sự chuẩn bị cần thiết cho tiến trình tự do hóa đầu tư, thương mại 
dịch vụ và hợp tác về thương mại điện tử.
Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, hai Bên có quyền áp dụng, duy 
trì và thực thi các biện pháp cần thiết để thực thi các chính sách hợp 
pháp như bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, chính sách xã 
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hội, sự minh bạch và ổn định của hệ thống tài chính, tăng cường an 
ninh và an toàn, và thúc đẩy và bảo tồn đa dạng văn hóa.

b. Tự do hóa đầu tư
Nội dung tự do hóa đầu tư trong Chương này áp dụng đối với các 
biện pháp do một bên thông qua và duy trì mà biện pháp đó gây ảnh 
hưởng đến việc thành lập hoặc hoạt động của một doanh nghiệp của 
một nhà đầu tư của Bên kia, ngoại trừ một số ngành, nghề dịch vụ, 
cụ thể: dịch vụ nghe nhìn; khai khoáng, sản xuất và chế biến các vật 
liệu hạt nhân; sản xuất hoặc buôn bán vũ khí, đạn dược và vật liệu 
chiến tranh; vận tải đường biển nội địa; dịch vụ vận tải hàng không 
quốc tế và nội địa; các dịch vụ được cung cấp và các hoạt động được 
thực hiện trong quá trình thực thi quyền lực nhà nước.
Như vậy, ngoại trừ một số ngành dịch vụ và phi dịch vụ nêu trên, tự 
do hóa đầu tư trong EVFTA sẽ điều chỉnh hình thức cung cấp dịch 
vụ thông qua hình thức hiện diện thương mại và đầu tư trong các 
ngành phi dịch vụ thông qua 4 nghĩa vụ cơ bản như sau:
- Tiếp cận thị trường: Đối với những ngành/phân ngành liệt kê trong 
Biểu cam kết cụ thể, trừ trường hợp có bảo lưu được ghi rõ trong 
Biểu cam kết, hai Bên cam kết không được phép duy trì các biện 
pháp hạn chế tiếp cận thị trường liên quan tới việc thành lập và duy 
trì hoạt động của doanh nghiệp gồm 6 loại như sau: hạn chế số lượng 
doanh nghiệp được phép tham gia thành lập và duy trì hoạt động 
trên thị trường; hạn chế tổng giá trị giao dịch hoặc tài sản dưới hình 
thức hạn ngạch hoặc kiểm tra nhu cầu kinh tế; hạn chế số lượng hoạt 
động hoặc số lượng sản phẩm đầu ra dưới hình thức hạn ngạch hoặc 
kiểm tra nhu cầu kinh tế; hạn chế tỷ lệ vốn góp của nước ngoài; hạn 
chế hình thức thành lập của doanh nghiệp; hạn chế số lượng nhân 
công nước ngoài được tuyển dụng.
- Đối xử quốc gia: Nghĩa vụ này được quy định khác nhau trong 2 
giai đoạn: (i) giai đoạn thành lập (đối với các ngành và phân ngành 
đã liệt kê tại Biểu cam kết cụ thể và phù hợp với các điều kiện và trình 
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độ chuyên môn được liệt kê trong Biểu đó, các Bên sẽ đối xử với nhà 
đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp của nhà đầu tư đó không kém 
thuận lợi hơn so với nhà đầu tư và doanh nghiệp của nhà đầu tư đó 
trong nước, trong hoàn cảnh “tương tự”); và (ii) giai đoạn hoạt động, 
tức là sau thành lập (đối với tất cả các ngành và phân ngành dù có 
liệt kê tại Biểu cam kết cụ thể hay không, các Bên sẽ đối xử với nhà 
đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp của nhà đầu tư đó không kém 
thuận lợi so với nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, trong hoàn 
cảnh “tương tự”).
- Đối xử tối huệ quốc: Nghĩa vụ này yêu cầu hai Bên dành cho nhà 
đầu tư và doanh nghiệp của nhau sự đối xử không kém thuận lợi hơn 
so với sự đối xử dành cho nhà đầu tư và doanh nghiệp của một bên 
thứ ba trong hoàn cảnh “tương tự”. Tuy nhiên, nghĩa vụ MFN loại 
trừ áp dụng đối với các lĩnh vực gồm: dịch vụ truyền thông, ngoại 
trừ dịch vụ bưu chính và viễn thông; dịch vụ giải trí, văn hóa và thể 
thao; thuỷ sản và nuôi trồng thuỷ sản; lâm nghiệp và săn bắn; và khai 
khoáng, bao gồm dầu và khí.
Ngoài ra, nghĩa vụ này cũng không áp dụng đối với các Hiệp định 
song phương, khu vực hoặc đa phương đã có hiệu lực trước ngày Hiệp 
định này có hiệu lực (như CPTPP) và các Hiệp định song phương, 
khu vực hoặc đa phương mà bao gồm cam kết xóa bỏ gần như tất 
cả các rào cản đối với hoạt động của các doanh nghiệp giữa các bên 
hoặc yêu cầu sự tương đương của pháp luật của các bên trong một 
hoặc nhiều ngành kinh tế (như FTA của Việt Nam trong ASEAN).
- Yêu cầu hoạt động: Nghĩa vụ này được hiểu là đối với những ngành 
và phân ngành liệt kê trong Biểu cam kết cụ thể, trên cơ sở phù hợp 
với điều kiện và trình độ chuyên môn được liệt kê tại đó, Việt Nam và 
EU cam kết không áp dụng các biện pháp bao gồm 4 biện pháp liên 
quan tới điều kiện để hưởng ưu đãi trong việc thành lập và hoạt động 
của doanh nghiệp bao gồm: quy định tỷ lệ hoặc mức độ nội địa hóa 
nhất định; mua, sử dụng, hoặc dành ưu đãi cho hàng hóa sản xuất 
trong lãnh thổ của mình, hoặc phải mua hàng hóa từ các thể nhân 
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hoặc pháp nhân trong lãnh thổ của mình; ràng buộc số lượng hoặc 
giá trị nhập khẩu với số lượng hoặc giá trị xuất khẩu hoặc nguồn thu 
ngoại tệ gắn với khoản đầu tư; hạn chế việc bán hàng hóa hoặc dịch 
vụ được sản xuất hoặc cung ứng trên lãnh thổ của mình thông qua 
ràng buộc việc bán hàng đó với số lượng hoặc giá trị xuất khẩu hoặc 
các khoản thu từ ngoại tệ.
Đồng thời, nghĩa vụ này cũng quy định hai Bên không áp dụng 7 
biện pháp liên quan tới việc cấp phép thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp, bao gồm 4 biện pháp trên và 3 biện pháp sau: quy 
định tỷ lệ hoặc mức xuất khẩu nhất định đối với hàng hóa hoặc dịch 
vụ; chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất, hoặc một kiến thức 
độc quyền khác cho một thể nhân hoặc doanh nghiệp trong lãnh thổ 
của mình; hoặc cung cấp độc quyền các hàng hóa hoặc dịch vụ được 
sản xuất hoặc cung ứng trên lãnh thổ của mình cho một thị trường 
khu vực cụ thể hoặc cho thế giới.

c. Cung cấp dịch vụ qua biên giới
Mục này quy định các vấn đề liên quan đến cung cấp dịch vụ qua 
biên giới, ngoại trừ trong một số ngành dịch vụ gồm: dịch vụ nghe 
nhìn; dịch vụ vận tải đường thủy nội địa; và dịch vụ vận tải hàng 
không nội địa và quốc tế (kể cả định kỳ và không định kỳ) và các dịch 
vụ liên quan trực tiếp đến thực thi quyền bay (ngoại trừ dịch vụ bảo 
trì và bảo dưỡng máy bay khi máy bay ngừng cung cấp dịch vụ, bán 
và tiếp thị dịch vụ vận tải hàng không, dịch vụ đặt, giữ chỗ qua máy 
tính, và các dịch vụ khai thác mặt đất).
Trong các ngành dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh, phương thức 
cung cấp dịch vụ qua biên giới quy định 02 nghĩa vụ gồm nghĩa vụ 
tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia. Trong đó:
- Tiếp cận thị trường: nghĩa vụ này quy định yêu cầu hai Bên dành cho 
dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của nhau sự đối xử không kém thuận 
lợi hơn sự đối xử đã cam kết theo các điều khoản, hạn chế và điều kiện 
trong Biểu cam kết cụ thể của mỗi Bên. Đối với các ngành đã có cam 
kết tiếp cận thị trường, một Bên không được ban hành hoặc duy trì các 
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độ chuyên môn được liệt kê trong Biểu đó, các Bên sẽ đối xử với nhà 
đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp của nhà đầu tư đó không kém 
thuận lợi hơn so với nhà đầu tư và doanh nghiệp của nhà đầu tư đó 
trong nước, trong hoàn cảnh “tương tự”); và (ii) giai đoạn hoạt động, 
tức là sau thành lập (đối với tất cả các ngành và phân ngành dù có 
liệt kê tại Biểu cam kết cụ thể hay không, các Bên sẽ đối xử với nhà 
đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp của nhà đầu tư đó không kém 
thuận lợi so với nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, trong hoàn 
cảnh “tương tự”).
- Đối xử tối huệ quốc: Nghĩa vụ này yêu cầu hai Bên dành cho nhà 
đầu tư và doanh nghiệp của nhau sự đối xử không kém thuận lợi hơn 
so với sự đối xử dành cho nhà đầu tư và doanh nghiệp của một bên 
thứ ba trong hoàn cảnh “tương tự”. Tuy nhiên, nghĩa vụ MFN loại 
trừ áp dụng đối với các lĩnh vực gồm: dịch vụ truyền thông, ngoại 
trừ dịch vụ bưu chính và viễn thông; dịch vụ giải trí, văn hóa và thể 
thao; thuỷ sản và nuôi trồng thuỷ sản; lâm nghiệp và săn bắn; và khai 
khoáng, bao gồm dầu và khí.
Ngoài ra, nghĩa vụ này cũng không áp dụng đối với các Hiệp định 
song phương, khu vực hoặc đa phương đã có hiệu lực trước ngày Hiệp 
định này có hiệu lực (như CPTPP) và các Hiệp định song phương, 
khu vực hoặc đa phương mà bao gồm cam kết xóa bỏ gần như tất 
cả các rào cản đối với hoạt động của các doanh nghiệp giữa các bên 
hoặc yêu cầu sự tương đương của pháp luật của các bên trong một 
hoặc nhiều ngành kinh tế (như FTA của Việt Nam trong ASEAN).
- Yêu cầu hoạt động: Nghĩa vụ này được hiểu là đối với những ngành 
và phân ngành liệt kê trong Biểu cam kết cụ thể, trên cơ sở phù hợp 
với điều kiện và trình độ chuyên môn được liệt kê tại đó, Việt Nam và 
EU cam kết không áp dụng các biện pháp bao gồm 4 biện pháp liên 
quan tới điều kiện để hưởng ưu đãi trong việc thành lập và hoạt động 
của doanh nghiệp bao gồm: quy định tỷ lệ hoặc mức độ nội địa hóa 
nhất định; mua, sử dụng, hoặc dành ưu đãi cho hàng hóa sản xuất 
trong lãnh thổ của mình, hoặc phải mua hàng hóa từ các thể nhân 
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hoặc pháp nhân trong lãnh thổ của mình; ràng buộc số lượng hoặc 
giá trị nhập khẩu với số lượng hoặc giá trị xuất khẩu hoặc nguồn thu 
ngoại tệ gắn với khoản đầu tư; hạn chế việc bán hàng hóa hoặc dịch 
vụ được sản xuất hoặc cung ứng trên lãnh thổ của mình thông qua 
ràng buộc việc bán hàng đó với số lượng hoặc giá trị xuất khẩu hoặc 
các khoản thu từ ngoại tệ.
Đồng thời, nghĩa vụ này cũng quy định hai Bên không áp dụng 7 
biện pháp liên quan tới việc cấp phép thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp, bao gồm 4 biện pháp trên và 3 biện pháp sau: quy 
định tỷ lệ hoặc mức xuất khẩu nhất định đối với hàng hóa hoặc dịch 
vụ; chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất, hoặc một kiến thức 
độc quyền khác cho một thể nhân hoặc doanh nghiệp trong lãnh thổ 
của mình; hoặc cung cấp độc quyền các hàng hóa hoặc dịch vụ được 
sản xuất hoặc cung ứng trên lãnh thổ của mình cho một thị trường 
khu vực cụ thể hoặc cho thế giới.

c. Cung cấp dịch vụ qua biên giới
Mục này quy định các vấn đề liên quan đến cung cấp dịch vụ qua 
biên giới, ngoại trừ trong một số ngành dịch vụ gồm: dịch vụ nghe 
nhìn; dịch vụ vận tải đường thủy nội địa; và dịch vụ vận tải hàng 
không nội địa và quốc tế (kể cả định kỳ và không định kỳ) và các dịch 
vụ liên quan trực tiếp đến thực thi quyền bay (ngoại trừ dịch vụ bảo 
trì và bảo dưỡng máy bay khi máy bay ngừng cung cấp dịch vụ, bán 
và tiếp thị dịch vụ vận tải hàng không, dịch vụ đặt, giữ chỗ qua máy 
tính, và các dịch vụ khai thác mặt đất).
Trong các ngành dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh, phương thức 
cung cấp dịch vụ qua biên giới quy định 02 nghĩa vụ gồm nghĩa vụ 
tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia. Trong đó:
- Tiếp cận thị trường: nghĩa vụ này quy định yêu cầu hai Bên dành cho 
dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của nhau sự đối xử không kém thuận 
lợi hơn sự đối xử đã cam kết theo các điều khoản, hạn chế và điều kiện 
trong Biểu cam kết cụ thể của mỗi Bên. Đối với các ngành đã có cam 
kết tiếp cận thị trường, một Bên không được ban hành hoặc duy trì các 
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biện pháp trong khu vực hoặc lãnh thổ của mình, bao gồm: hạn chế về 
số lượng nhà cung cấp dịch vụ, dưới hình thức hạn ngạch hoặc kiểm tra 
nhu cầu kinh tế; hạn chế về tổng giá trị các giao dịch hoặc tài sản, dưới 
hình thức hạn ngạch hoặc kiểm tra nhu cầu kinh tế; hạn chế về tổng số 
hoạt động dịch vụ hoặc số lượng dịch vụ cung cấp, dưới hình thức hạn 
ngạch hoặc kiểm tra nhu cầu kinh tế.
Đây là điểm khác so với Hiệp định GATS của WTO vì Hiệp định 
GATS này quy định 6 loại biện pháp hạn chế về Tiếp cận thị trường 
trong khi EVFTA quy định 3 loại biện pháp hạn chế về Tiếp cận thị 
trường để phù hợp với hình thức cung cấp dịch vụ thông phương 
thức cung cấp dịch vụ qua biên giới (Mode 1) và tiêu dùng ngoài lãnh 
thổ (Mode 2).
- Đối xử quốc gia: nghĩa vụ này quy định hai Bên cam kết đối xử 
không kém thuận lợi hơn giữa dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ trong 
nước và nước ngoài mà “tương tự” nhau. Nghĩa vụ này trong EVFTA 
tương tự với nghĩa vụ này trong Hiệp định GATS.

d. Biểu cam kết cụ thể
Các cam kết mở cửa thị trường cụ thể được Việt Nam và EU liệt kê tại 
Biểu cam kết cụ thể của mỗi bên. Theo đó, cam kết mở cửa thị trường 
dịch vụ - đầu tư của Việt Nam được liệt kê tại các Biểu như sau: (i) 
Biểu cam kết về dịch vụ được đề cập tại Tiểu Phụ lục 8-B-1-Mục A; 
(ii) Biểu cam kết về đầu tư được đề cập tại Tiểu Phụ lục 8-B-1-Mục B 
và (iii) Các ngoại lệ về nghĩa vụ đối xử quốc gia dành cho Việt Nam 
trong một số lĩnh vực cụ thể được liệt kê tại Phụ lục 8-C. Cam kết cụ 
thể của Việt Nam đối với một số nhóm ngành quan trọng như sau:
Dịch vụ bưu chính: Việt Nam cam kết không hạn chế dịch vụ chuyển 
phát, ngoại trừ các dịch vụ bưu chính công ích7 và dịch vụ bưu chính 

7Điều 3, khoản 4, Luật Bưu chính 2010 của Việt Nam quy định: Dịch vụ bưu 
chính công ích là dịch vụ bưu chính được cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, 
gồm dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng, an ninh 
và nhiệm vụ đặc thù khác.
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dành riêng8. Việc cung cấp dịch vụ qua biên giới có thể được thực 
hiện thông qua sự liên kết với một nhà cung cấp dịch vụ trong nước 
đối với các khâu thu gom và chuyển phát. Với các dịch vụ được cung 
cấp cạnh tranh trên thị trường, dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của 
EU sẽ được dành đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử dành cho 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng như các công ty thành viên.

Dịch vụ viễn thông:
Cung cấp dịch vụ qua biên giới, Việt Nam cam kết:
+ Đối với dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất: không hạn chế, 
ngoại trừ dịch vụ phải được cung cấp thông qua thỏa thuận thương 
mại với pháp nhân được thành lập tại Việt Nam và được cấp phép 
cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế.
+ Đối với dịch vụ viễn thông vệ tinh: không hạn chế, ngoại trừ phải 
được cung cấp thông qua thỏa thuận thương mại với nhà cung cấp 
dịch vụ viễn thông vệ tinh quốc tế Việt Nam được cấp phép, trừ 
trường hợp dịch vụ viễn thông vệ tinh cung cấp cho: khách hàng 
kinh doanh ngoài biển, cơ quan chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ 
có hạ tầng mạng, đài phát thanh và truyền hình, văn phòng đại diện 
chính thức của các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao và 
lãnh sự, khu phát triển phần mềm và khu công nghệ cao, và công ty 
đa quốc gia9 đã được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất.

8Thông tư 22/2012/TT-BTTTT ngày 18/12/2012 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định: “Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng gồm việc cung ứng dịch 
vụ thư có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) với mức giá 
cước thấp hơn: a) 8.000 đồng/chiếc đối với dịch vụ thư trong nước và đối với dịch 
vụ thư nhận từ nước ngoài về để vận chuyển và phát tại Việt Nam; b) 150.000 
đồng/chiếc đối với dịch vụ thư quốc tế được chấp nhận từ Việt Nam để vận 
chuyển và phát tại nước ngoài. Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng được điều 
chỉnh giảm dần và kết thúc theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.
9Công ty đa quốc gia là công ty: a) có hiện diện thương mại ở Việt Nam; b) đang 
hoạt động ở ít nhất một Bên khác; c) đã đi vào hoạt động ít nhất 5 năm; d) có cổ 
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biện pháp trong khu vực hoặc lãnh thổ của mình, bao gồm: hạn chế về 
số lượng nhà cung cấp dịch vụ, dưới hình thức hạn ngạch hoặc kiểm tra 
nhu cầu kinh tế; hạn chế về tổng giá trị các giao dịch hoặc tài sản, dưới 
hình thức hạn ngạch hoặc kiểm tra nhu cầu kinh tế; hạn chế về tổng số 
hoạt động dịch vụ hoặc số lượng dịch vụ cung cấp, dưới hình thức hạn 
ngạch hoặc kiểm tra nhu cầu kinh tế.
Đây là điểm khác so với Hiệp định GATS của WTO vì Hiệp định 
GATS này quy định 6 loại biện pháp hạn chế về Tiếp cận thị trường 
trong khi EVFTA quy định 3 loại biện pháp hạn chế về Tiếp cận thị 
trường để phù hợp với hình thức cung cấp dịch vụ thông phương 
thức cung cấp dịch vụ qua biên giới (Mode 1) và tiêu dùng ngoài lãnh 
thổ (Mode 2).
- Đối xử quốc gia: nghĩa vụ này quy định hai Bên cam kết đối xử 
không kém thuận lợi hơn giữa dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ trong 
nước và nước ngoài mà “tương tự” nhau. Nghĩa vụ này trong EVFTA 
tương tự với nghĩa vụ này trong Hiệp định GATS.

d. Biểu cam kết cụ thể
Các cam kết mở cửa thị trường cụ thể được Việt Nam và EU liệt kê tại 
Biểu cam kết cụ thể của mỗi bên. Theo đó, cam kết mở cửa thị trường 
dịch vụ - đầu tư của Việt Nam được liệt kê tại các Biểu như sau: (i) 
Biểu cam kết về dịch vụ được đề cập tại Tiểu Phụ lục 8-B-1-Mục A; 
(ii) Biểu cam kết về đầu tư được đề cập tại Tiểu Phụ lục 8-B-1-Mục B 
và (iii) Các ngoại lệ về nghĩa vụ đối xử quốc gia dành cho Việt Nam 
trong một số lĩnh vực cụ thể được liệt kê tại Phụ lục 8-C. Cam kết cụ 
thể của Việt Nam đối với một số nhóm ngành quan trọng như sau:
Dịch vụ bưu chính: Việt Nam cam kết không hạn chế dịch vụ chuyển 
phát, ngoại trừ các dịch vụ bưu chính công ích7 và dịch vụ bưu chính 

7Điều 3, khoản 4, Luật Bưu chính 2010 của Việt Nam quy định: Dịch vụ bưu 
chính công ích là dịch vụ bưu chính được cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, 
gồm dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng, an ninh 
và nhiệm vụ đặc thù khác.
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dành riêng8. Việc cung cấp dịch vụ qua biên giới có thể được thực 
hiện thông qua sự liên kết với một nhà cung cấp dịch vụ trong nước 
đối với các khâu thu gom và chuyển phát. Với các dịch vụ được cung 
cấp cạnh tranh trên thị trường, dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của 
EU sẽ được dành đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử dành cho 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng như các công ty thành viên.

Dịch vụ viễn thông:
Cung cấp dịch vụ qua biên giới, Việt Nam cam kết:
+ Đối với dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất: không hạn chế, 
ngoại trừ dịch vụ phải được cung cấp thông qua thỏa thuận thương 
mại với pháp nhân được thành lập tại Việt Nam và được cấp phép 
cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế.
+ Đối với dịch vụ viễn thông vệ tinh: không hạn chế, ngoại trừ phải 
được cung cấp thông qua thỏa thuận thương mại với nhà cung cấp 
dịch vụ viễn thông vệ tinh quốc tế Việt Nam được cấp phép, trừ 
trường hợp dịch vụ viễn thông vệ tinh cung cấp cho: khách hàng 
kinh doanh ngoài biển, cơ quan chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ 
có hạ tầng mạng, đài phát thanh và truyền hình, văn phòng đại diện 
chính thức của các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao và 
lãnh sự, khu phát triển phần mềm và khu công nghệ cao, và công ty 
đa quốc gia9 đã được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất.

8Thông tư 22/2012/TT-BTTTT ngày 18/12/2012 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định: “Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng gồm việc cung ứng dịch 
vụ thư có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) với mức giá 
cước thấp hơn: a) 8.000 đồng/chiếc đối với dịch vụ thư trong nước và đối với dịch 
vụ thư nhận từ nước ngoài về để vận chuyển và phát tại Việt Nam; b) 150.000 
đồng/chiếc đối với dịch vụ thư quốc tế được chấp nhận từ Việt Nam để vận 
chuyển và phát tại nước ngoài. Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng được điều 
chỉnh giảm dần và kết thúc theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.
9Công ty đa quốc gia là công ty: a) có hiện diện thương mại ở Việt Nam; b) đang 
hoạt động ở ít nhất một Bên khác; c) đã đi vào hoạt động ít nhất 5 năm; d) có cổ 
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Đầu tư, thành lập hiện diện thương mại, Việt Nam cam kết:
+ Đối với dịch vụ viễn thông cơ bản không có hạ tầng mạng: Không 
hạn chế, ngoại trừ phải thông qua hình thức liên doanh và được tự 
do chọn đối tác. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh 
không vượt quá 65% vốn pháp định của liên doanh. 5 năm kể từ ngày 
Hiệp định có hiệu lực, hạn chế về vốn góp được nâng lên 75%.
+ Đối với dịch vụ viễn thông cơ bản có hạ tầng mạng: Không hạn 
chế, ngoại trừ phải thông qua hình thức liên doanh với nhà cung 
cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam. Phần vốn góp 
của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 49% vốn pháp 
định của liên doanh. 51% là nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý 
liên doanh.
+ Đối với dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng không có hạ tầng mạng: 
Không hạn chế, ngoại trừ phải thông qua hình thức hợp đồng hợp 
tác kinh doanh hoặc liên doanh. Phần vốn góp của phía nước ngoài 
trong liên doanh không được vượt quá 65% vốn pháp định của liên 
doanh. 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, hạn chế về vốn góp 
được nâng lên 100%.
+ Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng có hạ tầng mạng: Không hạn 
chế, ngoại trừ phải thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh 
doanh hoặc liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được 
cấp phép tại Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên 
doanh không được vượt quá 50% vốn pháp định của liên doanh. 5 
năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, hạn chế về vốn góp được nâng 
lên 65%. 51% là nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý liên doanh.
Các nhà đầu tư nước ngoài tham gia các hợp đồng hợp tác kinh 
doanh (BCC) có thể ký mới thỏa thuận hiện tại hoặc chuyển sang 
hình thức hiện diện khác với những điều kiện không kém thuận lợi 
hơn những điều kiện họ đang được hưởng.
Cam kết bổ sung đối với cáp quang biển quốc tế: Khi Việt Nam là 
một thành viên sở hữu hệ thống cáp quang biển Công-xooc-xi-om, 

phiếu niêm yết ở sàn giao dịch của một Bên; và e) được cấp phép sử dụng trạm vệ 
tinh mặt đất ở ít nhất một Bên.
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Việt Nam cam kết cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 
kiểm soát dung lượng truyền dẫn cáp quang biển toàn chủ (quyền 
sử dụng không tách rời IRU hay dạng sở hữu Công-xooc-xi-om) kết 
cuối tại một trạm cập bờ được cấp phép tại Việt Nam, được phép 
khai thác và cung cấp dung lượng đó cho các nhà cung cấp dịch vụ 
quốc tế có hạ tầng mạng đựơc cấp phép tại Việt Nam, và cho các nhà 
cung cấp dịch vụ VPN và IXP quốc tế được cấp phép tại Việt Nam.

Dịch vụ ngân hàng:
+ Đối với việc cung cấp dịch vụ qua biên giới: Tương tự cam kết 
WTO và CPTPP, Việt Nam chỉ mở cửa thị trường 2 phân ngành B(k) 
và B(l) trong biểu cam kết.
+ Đối với việc thành lập hiện diện thương mại: Các hình thức hiện diện 
như văn phòng đại diện, chi nhánh, liên doanh, 100% vốn đầu tư EU 
đều đã được cho phép trong khuôn khổ WTO. Việt Nam bảo lưu quyền 
hạn chế việc tham gia cổ phần của các tổ chức tín dụng nước ngoài (bao 
gồm cả EU) tại các ngân hàng thương mại quốc doanh của Việt Nam 
được cổ phần hóa như mức tham gia cổ phần của các ngân hàng Việt 
Nam. Đối với việc tham gia góp vốn dưới hình thức mua cổ phần, tổng 
mức góp vốn mua cổ phần của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại từng 
ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam không được vượt quá 
30% vốn điều lệ của ngân hàng đó, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy 
định khác hoặc được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam. Ngoài ra, trong vòng 5 năm kể từ ngày Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực, Việt Nam sẽ “xem xét thuận lợi” các yêu cầu của các tổ chức 
tín dụng EU về việc nâng tổng mức góp vốn mua cổ phần tại 02 ngân 
hàng thương mại cổ phần của Việt Nam lên mức 49% (cam kết này 
không áp dụng đối với 4 ngân hàng thương mại mà nhà nước có cổ phần 
lớn (cụ thể Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam - BIDV, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - 
Vietcombank, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 
- Vietinbank, và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 
Nam - Agribank).
Chi nhánh ngân hàng thương mại EU không được phép mở các 
điểm giao dịch khác ngoài trụ sở chi nhánh của mình, ngoại trừ các 
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Đầu tư, thành lập hiện diện thương mại, Việt Nam cam kết:
+ Đối với dịch vụ viễn thông cơ bản không có hạ tầng mạng: Không 
hạn chế, ngoại trừ phải thông qua hình thức liên doanh và được tự 
do chọn đối tác. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh 
không vượt quá 65% vốn pháp định của liên doanh. 5 năm kể từ ngày 
Hiệp định có hiệu lực, hạn chế về vốn góp được nâng lên 75%.
+ Đối với dịch vụ viễn thông cơ bản có hạ tầng mạng: Không hạn 
chế, ngoại trừ phải thông qua hình thức liên doanh với nhà cung 
cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam. Phần vốn góp 
của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 49% vốn pháp 
định của liên doanh. 51% là nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý 
liên doanh.
+ Đối với dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng không có hạ tầng mạng: 
Không hạn chế, ngoại trừ phải thông qua hình thức hợp đồng hợp 
tác kinh doanh hoặc liên doanh. Phần vốn góp của phía nước ngoài 
trong liên doanh không được vượt quá 65% vốn pháp định của liên 
doanh. 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, hạn chế về vốn góp 
được nâng lên 100%.
+ Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng có hạ tầng mạng: Không hạn 
chế, ngoại trừ phải thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh 
doanh hoặc liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được 
cấp phép tại Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên 
doanh không được vượt quá 50% vốn pháp định của liên doanh. 5 
năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, hạn chế về vốn góp được nâng 
lên 65%. 51% là nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý liên doanh.
Các nhà đầu tư nước ngoài tham gia các hợp đồng hợp tác kinh 
doanh (BCC) có thể ký mới thỏa thuận hiện tại hoặc chuyển sang 
hình thức hiện diện khác với những điều kiện không kém thuận lợi 
hơn những điều kiện họ đang được hưởng.
Cam kết bổ sung đối với cáp quang biển quốc tế: Khi Việt Nam là 
một thành viên sở hữu hệ thống cáp quang biển Công-xooc-xi-om, 

phiếu niêm yết ở sàn giao dịch của một Bên; và e) được cấp phép sử dụng trạm vệ 
tinh mặt đất ở ít nhất một Bên.
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Việt Nam cam kết cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 
kiểm soát dung lượng truyền dẫn cáp quang biển toàn chủ (quyền 
sử dụng không tách rời IRU hay dạng sở hữu Công-xooc-xi-om) kết 
cuối tại một trạm cập bờ được cấp phép tại Việt Nam, được phép 
khai thác và cung cấp dung lượng đó cho các nhà cung cấp dịch vụ 
quốc tế có hạ tầng mạng đựơc cấp phép tại Việt Nam, và cho các nhà 
cung cấp dịch vụ VPN và IXP quốc tế được cấp phép tại Việt Nam.

Dịch vụ ngân hàng:
+ Đối với việc cung cấp dịch vụ qua biên giới: Tương tự cam kết 
WTO và CPTPP, Việt Nam chỉ mở cửa thị trường 2 phân ngành B(k) 
và B(l) trong biểu cam kết.
+ Đối với việc thành lập hiện diện thương mại: Các hình thức hiện diện 
như văn phòng đại diện, chi nhánh, liên doanh, 100% vốn đầu tư EU 
đều đã được cho phép trong khuôn khổ WTO. Việt Nam bảo lưu quyền 
hạn chế việc tham gia cổ phần của các tổ chức tín dụng nước ngoài (bao 
gồm cả EU) tại các ngân hàng thương mại quốc doanh của Việt Nam 
được cổ phần hóa như mức tham gia cổ phần của các ngân hàng Việt 
Nam. Đối với việc tham gia góp vốn dưới hình thức mua cổ phần, tổng 
mức góp vốn mua cổ phần của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại từng 
ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam không được vượt quá 
30% vốn điều lệ của ngân hàng đó, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy 
định khác hoặc được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam. Ngoài ra, trong vòng 5 năm kể từ ngày Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực, Việt Nam sẽ “xem xét thuận lợi” các yêu cầu của các tổ chức 
tín dụng EU về việc nâng tổng mức góp vốn mua cổ phần tại 02 ngân 
hàng thương mại cổ phần của Việt Nam lên mức 49% (cam kết này 
không áp dụng đối với 4 ngân hàng thương mại mà nhà nước có cổ phần 
lớn (cụ thể Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam - BIDV, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - 
Vietcombank, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 
- Vietinbank, và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 
Nam - Agribank).
Chi nhánh ngân hàng thương mại EU không được phép mở các 
điểm giao dịch khác ngoài trụ sở chi nhánh của mình, ngoại trừ các 
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cột rút tiền tự động (ATM). Một chi nhánh ngân hàng EU tại Việt 
Nam được nộp báo cáo tài chính tổng hợp cho nhiều chi nhánh. Tuy 
nhiên, từng chi nhánh vẫn phải đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo yêu 
cầu của Ngân hàng Nhà nước. Các tổ chức tín dụng EU được phép 
phát hành thẻ tín dụng trên cơ sở đối xử quốc gia.

Dịch vụ phân phối:
+ Đối với diện mặt hàng: Việt Nam loại trừ thuốc lá và xì gà, sách, 
báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược 
phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và 
đường củ cải khỏi phạm vi cam kết tương tự như cam kết WTO.
+ Đối với việc cung cấp dịch vụ phân phối qua biên giới: Việt Nam 
chỉ cho phép phân phối các sản phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân và 
các chương trình phần mềm máy tính hợp pháp phục vụ nhu cầu cá 
nhân hoặc vì mục đích thương mại.
+ Đối với việc cung cấp dịch vụ thông qua hình thức hiện diện 
thương mại: Trong 5 năm đầu kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, việc 
thành lập các cơ sở bán lẻ (ngoài cơ sở thứ nhất) sẽ được xem xét 
trên cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế, trừ trường hợp thành lập cơ sở 
bán lẻ nhỏ hơn 500m2 trong khu vực quy hoạch cho các hoạt động 
kinh doanh và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau thời hạn 
này, Việt Nam sẽ bỏ yêu cầu kiểm tra nhu cầu kinh tế nhưng bảo lưu 
quyền thực hiện quy hoạch hệ thống phân phối trên cơ sở không 
phân biệt đối xử.
Việt Nam cũng đồng ý không phân biệt đối xử trong sản xuất, nhập 
khẩu và phân phối (bao gồm đại lý hoa hồng, bán buôn và bán lẻ) 
rượu vang và rượu mạnh. Theo đó, cho phép các doanh nghiệp EU 
được bảo lưu điều kiện hoạt động theo các giấy phép hiện hành liên 
quan tới phân phối rượu mạnh; chỉ cần một giấy phép để thực hiện 
các hoạt động nhập khẩu, phân phối đối với rượu vang.
+ Đối với dịch vụ nhượng quyền thương mại: Việt Nam cam kết 
không hạn chế. Việt Nam cũng cho phép thành lập chi nhánh với 
điều kiện trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam.

10
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cột rút tiền tự động (ATM). Một chi nhánh ngân hàng EU tại Việt 
Nam được nộp báo cáo tài chính tổng hợp cho nhiều chi nhánh. Tuy 
nhiên, từng chi nhánh vẫn phải đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo yêu 
cầu của Ngân hàng Nhà nước. Các tổ chức tín dụng EU được phép 
phát hành thẻ tín dụng trên cơ sở đối xử quốc gia.

Dịch vụ phân phối:
+ Đối với diện mặt hàng: Việt Nam loại trừ thuốc lá và xì gà, sách, 
báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược 
phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và 
đường củ cải khỏi phạm vi cam kết tương tự như cam kết WTO.
+ Đối với việc cung cấp dịch vụ phân phối qua biên giới: Việt Nam 
chỉ cho phép phân phối các sản phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân và 
các chương trình phần mềm máy tính hợp pháp phục vụ nhu cầu cá 
nhân hoặc vì mục đích thương mại.
+ Đối với việc cung cấp dịch vụ thông qua hình thức hiện diện 
thương mại: Trong 5 năm đầu kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, việc 
thành lập các cơ sở bán lẻ (ngoài cơ sở thứ nhất) sẽ được xem xét 
trên cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế, trừ trường hợp thành lập cơ sở 
bán lẻ nhỏ hơn 500m2 trong khu vực quy hoạch cho các hoạt động 
kinh doanh và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau thời hạn 
này, Việt Nam sẽ bỏ yêu cầu kiểm tra nhu cầu kinh tế nhưng bảo lưu 
quyền thực hiện quy hoạch hệ thống phân phối trên cơ sở không 
phân biệt đối xử.
Việt Nam cũng đồng ý không phân biệt đối xử trong sản xuất, nhập 
khẩu và phân phối (bao gồm đại lý hoa hồng, bán buôn và bán lẻ) 
rượu vang và rượu mạnh. Theo đó, cho phép các doanh nghiệp EU 
được bảo lưu điều kiện hoạt động theo các giấy phép hiện hành liên 
quan tới phân phối rượu mạnh; chỉ cần một giấy phép để thực hiện 
các hoạt động nhập khẩu, phân phối đối với rượu vang.
+ Đối với dịch vụ nhượng quyền thương mại: Việt Nam cam kết 
không hạn chế. Việt Nam cũng cho phép thành lập chi nhánh với 
điều kiện trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam.
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một số nghĩa vụ nhằm tạo ra một khung khổ pháp lý minh bạch, rõ 
ràng cùng với các biện pháp áp dụng chung cho một số ngành dịch 
vụ cụ thể mà hai bên dành nhiều sự quan tâm như sau:
- Quy định trong nước: Hai bên cam kết nguyên tắc chung về cấp 
phép đầu tư và bằng cấp chuyên môn. Cụ thể, các thủ tục và điều 
kiện cấp phép sẽ dựa trên các tiêu chí rõ ràng, khách quan và minh 
bạch, được công bố trước để người dân, các bên liên quan có thể tìm 
hiểu. Các quy trình, quyết định của cơ quan quản lý trong quá trình 
cấp phép sẽ đơn giản nhất có thể, không thiên vị và mang tính độc 
lập.
- Công nhận lẫn nhau: Việt Nam và EU cam kết cho phép các cơ 
quan hữu quan của hai bên phối hợp đưa ra khuyến nghị về các thỏa 
thuận công nhận lẫn nhau về bằng cấp, kinh nghiệm chuyên môn để 
hai bên xem xét việc đàm phán các thỏa thuận này.

g. Thương mại điện tử
Để phát triển thương mại điện tử giữa Việt Nam và EU, góp phần tạo 
thêm cơ hội thương mại trong nhiều lĩnh vực, hai bên cam kết không 
áp dụng thuế hải quan đối với các giao dịch điện tử. Đồng thời, hai 
bên cam kết sẽ duy trì đối thoại về các vấn đề quản lý được đặt ra 
trong thương mại điện tử như: công nhận chứng thư của chữ ký điện 
tử được cung cấp ra công cộng và tạo thuận lợi cho các dịch vụ chứng 
thực qua biên giới; trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trung 
gian trong việc truyền dẫn hay lưu trữ thông tin; ứng xử với các hình 
thức liên lạc điện tử trong thương mại không được sự cho phép của 
người nhận (ví dụ: thư điện tử chào hàng, quảng cáo); bảo vệ người 
tiêu dùng khi tham gia giao dịch điện tử...

39. Vấn đề mua sắm của Chính phủ trong EVFTA quy định 
như thế nào?
Cam  kết  trong  lĩnh  vực mua sắm của Chính phủ mà Việt Nam và EU 
thống  nhất  nhằm  tăng  cường  tính  minh  bạch,  hiệu  quả  của  mua  
sắm công,  bảo  đảm  chi  tiêu  hiệu  quả  ngân  sách  nhà  nước. Chương 
Mua sắm của Chính phủ trong EVFTA gồm 03 phần chính là: 
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một số nghĩa vụ nhằm tạo ra một khung khổ pháp lý minh bạch, rõ 
ràng cùng với các biện pháp áp dụng chung cho một số ngành dịch 
vụ cụ thể mà hai bên dành nhiều sự quan tâm như sau:
- Quy định trong nước: Hai bên cam kết nguyên tắc chung về cấp 
phép đầu tư và bằng cấp chuyên môn. Cụ thể, các thủ tục và điều 
kiện cấp phép sẽ dựa trên các tiêu chí rõ ràng, khách quan và minh 
bạch, được công bố trước để người dân, các bên liên quan có thể tìm 
hiểu. Các quy trình, quyết định của cơ quan quản lý trong quá trình 
cấp phép sẽ đơn giản nhất có thể, không thiên vị và mang tính độc 
lập.
- Công nhận lẫn nhau: Việt Nam và EU cam kết cho phép các cơ 
quan hữu quan của hai bên phối hợp đưa ra khuyến nghị về các thỏa 
thuận công nhận lẫn nhau về bằng cấp, kinh nghiệm chuyên môn để 
hai bên xem xét việc đàm phán các thỏa thuận này.

g. Thương mại điện tử
Để phát triển thương mại điện tử giữa Việt Nam và EU, góp phần tạo 
thêm cơ hội thương mại trong nhiều lĩnh vực, hai bên cam kết không 
áp dụng thuế hải quan đối với các giao dịch điện tử. Đồng thời, hai 
bên cam kết sẽ duy trì đối thoại về các vấn đề quản lý được đặt ra 
trong thương mại điện tử như: công nhận chứng thư của chữ ký điện 
tử được cung cấp ra công cộng và tạo thuận lợi cho các dịch vụ chứng 
thực qua biên giới; trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trung 
gian trong việc truyền dẫn hay lưu trữ thông tin; ứng xử với các hình 
thức liên lạc điện tử trong thương mại không được sự cho phép của 
người nhận (ví dụ: thư điện tử chào hàng, quảng cáo); bảo vệ người 
tiêu dùng khi tham gia giao dịch điện tử...

39. Vấn đề mua sắm của Chính phủ trong EVFTA quy định 
như thế nào?
Cam  kết  trong  lĩnh  vực mua sắm của Chính phủ mà Việt Nam và EU 
thống  nhất  nhằm  tăng  cường  tính  minh  bạch,  hiệu  quả  của  mua  
sắm công,  bảo  đảm  chi  tiêu  hiệu  quả  ngân  sách  nhà  nước. Chương 
Mua sắm của Chính phủ trong EVFTA gồm 03 phần chính là: 
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tạo;  Nội  vụ;  Ngoại giao; Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao 
thông Vận tải; Quốc phòng;
- Thanh tra Chính phủ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ủy ban Dân tộc. 
Trong số  này,  chỉ  các  Tổng  cục,  Cục,  Vụ,  đơn  vị  trực  thuộc  được  
liệt  kê trong  Bản  chào  mới  thuộc  phạm  vi  điều  chỉnh  của  Chương.  
(iii) Các cơ quan mua sắm cấp địa phương 
Có 2 cơ quan cấp  địa  phương  được  chào  trong  EVFTA  là  thành  
phố  Hà Nội  và  thành  phố  Hồ  Chí  Minh.  Trong đó,  các  đơn  vị  
trực  thuộc  được  cam kết  gồm  Văn  phòng  Ủy  ban  nhân  dân  
thành  phố  và  các  Sở  trực  thuộc  Ủy ban nhân dân. 
(iv) Các cơ quan mua sắm khác 
Các cơ  quan  mua  sắm  trong  phần  này  gồm  các  đơn  vị  sự  nghiệp  
và các  doanh  nghiệp  công ích là:  Thông tấn xã Việt Nam; các Viện: 
Hàn lâm Khoa học  xã  hội  Việt  Nam,  Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam;  Học viện Chính  trị  quốc  gia  Hồ Chí Minh; Đại 
học quốc gia Hà Nội và Đại học quốc gia  thành  phố  Hồ  Chí  Minh;  
34 bệnh viện công; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty 
Đường sắt Việt Nam. 
(v) Danh mục hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh 
Trong phần  này, Việt Nam liệt  kê  danh  sách  các  nhóm  hàng  mà  
khi  mua sắm  các  nhóm  hàng  đó  sẽ  không phải  tuân  thủ  quy  
định  của  Chương  Mua sắm  của  Chính phủ. Điều đó có nghĩa là 
trừ các loại hàng hóa được liệt kê, việc  mua  sắm  các  mặt  hàng  còn  
lại  sẽ  thuộc  phạm  vi  điều  chỉnh  của Chương. 
Đấu thầu mua sắm dược phẩm: 
Chương Mua sắm của Chính phủ trong EVFTA cho phép Việt Nam 
được dành một tỷ lệ nhất định giá trị gói thầu mua sắm dược phẩm 
cho các doanh nghiệp dược trong nước theo lộ trình như sau: 
Trong vòng 3 năm đầu kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam  
chưa  phải  mở  cửa  mua  sắm dược  phẩm  cho  các  doanh  nghiệp  
EU. Trong  các  năm  sau,  tối  thiểu 50% giá  trị  hợp  đồng  mua  sắm  
thuốc  cũng  được  dành  để  phát  triển  ngành  dược trong nước. 

  ui  ,uht  im  oáb  gnôht  it  gn  civ  àv  óc  nc  nit gnôht  các

  naig  iht  ,uht  im s h gnort óc nc nit gnôht ,uht  hn  hc
  ph oart àv uht d s h ýl x ct yuq ,uht d  s  h  b  nuhc
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tạo;  Nội  vụ;  Ngoại giao; Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao 
thông Vận tải; Quốc phòng;
- Thanh tra Chính phủ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ủy ban Dân tộc. 
Trong số  này,  chỉ  các  Tổng  cục,  Cục,  Vụ,  đơn  vị  trực  thuộc  được  
liệt  kê trong  Bản  chào  mới  thuộc  phạm  vi  điều  chỉnh  của  Chương.  
(iii) Các cơ quan mua sắm cấp địa phương 
Có 2 cơ quan cấp  địa  phương  được  chào  trong  EVFTA  là  thành  
phố  Hà Nội  và  thành  phố  Hồ  Chí  Minh.  Trong đó,  các  đơn  vị  
trực  thuộc  được  cam kết  gồm  Văn  phòng  Ủy  ban  nhân  dân  
thành  phố  và  các  Sở  trực  thuộc  Ủy ban nhân dân. 
(iv) Các cơ quan mua sắm khác 
Các cơ  quan  mua  sắm  trong  phần  này  gồm  các  đơn  vị  sự  nghiệp  
và các  doanh  nghiệp  công ích là:  Thông tấn xã Việt Nam; các Viện: 
Hàn lâm Khoa học  xã  hội  Việt  Nam,  Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam;  Học viện Chính  trị  quốc  gia  Hồ Chí Minh; Đại 
học quốc gia Hà Nội và Đại học quốc gia  thành  phố  Hồ  Chí  Minh;  
34 bệnh viện công; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty 
Đường sắt Việt Nam. 
(v) Danh mục hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh 
Trong phần  này, Việt Nam liệt  kê  danh  sách  các  nhóm  hàng  mà  
khi  mua sắm  các  nhóm  hàng  đó  sẽ  không phải  tuân  thủ  quy  
định  của  Chương  Mua sắm  của  Chính phủ. Điều đó có nghĩa là 
trừ các loại hàng hóa được liệt kê, việc  mua  sắm  các  mặt  hàng  còn  
lại  sẽ  thuộc  phạm  vi  điều  chỉnh  của Chương. 
Đấu thầu mua sắm dược phẩm: 
Chương Mua sắm của Chính phủ trong EVFTA cho phép Việt Nam 
được dành một tỷ lệ nhất định giá trị gói thầu mua sắm dược phẩm 
cho các doanh nghiệp dược trong nước theo lộ trình như sau: 
Trong vòng 3 năm đầu kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam  
chưa  phải  mở  cửa  mua  sắm dược  phẩm  cho  các  doanh  nghiệp  
EU. Trong  các  năm  sau,  tối  thiểu 50% giá  trị  hợp  đồng  mua  sắm  
thuốc  cũng  được  dành  để  phát  triển  ngành  dược trong nước. 

  ui  ,uht  im  oáb  gnôht  it  gn  civ  àv  óc  nc  nit gnôht  các

  naig  iht  ,uht  im s h gnort óc nc nit gnôht ,uht  hn  hc
  ph oart àv uht d s h ýl x ct yuq ,uht d  s  h  b  nuhc



Cẩm nang Hội nhập Kinh tế Quốc tế

FTA104

Cẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do (FTA)

103

(vi) Danh mục dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh 
- Ngược với  danh  mục  hàng  hóa  thuộc  phạm  vi  điều  chỉnh,  
phần  này  liệt kê  danh  sách  các  dịch  vụ  mà  khi  đấu  thầu  mua  
sắm  các  dịch  vụ  đó, cơ  quan  mua  sắm  sẽ  phải  tuân  thủ  các  
quy  định  của  Chương  Mua  sắm của  Chính  phủ.  Như  vậy,  việc  
mua  sắm  các dịch vụ không được liệt  kê sẽ không phải tuân thủ 
theo quy định. 
(vii) Danh sách dịch vụ xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh Trừ  gói  
thầu  xây  dựng  tại  các  khu  vực  miền  núi, các vùng đặc biệt khó 
khăn  theo  quy  định  của  Việt Nam,  các  đảo  và  việc xây dựng trụ 
sở của các  cơ  quan  cấp  trung  ương, Việt Nam chào cho EU tất cả 
các dịch vụ còn lại. 

40. EVFTA quy định như thế nào về phát triển bền vững?
Chương Thương mại và PTBV khẳng định cam kết theo đuổi PTBV 
của Việt Nam và EU, bao gồm ba yếu tố phụ thuộc lẫn nhau và củng 
cố lẫn nhau là (i) phát triển kinh tế; (ii) phát triển xã hội, và (iii) bảo 
vệ môi trường. Hai Bên cũng nhấn mạnh những lợi ích của hợp tác 
về các vấn đề lao động và môi trường liên quan tới thương mại là một 
phần của chiến lược toàn cầu về thương mại và PTBV. Chương này 
hình thành một hướng hợp tác dựa trên các giá trị và lợi ích chung, 
trên cơ sở cân nhắc đến những khác biệt về mức độ phát triển của 
hai Bên.
Chương Thương mại và PTBV gồm 17 điều, có nền tảng là các 
văn bản chính thức của các cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) 
đã được công nhận và triển khai rộng rãi trên toàn thế giới, chẳng 
hạn Chương trình nghị sự 21 về Môi trường và Phát triển (1992), 
Kế hoạch Johannesburg về Thực thi Phát triển bền vững (2002), 
Tuyên bố Bộ trưởng của Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ về Việc 
làm đầy đủ và việc làm bền vững (2006), Chương trình nghị sự 
Việc làm bền vững của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tài liệu 
về kết quả của Hội nghị LHQ về PTBV (2012) có tựa đề Tương lai 
chung của chúng ta, và Kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh LHQ 
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về PTBV (2015) mang tựa đề Chương trình nghị sự năm 2030 về 
Phát triển bền vững.
Các nội dung chính của Chương như sau:

a. Các cam kết về lao động
Việt Nam và EU cam kết thúc đẩy thương mại song phương một 
cách có lợi cho việc làm đầy đủ, năng suất và bền vững cho tất cả mọi 
người, bao gồm phụ nữ và thanh niên.
Hai bên cam kết tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các nguyên 
tắc về các quyền cơ bản trong lao động, bao gồm: tự do liên kết và 
công nhận một cách thực chất quyền thương lượng tập thể; chấm dứt 
mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc; loại bỏ một cách 
hiệu quả lao động trẻ em; chấm dứt phân biệt đối xử về việc làm và 
nghề nghiệp. Các cam kết này phù hợp với nghĩa vụ của 2 Bên với 
tư cách thành viên ILO cũng như Tuyên bố ILO về các Nguyên tắc 
và Quyền cơ bản trong lao động và những hành động tiếp theo được 
thông qua năm 1998.
Ngoài ra, Việt Nam và EU cam kết thực hiện các nỗ lực bền bỉ và liên 
tục hướng tới việc phê chuẩn các công ước cơ bản của ILO, nghiên 
cứu phê chuẩn các công ước phù hợp khác của ILO cũng như thực 
hiện có hiệu quả luật pháp, quy định trong nước và các Công ước của 
ILO đã được hai Bên phê chuẩn.

b. Các cam kết về môi trường
Trong lĩnh vực môi trường, Việt Nam và EU cam kết tiếp tục đẩy 
mạnh thực thi các công ước quốc tế trong các lĩnh vực liên quan 
mà hai bên đang là thành viên, chẳng hạn Công ước khung LHQ về 
BĐKH năm 1992 (UNFCCC) cũng như các văn bản thực thi, sửa 
đổi; Công ước về Đa dạng sinh học năm 1992 (CBD); Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã đang bị đe dọa sửa 
đổi năm 1983 (CITES); Công ước LHQ về Luật biển (1982).
Chương này tập trung vào 04 nội dung chủ chốt trong lĩnh vực môi 
trường và thuộc nội hàm khái niệm PTBV là (i) biến đổi khí hậu; (ii) 
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(vi) Danh mục dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh 
- Ngược với  danh  mục  hàng  hóa  thuộc  phạm  vi  điều  chỉnh,  
phần  này  liệt kê  danh  sách  các  dịch  vụ  mà  khi  đấu  thầu  mua  
sắm  các  dịch  vụ  đó, cơ  quan  mua  sắm  sẽ  phải  tuân  thủ  các  
quy  định  của  Chương  Mua  sắm của  Chính  phủ.  Như  vậy,  việc  
mua  sắm  các dịch vụ không được liệt  kê sẽ không phải tuân thủ 
theo quy định. 
(vii) Danh sách dịch vụ xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh Trừ  gói  
thầu  xây  dựng  tại  các  khu  vực  miền  núi, các vùng đặc biệt khó 
khăn  theo  quy  định  của  Việt Nam,  các  đảo  và  việc xây dựng trụ 
sở của các  cơ  quan  cấp  trung  ương, Việt Nam chào cho EU tất cả 
các dịch vụ còn lại. 

40. EVFTA quy định như thế nào về phát triển bền vững?
Chương Thương mại và PTBV khẳng định cam kết theo đuổi PTBV 
của Việt Nam và EU, bao gồm ba yếu tố phụ thuộc lẫn nhau và củng 
cố lẫn nhau là (i) phát triển kinh tế; (ii) phát triển xã hội, và (iii) bảo 
vệ môi trường. Hai Bên cũng nhấn mạnh những lợi ích của hợp tác 
về các vấn đề lao động và môi trường liên quan tới thương mại là một 
phần của chiến lược toàn cầu về thương mại và PTBV. Chương này 
hình thành một hướng hợp tác dựa trên các giá trị và lợi ích chung, 
trên cơ sở cân nhắc đến những khác biệt về mức độ phát triển của 
hai Bên.
Chương Thương mại và PTBV gồm 17 điều, có nền tảng là các 
văn bản chính thức của các cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) 
đã được công nhận và triển khai rộng rãi trên toàn thế giới, chẳng 
hạn Chương trình nghị sự 21 về Môi trường và Phát triển (1992), 
Kế hoạch Johannesburg về Thực thi Phát triển bền vững (2002), 
Tuyên bố Bộ trưởng của Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ về Việc 
làm đầy đủ và việc làm bền vững (2006), Chương trình nghị sự 
Việc làm bền vững của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tài liệu 
về kết quả của Hội nghị LHQ về PTBV (2012) có tựa đề Tương lai 
chung của chúng ta, và Kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh LHQ 
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về PTBV (2015) mang tựa đề Chương trình nghị sự năm 2030 về 
Phát triển bền vững.
Các nội dung chính của Chương như sau:

a. Các cam kết về lao động
Việt Nam và EU cam kết thúc đẩy thương mại song phương một 
cách có lợi cho việc làm đầy đủ, năng suất và bền vững cho tất cả mọi 
người, bao gồm phụ nữ và thanh niên.
Hai bên cam kết tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các nguyên 
tắc về các quyền cơ bản trong lao động, bao gồm: tự do liên kết và 
công nhận một cách thực chất quyền thương lượng tập thể; chấm dứt 
mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc; loại bỏ một cách 
hiệu quả lao động trẻ em; chấm dứt phân biệt đối xử về việc làm và 
nghề nghiệp. Các cam kết này phù hợp với nghĩa vụ của 2 Bên với 
tư cách thành viên ILO cũng như Tuyên bố ILO về các Nguyên tắc 
và Quyền cơ bản trong lao động và những hành động tiếp theo được 
thông qua năm 1998.
Ngoài ra, Việt Nam và EU cam kết thực hiện các nỗ lực bền bỉ và liên 
tục hướng tới việc phê chuẩn các công ước cơ bản của ILO, nghiên 
cứu phê chuẩn các công ước phù hợp khác của ILO cũng như thực 
hiện có hiệu quả luật pháp, quy định trong nước và các Công ước của 
ILO đã được hai Bên phê chuẩn.

b. Các cam kết về môi trường
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mình để đi đến một giải pháp thỏa đáng, có cân nhắc kĩ đến các vấn 
đề và lợi ích của Bên là nước đang phát triển.
Nếu một Bên tin rằng vấn đề cần thảo luận thêm, Bên đó có thể gửi 
yêu cầu bằng văn bản tới Bên kia và yêu cầu triệu tập Ủy ban Thương 
mại và PTBV để xem xét vấn đề. Khi thích hợp, Ủy ban này có thể 
tham vấn Nhóm tư vấn trong nước của một hoặc cả hai Bên, hoặc sự 
hỗ trợ của chuyên gia.
- Hội đồng chuyên gia: Nếu vấn đề chưa được Ủy ban Thương mại 
và PTBV giải quyết thỏa đáng trong vòng 120 ngày hoặc nhiều hơn 
theo thỏa thuận hai Bên, một Bên có thể gửi một văn bản yêu cầu 
đến Bên kia yêu cầu triệu tập một Hội đồng chuyên gia (gồm ít nhất 
15 cá nhân, bao gồm các cá nhân của mỗi Bên cũng như các cá nhân 
không phải là công dân của một trong hai Bên) để xem xét vấn đề đó.

41. Chỉ dẫn địa lý có tầm quan trọng như thế nào 
trong EVFTA?

Về quy định đối với chỉ dẫn địa lý trong Hiệp định EVFTA
Các chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo Hiệp định gồm 169 chỉ dẫn địa lý 
của EU, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm rượu vang, rượu mạnh, 
pho-mát v.v.., trong đó có những chỉ dẫn địa lý đã được biết đến một cách 
rộng rãi tại Việt Nam như vang Bordeux, pho-mát Gouda, Mozarella, 
rượu Irish whiskey v.v.. Bên cạnh đó là 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, 
chủ yếu là nông sản, thực phẩm như nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn 
Ma Thuột, vải thiều Lục Ngạn, thanh long Bình Thuận v.v.
Về mức độ bảo hộ, 139 chỉ dẫn địa lý của EU sẽ được bảo hộ ở mức 
độ cao ở Việt Nam và 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được bảo hộ ở 
mức cao tại EU.

Tầm quan trọng của chỉ dẫn địa lý trong Hiệp định EVFTA
Với những cam kết về chỉ dẫn địa lý của Hiệp định EVFTA, hàng 
nông sản của Việt Nam khi tiếp cận thị trường EU sẽ được hưởng 
chế độ bảo hộ cao, cũng như thuận lợi ở nhiều góc độ khác nhau.
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Thứ nhất, nếu như trước đây chỉ có nước mắm Phú Quốc được bảo 
hộ trên thị trường EU, thì nay, 38 mặt hàng khác với những nhận diện 
cụ thể về nguồn gốc, thương hiệu sẽ được tiếp cận thị trường EU với 
mức độ bảo hộ tối đa. Có nghĩa là, trong trường hợp có gian lận, giả 
mạo xuất xứ hay những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, chủ 
thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý (các nhà sản xuất sản phẩm mang chỉ 
dẫn địa lý) của ta có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của 
EU ngăn chặn và kiện ra tòa EU những hành vi như vậy trên lãnh 
thổ của EU.
Thứ hai, với sự bảo hộ mà Hiệp định EVFTA trao cho 39 chỉ dẫn địa 
lý của Việt Nam, doanh nghiệp của nước khác kinh doanh những 
hàng hóa trùng hoặc tương tự không thể đăng ký bảo hộ làm nhãn 
hiệu dấu hiệu trùng hoặc tương với chỉ dẫn địa lý của ta cho các sản 
phẩm đó. Ví dụ, sản phẩm nước mắm hay xoài của Thái Lan không 
thể đăng ký bảo hộ cho chỉ dẫn địa lý Phú Quốc và Hòa Lộc vì các chỉ 
dẫn địa lý này đã được bảo hộ theo Hiệp định.
Thứ ba, với việc được bảo hộ theo Hiệp định EVFTA, nông sản của 
Việt Nam sẽ được biết đến nhiều hơn ở thị trường EU. Nếu có sự kết 
hợp đồng bộ với các hoạt động xúc tiến thương mại, cơ hội mở rộng 
thị trường, tiếp cận siêu thị, kệ hàng của EU là rất lớn.
Thứ tư, việc được bảo hộ theo Hiệp định EVFTA cũng giúp cho các 
nhà sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tiết kiệm được thời gian 
và công sức do không phải tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ phức 
tạp, quy trình chuẩn bị hồ sơ tỉ mỉ, công phu, tốn kém về thời gian và 
tiền của. Với Hiệp định EVFTA, 39 chỉ dẫn địa lý dùng cho các nông 
sản nổi tiếng của Việt Nam được bảo hộ trên thị trường các nước EU 
mà không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào.
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III. CÁC CÂU HỎI VỀ UKVFTA

42. Quá trình đàm phán UKVFTA diễn ra như thế nào?
Ngày 24 tháng 06 năm 2016, UK đã khởi động tiến trình rời khỏi 
Liên minh châu Âu (hay còn gọi là “Brexit”). Kể từ 23 giờ GMT ngày 
31 tháng 01 năm 2020 (06 giờ sáng ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo 
giờ Việt Nam), UK đã chính thức rời khỏi EU. Trước đó, UK đã đạt 
được thỏa thuận với EU về giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 21 tháng 
tính từ khi UK rút khỏi EU vào 29 tháng 3 năm 2019 cho đến hết 
tháng 12 năm 2020. Theo đó, trong giai đoạn chuyển tiếp, các FTA 
giữa EU và bên thứ ba, vẫn có hiệu lực đối với UK.
Để đảm bảo thương mại song phương không bị gián đoạn sau khi 
giai đoạn chuyển tiếp kết thúc, Việt Nam và UK đã tiến hành thảo 
luận từ rất sớm về Hiệp định UKVFTA từ tháng 8 năm 2018 trên 
cơ sở kế thừa Hiệp định EVFTA11 với những điều chỉnh phù hợp 
để đảm bảo việc thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại được 
thông suốt. Hai bên đã tiến hành 6 Phiên làm việc chính thức và 5 
Phiên làm việc kỹ thuật trong giai đoạn 2018 - 2020, với những cột 
mốc chính như sau:
Tháng 8 năm 2018: Hai bên khởi động thảo luận về hiệp định song 
phương.
Tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020: Hai bên tổ chức các 
Phiên làm việc ở cấp Bộ trưởng và kỹ thuật để thảo luận về nội dung 
của văn kiện Hiệp định song phương giữa hai nước.

11Theo Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về 
việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA, Hiệp định EVFTA được áp dụng với UK trong 
thời gian từ ngày Hiệp định có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 (có 
thể gia hạn đến 24 tháng theo thỏa thuận Brexit).

C. HI N NG M DO G
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM VÀ 
LIÊN HI NG QU C AN A LEN
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Ngày 11 tháng 12 năm 2020: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 
Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế UK Elizabeth Truss ký 
Biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định UKVFTA tại Hà Nội.
Ngày 29 tháng 12 năm 2020: Hiệp định UKVFTA được ký tại Luân-
đôn, UK bởi đại diện được ủy quyền của Chính phủ hai bên.
06 giờ sáng ngày 01 tháng 01 năm 2021 giờ Việt Nam: Hiệp định 
UKVFTA được áp dụng tạm thời.
Ngày 01 tháng 5 năm 2021: Hiệp định UKVFTA có hiệu lực chính thức.

43. UKVFTA khác EVFTA ở chỗ nào?
Hiệp định UKVFTA được đàm phán dựa trên nguyên tắc kế thừa các 
cam kết đã có trong Hiệp định EVFTA, với những điều chỉnh cần 
thiết để đảm bảo phù hợp với khuôn khổ thương mại song phương 
giữa Việt Nam và UK, cụ thể như sau:

Về thương mại hàng hóa
Hiệp định UKVFTA về cơ bản kế thừa các cam kết cắt giảm và xóa 
bỏ thuế quan của Việt Nam và UK trong EVFTA, theo đó hai bên sẽ 
tiếp tục thực hiện việc cắt giảm thuế quan theo lộ trình đang thực 
hiện trong Hiệp định EVFTA. Ngoài ra, đối với các dòng thuế mà 
EU đã cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan (TRQ) với 
mức thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%, UK dành cho Việt Nam 
lượng hạn ngạch đối với các mặt hàng này trên cơ sở số liệu thống kê 
của EU về trao đổi thương mại song phương thực tế giữa Việt Nam 
và UK trong giai đoạn 2014 - 2016.
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Bảng 3. Lượng TRQ mà UK và EU dành cho Việt Nam trong 
UKVFTA và EVFTA

Mặt hàng

Hạn ngạch EU 
dành cho Việt 

Nam trong 
EVFTA (tấn)

Hạn ngạch UK 
dành cho Việt 

Nam trong 
UKVFTA (tấn)

Tổng lượng hạn 
ngạch mới của 
EU và UK dành 
cho Việt Nam 

(tấn)
Trứng và lòng đỏ 
trứng gia cầm

500 68 568

Tỏi 400 54 454

Ngô ngọt 5.000 681 5.681

Gạo đã xát 20.000 3.356 23.356

Gạo đã xay 30.000 5.001 35.001

Gạo đã xay đáp ứng 
yêu cầu đúng chủng 
loại

30.000 5.001 35.001

Tinh bột sắn 30.000 12.215 42.215

Cá ngừ 11.500 1.566 13.066

Surimi 500 68 568

Đường và các sản 
phẩm khác chứa 
hàm lượng đường 
cao

20.000 2.724 22.724

Đường đặc biệt 400 54 454

Nấm 350 48 398

Ethanol 1.000 136 1.136

Mannitol, Sorbitol, 
Dextrin và các dạng 
tinh bột biến tính 
khác

2.000 272 2.272
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Ngày 11 tháng 12 năm 2020: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 
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Bên cạnh đó, UK cam kết sẽ rà soát nâng lượng TRQ đối với mặt 
hàng gạo của Việt Nam sau 3 năm kể từ ngày UKVFTA có hiệu lực. 
Như vậy, có thể nói các cam kết thương mại hàng hóa của UK đã 
được kế thừa toàn bộ và đem lại lợi ích bổ sung về lượng TRQ đối 
với 14 mặt hàng được hưởng ưu đãi. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa 
khi UK là một trong những thị trường nhập khẩu tiềm năng các mặt 
hàng mà Việt Nam có lợi thế xuất khẩu cao (ví dụ như gạo, tinh bột 
sắn, surimi).

Về thương mại dịch vụ và đầu tư

Hai bên thống nhất về cơ bản kế thừa toàn bộ các cam kết trong 
EVFTA cũng như cam kết các nghĩa vụ chung về thương mại dịch 
vụ và đầu tư. Bên cạnh đó, UKVFTA đưa ra một số điều chỉnh nhất 
định như sau:

- Dịch vụ ngân hàng: ta đồng ý xem xét thuận lợi việc cho phép 
các tổ chức tín dụng UK nâng mức nắm giữ của phía nước ngoài 
lên 49% vốn điều lệ trong 01 ngân hàng thương mại cổ phần của 
Việt Nam (cam kết trong Hiệp định EVFTA là 02 ngân hàng). 
Tương tự như trong khuôn khổ EVFTA, cam kết này chỉ có hiệu 
lực trong vòng 05 năm kể từ khi Hiệp định EVVFTA có hiệu lực, 
tức là đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2025, và không áp dụng với 
04 ngân hàng thương mại cổ phần mà nhà nước đang nắm cổ 
phần chi phối là BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank. 
Đến hết thời hạn 5 năm, Việt Nam sẽ không bị ràng buộc bởi 
cam kết này. Bên cạnh đó, việc thực hiện cam kết này sẽ phải 
tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục mua bán, sáp nhập cũng 
như các điều kiện an toàn, cạnh tranh, bao gồm giới hạn tỷ lệ 
sở hữu cổ phần áp dụng đối với từng nhà đầu tư là cá nhân, tổ 
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chức trên cơ sở đối xử quốc gia, theo quy định của pháp luật của 
Việt Nam.

- Đối với một số ngành dịch vụ (như dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ 
cho thuê máy bay; dịch vụ cho thuê máy bay kèm người lái; dịch vụ 
vận tải hàng hóa bằng đường biển, trừ vận tải nội địa), UK sửa đổi 
biểu cam kết cho phù hợp với pháp luật trong nước của UK sau khi 
rời khỏi EU.

- UK đề nghị bổ sung các nội dung làm rõ các yêu cầu hoạt động tại Hiệp 
định này không áp dụng đối với các thỏa thuận riêng của tư nhân mà 
nhà nước không bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải áp dụng.

Về mua sắm của Chính phủ

Việt Nam và UK thống nhất kế thừa các cam kết trong EVFTA (bao 
gồm cả mở cửa thị trường mua sắm công), với các điều chỉnh như 
sau:

- Với nghĩa vụ đăng tải nội dung tóm tắt của thông báo mời sơ tuyển, 
thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu bằng tiếng Anh trên 
cổng thông tin điện tử, UK vẫn cam kết dành hỗ trợ kỹ thuật cho Việt 
Nam để thực thi nghĩa vụ này. Tuy nhiên, nghĩa vụ này chỉ áp dụng 
đối với Việt Nam sau khi hệ thống tự động dịch và đăng tải thông báo 
tóm tắt bằng tiếng Anh được thiết lập và hoạt động tại Việt Nam nhờ 
sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của EU.

- UK sẽ cung cấp thông tin chi tiết về phương tiện đăng tải thông tin 
về đấu thầu của UK.

Về Sở hữu trí tuệ

Tương tự các nội dung khác, cam kết về sở hữu trí tuệ của Hiệp định 
UKVFTA về cơ bản kế thừa Hiệp định EVFTA, và do đó sẽ bao gồm cam 
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Bên cạnh đó, UK cam kết sẽ rà soát nâng lượng TRQ đối với mặt 
hàng gạo của Việt Nam sau 3 năm kể từ ngày UKVFTA có hiệu lực. 
Như vậy, có thể nói các cam kết thương mại hàng hóa của UK đã 
được kế thừa toàn bộ và đem lại lợi ích bổ sung về lượng TRQ đối 
với 14 mặt hàng được hưởng ưu đãi. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa 
khi UK là một trong những thị trường nhập khẩu tiềm năng các mặt 
hàng mà Việt Nam có lợi thế xuất khẩu cao (ví dụ như gạo, tinh bột 
sắn, surimi).

Về thương mại dịch vụ và đầu tư
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định như sau:
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các tổ chức tín dụng UK nâng mức nắm giữ của phía nước ngoài 
lên 49% vốn điều lệ trong 01 ngân hàng thương mại cổ phần của 
Việt Nam (cam kết trong Hiệp định EVFTA là 02 ngân hàng). 
Tương tự như trong khuôn khổ EVFTA, cam kết này chỉ có hiệu 
lực trong vòng 05 năm kể từ khi Hiệp định EVVFTA có hiệu lực, 
tức là đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2025, và không áp dụng với 
04 ngân hàng thương mại cổ phần mà nhà nước đang nắm cổ 
phần chi phối là BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank. 
Đến hết thời hạn 5 năm, Việt Nam sẽ không bị ràng buộc bởi 
cam kết này. Bên cạnh đó, việc thực hiện cam kết này sẽ phải 
tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục mua bán, sáp nhập cũng 
như các điều kiện an toàn, cạnh tranh, bao gồm giới hạn tỷ lệ 
sở hữu cổ phần áp dụng đối với từng nhà đầu tư là cá nhân, tổ 
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chức trên cơ sở đối xử quốc gia, theo quy định của pháp luật của 
Việt Nam.

- Đối với một số ngành dịch vụ (như dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ 
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vận tải hàng hóa bằng đường biển, trừ vận tải nội địa), UK sửa đổi 
biểu cam kết cho phù hợp với pháp luật trong nước của UK sau khi 
rời khỏi EU.

- UK đề nghị bổ sung các nội dung làm rõ các yêu cầu hoạt động tại Hiệp 
định này không áp dụng đối với các thỏa thuận riêng của tư nhân mà 
nhà nước không bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải áp dụng.

Về mua sắm của Chính phủ

Việt Nam và UK thống nhất kế thừa các cam kết trong EVFTA (bao 
gồm cả mở cửa thị trường mua sắm công), với các điều chỉnh như 
sau:

- Với nghĩa vụ đăng tải nội dung tóm tắt của thông báo mời sơ tuyển, 
thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu bằng tiếng Anh trên 
cổng thông tin điện tử, UK vẫn cam kết dành hỗ trợ kỹ thuật cho Việt 
Nam để thực thi nghĩa vụ này. Tuy nhiên, nghĩa vụ này chỉ áp dụng 
đối với Việt Nam sau khi hệ thống tự động dịch và đăng tải thông báo 
tóm tắt bằng tiếng Anh được thiết lập và hoạt động tại Việt Nam nhờ 
sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của EU.

- UK sẽ cung cấp thông tin chi tiết về phương tiện đăng tải thông tin 
về đấu thầu của UK.

Về Sở hữu trí tuệ

Tương tự các nội dung khác, cam kết về sở hữu trí tuệ của Hiệp định 
UKVFTA về cơ bản kế thừa Hiệp định EVFTA, và do đó sẽ bao gồm cam 
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kết về quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý (CDĐL), 
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, thông tin bí mật, và giống cây trồng. Khi 
Hiệp định có hiệu lực, UK sẽ tiếp tục bảo hộ 39 CDĐL của Việt Nam. Các 
CDĐL của Việt Nam đều liên quan tới nông sản, thực phẩm đặc trưng và 
nổi tiếng như trà Mộc Châu, cà phê Buôn Ma Thuột v.v.

Bên cạnh đó, mặc dù UK không còn là thành viên của EU, các CDĐL 
có nước xuất xứ là UK sẽ được tiếp tục bảo hộ tại Việt Nam trong 
khuôn khổ UKVFTA như sau:

- CDĐL “Scotch Whisky” (cho sản phẩm rượu mạnh) đã đăng ký 
trực tiếp tại Việt Nam và đã được bảo hộ tại Việt Nam. Do đó, việc 
bảo hộ CDĐL này được tiếp tục thực hiện theo pháp luật Việt Nam.

- CDĐL “Scottish Farmed Salmon” sẽ tiếp tục được bảo hộ tại Việt 
Nam nhưng có điều chỉnh kỹ thuật để làm rõ việc bảo hộ phù hợp 
với pháp luật của Việt Nam và theo quy định tại UKVFTA (do cấp 
phê chuẩn Hiệp định với EU là Quốc hội còn Hiệp định UKVFTA 
do Chính phủ phê duyệt).

Hai CDĐL xuyên biên giới “Irish Cream” và “Irish Whiskey/Uisce 
Beatha Eireannach” (đều cho sản phẩm rượu mạnh) sẽ tiếp tục được 
bảo hộ tại Việt Nam với danh nghĩa là CDĐL của EU và có nước xuất 
xứ là Ai-len, bao gồm Bắc Ai-len (thuộc UK) và Cộng hòa Ai-len 
(nước thành viên EU). Việc bảo hộ 2 CDĐL này cho các sản phẩm 
sản xuất tại lãnh thổ của Bắc Ai-len (thuộc UK) theo UKVFTA sẽ 
không phương hại tới việc bảo hộ hai CDĐL này cho các sản phẩm 
sản xuất tại Cộng hòa Ai-len (nước thành viên EU).

Về Quy tắc xuất xứ

Bên cạnh việc kế thừa các cam kết trong Nghị định thư 1 của EVFTA 
quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành 
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chính, hai bên cam kết cơ chế cộng gộp xuất xứ mở rộng cho phép 
hàng hóa của hai bên được sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ các 
nước thành viên EU (cũng như Công quốc Andorra và Cộng hòa San 
Marino) để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng xuất khẩu sang nước bên 
kia và được hưởng thuế suất ưu đãi của Hiệp định UKVFTA.

Bên cạnh đó, do việc thực thi cơ chế cộng gộp mở rộng với EU chưa 
từng có tiền lệ, phức tạp và cần phải rà soát trong quá trình thực thi, 
hai bên đã nhất trí sẽ rà soát việc thực hiện cơ chế này vào năm thứ 
3 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, hướng tới việc đưa ra được những 
quy trình cần thiết để áp dụng cộng gộp mở rộng. Trong trường hợp 
hai bên không thống nhất được quy trình, mỗi bên sẽ có quyền áp 
dụng quy trình trong nước về cộng gộp.
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kết về quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý (CDĐL), 
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, thông tin bí mật, và giống cây trồng. Khi 
Hiệp định có hiệu lực, UK sẽ tiếp tục bảo hộ 39 CDĐL của Việt Nam. Các 
CDĐL của Việt Nam đều liên quan tới nông sản, thực phẩm đặc trưng và 
nổi tiếng như trà Mộc Châu, cà phê Buôn Ma Thuột v.v.

Bên cạnh đó, mặc dù UK không còn là thành viên của EU, các CDĐL 
có nước xuất xứ là UK sẽ được tiếp tục bảo hộ tại Việt Nam trong 
khuôn khổ UKVFTA như sau:

- CDĐL “Scotch Whisky” (cho sản phẩm rượu mạnh) đã đăng ký 
trực tiếp tại Việt Nam và đã được bảo hộ tại Việt Nam. Do đó, việc 
bảo hộ CDĐL này được tiếp tục thực hiện theo pháp luật Việt Nam.

- CDĐL “Scottish Farmed Salmon” sẽ tiếp tục được bảo hộ tại Việt 
Nam nhưng có điều chỉnh kỹ thuật để làm rõ việc bảo hộ phù hợp 
với pháp luật của Việt Nam và theo quy định tại UKVFTA (do cấp 
phê chuẩn Hiệp định với EU là Quốc hội còn Hiệp định UKVFTA 
do Chính phủ phê duyệt).

Hai CDĐL xuyên biên giới “Irish Cream” và “Irish Whiskey/Uisce 
Beatha Eireannach” (đều cho sản phẩm rượu mạnh) sẽ tiếp tục được 
bảo hộ tại Việt Nam với danh nghĩa là CDĐL của EU và có nước xuất 
xứ là Ai-len, bao gồm Bắc Ai-len (thuộc UK) và Cộng hòa Ai-len 
(nước thành viên EU). Việc bảo hộ 2 CDĐL này cho các sản phẩm 
sản xuất tại lãnh thổ của Bắc Ai-len (thuộc UK) theo UKVFTA sẽ 
không phương hại tới việc bảo hộ hai CDĐL này cho các sản phẩm 
sản xuất tại Cộng hòa Ai-len (nước thành viên EU).

Về Quy tắc xuất xứ

Bên cạnh việc kế thừa các cam kết trong Nghị định thư 1 của EVFTA 
quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành 
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chính, hai bên cam kết cơ chế cộng gộp xuất xứ mở rộng cho phép 
hàng hóa của hai bên được sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ các 
nước thành viên EU (cũng như Công quốc Andorra và Cộng hòa San 
Marino) để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng xuất khẩu sang nước bên 
kia và được hưởng thuế suất ưu đãi của Hiệp định UKVFTA.

Bên cạnh đó, do việc thực thi cơ chế cộng gộp mở rộng với EU chưa 
từng có tiền lệ, phức tạp và cần phải rà soát trong quá trình thực thi, 
hai bên đã nhất trí sẽ rà soát việc thực hiện cơ chế này vào năm thứ 
3 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, hướng tới việc đưa ra được những 
quy trình cần thiết để áp dụng cộng gộp mở rộng. Trong trường hợp 
hai bên không thống nhất được quy trình, mỗi bên sẽ có quyền áp 
dụng quy trình trong nước về cộng gộp.
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44. Chính phủ triển khai thực hiện các FTA, đặc biệt 
là các FTA thế hệ mới như thế nào?
Trong thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương, cộng 
đồng doanh nghiệp đã nỗ lực tổ chức triển khai nhiều giải pháp để 
tận dụng cơ hội mang lại từ các FTA, đặc biệt là Hiệp định CPTPP 
và Hiệp định EVFTA.
Sau khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 
năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực thi Hiệp định 
CPTPP.
Sau khi Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 
8 năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực thi Hiệp định 
EVFTA.
Đối với Hiệp định UKVFTA, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban 
hành Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2021 về phê 
duyệt Kế hoạch hành động thực thi Hiệp định.
Các Kế hoạch thực thi Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA đều 
tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ gồm: (i) Công tác tuyên truyền, 
phổ biến; (ii) Công tác xây dựng pháp luật, thể chế; (iii) Nâng cao 
năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; (iv) Chủ trương 
và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao 
động tại cơ sở doanh nghiệp; (v) Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ 
môi trường và phát triển bền vững.

45. Các vấn đề đặt ra trong quá trình thực thi FTA 
là gì?
Thứ nhất, tình hình đại dịch Covid xảy ra và diễn biến phức tạp đã 
ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai kế hoạch thực thi các FTA. 
Ngoài ra, đại dịch này cũng đã gây nhiều thiệt hại lớn cho rất nhiều 
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44. Chính phủ triển khai thực hiện các FTA, đặc biệt 
là các FTA thế hệ mới như thế nào?
Trong thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương, cộng 
đồng doanh nghiệp đã nỗ lực tổ chức triển khai nhiều giải pháp để 
tận dụng cơ hội mang lại từ các FTA, đặc biệt là Hiệp định CPTPP 
và Hiệp định EVFTA.
Sau khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 
năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực thi Hiệp định 
CPTPP.
Sau khi Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 
8 năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực thi Hiệp định 
EVFTA.
Đối với Hiệp định UKVFTA, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban 
hành Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2021 về phê 
duyệt Kế hoạch hành động thực thi Hiệp định.
Các Kế hoạch thực thi Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA đều 
tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ gồm: (i) Công tác tuyên truyền, 
phổ biến; (ii) Công tác xây dựng pháp luật, thể chế; (iii) Nâng cao 
năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; (iv) Chủ trương 
và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao 
động tại cơ sở doanh nghiệp; (v) Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ 
môi trường và phát triển bền vững.

45. Các vấn đề đặt ra trong quá trình thực thi FTA 
là gì?
Thứ nhất, tình hình đại dịch Covid xảy ra và diễn biến phức tạp đã 
ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai kế hoạch thực thi các FTA. 
Ngoài ra, đại dịch này cũng đã gây nhiều thiệt hại lớn cho rất nhiều 
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doanh nghiệp Việt Nam, buộc họ phải có những điều chỉnh chiến 
lược đầu tư kinh doanh cho phù hợp với bối cảnh mới.
Thứ hai, công tác tuyên truyền dù đã được đa dạng hóa và đem 
lại một số kết quả tích cực nhưng số lượng doanh nghiệp hiểu rõ 
cam kết trong lĩnh vực hoạt động của mình còn chưa cao. Theo 
khảo sát của VCCI, có tới 45% doanh nghiệp xuất nhập khẩu chưa 
biết đến cam kết thuế quan liên quan đến ngành hàng của mình. 
Điều này cho thấy hoạt động tuyên truyền cần cụ thể hóa hơn 
nữa, đa dạng hơn nữa, đi sâu vào ngành hàng và lĩnh vực doanh 
nghiệp quan tâm cũng như hướng đúng đối tượng doanh nghiệp 
hơn nữa.
Thứ ba, một bộ phận doanh nghiệp còn khá thờ ơ, chưa thực sự chủ 
động trong việc tìm hiểu và phối hợp với các cơ quan và tổ chức 
liên quan trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến. Vấn đề nhiều 
Bộ, ngành và địa phương tổ chức hội nghị, hội thảo một cách công 
phu nhưng không mời được đại diện doanh nghiệp hoặc mời không 
được thành phần phù hợp vẫn còn khá phổ biến.
Thứ tư, dù nhận thức về công tác hội nhập kinh tế quốc tế nói chung 
và thực thi FTA nói riêng của một số cơ quan, địa phương đã được 
cải thiện nhưng công tác dự báo, sự quan tâm và đánh giá đúng mức 
phạm vi tác động của hội nhập và thực thi FTA còn nhiều hạn chế, 
chưa có tính hệ thống và kịp thời. Nhiều địa phương chưa thực sự 
chủ động vào cuộc trong việc xây dựng định hướng, chiến lược tận 
dụng FTA cho các doanh nghiệp tại địa phương mình. Điều này 
cũng một phần là do đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, địa phương tham 
mưu về công tác hội nhập kinh tế quốc tế còn mỏng, chưa được đào 
tạo bài bản và cập nhật thường xuyên về các thông tin hay kiến thức 
cần thiết phục vụ cho công việc của mình.
Thứ năm, về phía các doanh nghiệp, hiện tại các doanh nghiệp, đặc 
biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ năng lực cạnh tranh còn yếu, giá 
thành còn cao, chất lượng còn thấp so với tiêu chuẩn quốc tế, đồng 
thời chưa thực sự chú trọng nâng cao trình độ quản trị, chất lượng 
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nguồn nhân lực; chưa chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu 
và xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, công tác tiếp cận thị 
trường còn hạn chế; hạ tầng, dịch vụ phục vụ cho công tác tiêu thụ 
sản phẩm, hỗ trợ xuất khẩu, xúc tiến thương mại còn yếu và thiếu. 
Ngoài ra, nhiều rất nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong 
việc tiếp cận các nguồn vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh 
doanh phục vụ mục tiêu tận dụng các FTA của Việt Nam.
Thứ sáu, vấn đề đáp ứng điều kiện về quy tắc xuất xứ vẫn là một 
thách thức với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù hiện nay đã có 
một số doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước 
hay đã có một số dự án đầu tư sản xuất các nguồn nguyên liệu trong 
nước cho ngành dệt may… nhưng trong giai đoạn ngắn hạn chưa thể 
giúp Việt Nam khắc phục được vấn đề này.

46. Cần làm gì để nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền phổ biến trong bối cảnh nguồn lực có hạn?
Thứ nhất, các cơ quan quản lý địa phương cần phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan đầu mối, điều phối việc thực thi các FTA trong việc tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả, tránh dàn trải và lãnh phí nguồn lực.
Thứ hai, cần đổi mới và đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên 
truyền, đào tạo theo hướng tập trung vào những nội dung doanh 
nghiệp thực sự quan tâm, đồng thời mở rộng sang các hình thức 
tuyên truyền trên nền tảng số (ví dụ như đào tạo trực tuyến, phát 
hành ấn phẩm số…) nhằm thu hút, truyền tải thông tin và tiếp cận 
được với nhiều doanh nghiệp hơn.

47. Cần làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương 
tận dụng hiệu quả các FTA?
Việt Nam đang tiếp tục bước vào các giai đoạn hội nhập sâu rộng, 
sẽ tiếp tục thực thi nhiều cam kết có chiều sâu với mức độ cao hơn 
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doanh nghiệp Việt Nam, buộc họ phải có những điều chỉnh chiến 
lược đầu tư kinh doanh cho phù hợp với bối cảnh mới.
Thứ hai, công tác tuyên truyền dù đã được đa dạng hóa và đem 
lại một số kết quả tích cực nhưng số lượng doanh nghiệp hiểu rõ 
cam kết trong lĩnh vực hoạt động của mình còn chưa cao. Theo 
khảo sát của VCCI, có tới 45% doanh nghiệp xuất nhập khẩu chưa 
biết đến cam kết thuế quan liên quan đến ngành hàng của mình. 
Điều này cho thấy hoạt động tuyên truyền cần cụ thể hóa hơn 
nữa, đa dạng hơn nữa, đi sâu vào ngành hàng và lĩnh vực doanh 
nghiệp quan tâm cũng như hướng đúng đối tượng doanh nghiệp 
hơn nữa.
Thứ ba, một bộ phận doanh nghiệp còn khá thờ ơ, chưa thực sự chủ 
động trong việc tìm hiểu và phối hợp với các cơ quan và tổ chức 
liên quan trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến. Vấn đề nhiều 
Bộ, ngành và địa phương tổ chức hội nghị, hội thảo một cách công 
phu nhưng không mời được đại diện doanh nghiệp hoặc mời không 
được thành phần phù hợp vẫn còn khá phổ biến.
Thứ tư, dù nhận thức về công tác hội nhập kinh tế quốc tế nói chung 
và thực thi FTA nói riêng của một số cơ quan, địa phương đã được 
cải thiện nhưng công tác dự báo, sự quan tâm và đánh giá đúng mức 
phạm vi tác động của hội nhập và thực thi FTA còn nhiều hạn chế, 
chưa có tính hệ thống và kịp thời. Nhiều địa phương chưa thực sự 
chủ động vào cuộc trong việc xây dựng định hướng, chiến lược tận 
dụng FTA cho các doanh nghiệp tại địa phương mình. Điều này 
cũng một phần là do đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, địa phương tham 
mưu về công tác hội nhập kinh tế quốc tế còn mỏng, chưa được đào 
tạo bài bản và cập nhật thường xuyên về các thông tin hay kiến thức 
cần thiết phục vụ cho công việc của mình.
Thứ năm, về phía các doanh nghiệp, hiện tại các doanh nghiệp, đặc 
biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ năng lực cạnh tranh còn yếu, giá 
thành còn cao, chất lượng còn thấp so với tiêu chuẩn quốc tế, đồng 
thời chưa thực sự chú trọng nâng cao trình độ quản trị, chất lượng 
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nguồn nhân lực; chưa chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu 
và xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, công tác tiếp cận thị 
trường còn hạn chế; hạ tầng, dịch vụ phục vụ cho công tác tiêu thụ 
sản phẩm, hỗ trợ xuất khẩu, xúc tiến thương mại còn yếu và thiếu. 
Ngoài ra, nhiều rất nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong 
việc tiếp cận các nguồn vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh 
doanh phục vụ mục tiêu tận dụng các FTA của Việt Nam.
Thứ sáu, vấn đề đáp ứng điều kiện về quy tắc xuất xứ vẫn là một 
thách thức với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù hiện nay đã có 
một số doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước 
hay đã có một số dự án đầu tư sản xuất các nguồn nguyên liệu trong 
nước cho ngành dệt may… nhưng trong giai đoạn ngắn hạn chưa thể 
giúp Việt Nam khắc phục được vấn đề này.

46. Cần làm gì để nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền phổ biến trong bối cảnh nguồn lực có hạn?
Thứ nhất, các cơ quan quản lý địa phương cần phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan đầu mối, điều phối việc thực thi các FTA trong việc tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả, tránh dàn trải và lãnh phí nguồn lực.
Thứ hai, cần đổi mới và đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên 
truyền, đào tạo theo hướng tập trung vào những nội dung doanh 
nghiệp thực sự quan tâm, đồng thời mở rộng sang các hình thức 
tuyên truyền trên nền tảng số (ví dụ như đào tạo trực tuyến, phát 
hành ấn phẩm số…) nhằm thu hút, truyền tải thông tin và tiếp cận 
được với nhiều doanh nghiệp hơn.

47. Cần làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương 
tận dụng hiệu quả các FTA?
Việt Nam đang tiếp tục bước vào các giai đoạn hội nhập sâu rộng, 
sẽ tiếp tục thực thi nhiều cam kết có chiều sâu với mức độ cao hơn 
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trước. Cùng với các cơ hội thì việc thực thi các FTA, đặc biệt là các 
FTA thế hệ mới, cũng đặt ra không ít thách thức cho doanh nghiệp 
và nền kinh tế Việt Nam như sức ép cạnh tranh, xu hướng bảo hộ sản 
xuất trong nước của các nước nhập khẩu, các quy định về phòng vệ 
thương mại, TBT, SPS, yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, chất lượng 
sản phẩm, các quy tắc xuất xứ,... Để tận dụng tốt hơn các cơ hội mà 
các FTA này mang lại, Quốc hội, Chính phủ các Bộ, ngành và địa 
phương cần:
- Tiếp tục rà soát và sửa đổi hệ thống pháp luật để thực thi cam kết 
trong các FTA. Trong thời gian tới, cần tiếp tục làm sao đồng bộ hóa 
khung khổ pháp luật, tức là bổ sung, sửa đổi các quy định hiện hành 
theo hướng đưa toàn bộ hệ thống pháp luật ngày càng phù hợp hơn 
với triết lý “mở” của hội nhập, từ đó đem lại tác động cùng chiều và 
giúp ta gia tăng năng lực để nắm bắt các cơ hội do hội nhập đem lại.
- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động truyên truyền 
phổ biến thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng 
dưới nhiều hình thức khác nhau như Hội nghị, hội thảo, tập huấn, 
cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, báo chí, ấn phẩm v.v… phù 
hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19. Nội dung thông 
tin tuyên truyền cần sâu hơn và thực chất hơn nữa, không chỉ tập 
trung vào các cam kết trong các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm 
thuế quan, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư, v.v.. mà cả cam kết về 
các biện pháp phi thuế quan, phòng vệ thương mại, lao động, phát 
triển bền vững… vốn đã và đang trở thành các rào cảo phức tạp đối 
với các doanh nghiệp khi muốn tiếp cận thị trường của nhiều nước 
trong các nước FTA nói chung và các nước thành viên CPTPP, EU 
nói riêng.
- Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cần củng cố, tăng 
cường công tác thông tin, cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp các 
phân tích, dự báo tình hình thị trường cũng như luật pháp, chính 
sách và tập quán buôn bán đặc thù của từng khu vực thị trường.
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trước. Cùng với các cơ hội thì việc thực thi các FTA, đặc biệt là các 
FTA thế hệ mới, cũng đặt ra không ít thách thức cho doanh nghiệp 
và nền kinh tế Việt Nam như sức ép cạnh tranh, xu hướng bảo hộ sản 
xuất trong nước của các nước nhập khẩu, các quy định về phòng vệ 
thương mại, TBT, SPS, yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, chất lượng 
sản phẩm, các quy tắc xuất xứ,... Để tận dụng tốt hơn các cơ hội mà 
các FTA này mang lại, Quốc hội, Chính phủ các Bộ, ngành và địa 
phương cần:
- Tiếp tục rà soát và sửa đổi hệ thống pháp luật để thực thi cam kết 
trong các FTA. Trong thời gian tới, cần tiếp tục làm sao đồng bộ hóa 
khung khổ pháp luật, tức là bổ sung, sửa đổi các quy định hiện hành 
theo hướng đưa toàn bộ hệ thống pháp luật ngày càng phù hợp hơn 
với triết lý “mở” của hội nhập, từ đó đem lại tác động cùng chiều và 
giúp ta gia tăng năng lực để nắm bắt các cơ hội do hội nhập đem lại.
- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động truyên truyền 
phổ biến thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng 
dưới nhiều hình thức khác nhau như Hội nghị, hội thảo, tập huấn, 
cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, báo chí, ấn phẩm v.v… phù 
hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19. Nội dung thông 
tin tuyên truyền cần sâu hơn và thực chất hơn nữa, không chỉ tập 
trung vào các cam kết trong các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm 
thuế quan, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư, v.v.. mà cả cam kết về 
các biện pháp phi thuế quan, phòng vệ thương mại, lao động, phát 
triển bền vững… vốn đã và đang trở thành các rào cảo phức tạp đối 
với các doanh nghiệp khi muốn tiếp cận thị trường của nhiều nước 
trong các nước FTA nói chung và các nước thành viên CPTPP, EU 
nói riêng.
- Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cần củng cố, tăng 
cường công tác thông tin, cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp các 
phân tích, dự báo tình hình thị trường cũng như luật pháp, chính 
sách và tập quán buôn bán đặc thù của từng khu vực thị trường.
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