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Lời giới thiệu 

Trong tay Bạn là Bản tin “Doanh nghiệp và Chính
sách thương mại quốc tế”, ấn phẩm phát hànhhàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thươngmại Quốc tế - Trung tâm WTO – Phòng Thươngmại và Công nghiệp Việt Nam.Mục “Điểm tin” của Bản tin sẽ mang đến cho Bạncác thông tin cập nhật cùng các bình luận cơ bảnvề những sự kiện, những câu chuyện từ tất cả cácchiều hội nhập (WTO, đa phương, song phương).Mục “Chuyên đề” tập trung chuyên sâu vào mộtchính sách, quy định, vấn đề thương mại quốc tếđặc biệt, đã hoặc có thể có tác động mạnh mẽ đếncác doanh nghiệp với những phân tích, bình luậnsâu sắc của các chuyên gia.Hy vọng rằng Bản tin “Doanh nghiệp và Chính sáchThương mại quốc tế” sẽ là cẩm nang hữu ích chodoanh nghiệp, hiệp hội trong việc tăng cườngthông tin về chính sách, pháp luật thương mạiquốc tế để chủ động xây dựng chiến lược kinhdoanh phù hợp với tình hình hội nhập, có tiếng nóitích cực hơn và tham gia hiệu quả hơn cùng vớiNhà nước trong việc hoạch định chính sách, đàmphán và thực thi các cam kết quốc tế.
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Điểm 
tin

Tin nổi bật 

ừ ngày 16 đến 20/12, tạiWashington đã diễn ra Vòngđàm phán thứ ba về Hiệp định Đốitác đầu tư và thương mại xuyên ĐạiTây Dương (TTIP). Theo đánh giácủa giới quan sát, đây được cho làVòng đàm phán kết thúc Giai đoạnđàm phán đầu tiên của TTIP, giaiđoạn sơ khởi mà ở đó hai bên đưa

ra cho nhau các kỳ vọng của mình,xác định những vấn đề chung.Những nội dung trong Giai đoạnđàm phán này sẽ là tiền đề cho giaiđoạn đàm phán thực chất của TTIPmà người ta hy vọng có thể bắt đầuvào năm tới – 2014.Trước đó, vào tháng 11/2013,Mỹ và EU cũng đã tiến hành vòng

đàm phán thứ hai về TTIP ở Brus-sels (Bỉ) với chủ đề dịch vụ, đầu tư,năng lượng và nguyên liệu thô, vàcác vấn đề về quy tắc. Và mặc dùthời điểm đó quan hệ của hai bêncó bị sứt mẻ đôi chút từ sự cố Mỹnghe lén điện thoại của một sốquan chức cấp cao các nước châuÂu, Vòng đàm phán thứ hai cũng đã

Đàm phán hiệp định thương mại tự do Mỹ-EU (TTIP)
đã qua Vòng thứ 3

T 



được cho là khá thành công, điềunày cho thấy quyết tâm rất cao củahai bên trong việc triển khai đàmphán TTIP.Quan tâm này không chỉ củagiới lãnh đạo hai bên. Trong suốtthời gian qua, người ta thấy rấtnhiều nhóm lợi ích của cả hai bênlên tiếng nhằm bảo vệ và tăngcường các lợi ích của mình quaTTIP. Gần đây nhất, nhân dịp Vòngđàm phán TTIP thứ 3, Liên minhcác nhà sản xuất ô tô của Mỹ, EU và

cả Nhật kêu gọi đưa vấn đề hài hòahóa chuẩn an toàn cho xe hơi giữahai bờ Đại Tây Dương. Hơn mộtchục nghị sỹ Mỹ thuộc phe chủtrương ủng hộ “công nghệ cao”cũng gửi thư thúc giục Đại diệnThương mại Mỹ (USTR) cươngquyết buộc EU phải từ bỏ các đềxuất trong TTIP mà họ cho là mộthình thức rào cản mới cho việctruyền dữ liệu qua biên giới giữahai bên. Một nhóm nghị sỹ khác thìđòi hỏi USTR phải có biện pháp

tính đến sự nhạy cảm của các sảnphẩm thủy tinh Mỹ trong TTIP…Hiện tại, giữa hai bên vẫn còntồn tại khá nhiều bất đồng trongquan điểm tiếp cận đối với một sốvấn đề, từ vệ sinh an toàn dịch tễ(SPS), tới các tiêu chuẩn kỹ thuậtTBT trong lĩnh vực vận tải hàngkhông, ô tô, năng lượng... Một trong những mâu thuẫnlớn nhất là đàm phán xung quanhviệc kiểm soát dịch vụ tài chính.Trong khi EU thiên về hướng hàihòa các quy định chung của hai bênthông qua TTIP thì Mỹ muốn đưavấn đề này ra ngoài khuôn khổ củaTTIP. USTR chịu sức ép khá lớn từtrong nước trong vấn đề này. Bộtrưởng Tài chính Mỹ thậm chí đãtuyên bố thằng thừng rằng ông nàyphản đối việc đưa vấn đề kiểm soátdịch vụ tài chính vào phạm vi đàmphán TTIP, lo ngại rằng các hiệpđịnh thương mại tự do sẽ hạ thấpmức độ kiểm soát và bảo vệ của cácquy định nội địa trong lĩnh vực này.Theo kế hoạch, giai đoạn đàmphán thực chất của TTIP sẽ chỉ bắtđầu sau khi Ủy viên thương mại EUKarel De Gucht và Đại diện thươngmại Mỹ Michael Froman có cuộchội đàm, dự kiến vào đầu năm2014, để xem xét lại tổng thế cáckết quả đàm phán Giai đoạn sơ khởi.Nếu việc xem xét này kết thúcthuận lợi, đàm phán TTIP có thểbước vào giai đoạn thực chất mà ởđó hai bên trao đổi cho nhau cácbản chào về loại bỏ thuế quan đốivới hàng hóa, mở cửa thị trườngdịch vụ, mua sắm chính phủ….Đàm phán TTIP dự kiến sẽ kếtthúc cơ bản vào cuối 2014. Mặc dùvậy, giới quan sát cho rằng thời hạnnày là quá tham vọng khi mà giờnày giai đoạn sơ khởi còn chưahoàn thành và rằng một năm có lẽchưa đủ để hai cường quốc kinh tếnày thống nhất với nhau về tất cảcác vấn đề giữa hai bên.3
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Tin nổi bật 

gày 17/12, tại Hà Nội, Vănphòng Ủy ban Quốc gia về hợptác kinh tế quốc tế (NCIEC) đã tổchức Hội nghị quán triệt và hướngdẫn triển khai chiến lược tham giacác thỏa thuận thương mại tự do(FTA) đến năm 2020. Tại Hội nghị này, thông tin vềcác kết quả ký kết và triển khai cácFTA đã có của Việt Nam cũng đượccông khai.Tính đến cuối năm 2013, ViệtNam đã cùng ASEAN tham gia 6FTA khu vực (AFTA, ACFTA, AKFTA,AJFTA, AANZFTA, AIFTA) và có 2FTA song phương (VJEPA với NhậtBản và FTA Việt Nam- Chile) vớiphạm vi tự do hóa khác nhau.Theo thống kê, thương mại haichiều giữa Việt Nam với các đối tácđã có FTA đều tăng cao sau khi cócác FTA, chiếm gần 60% tổng kimngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam(50% kim ngạch xuất khẩu và gần70% kim ngạch nhập khẩu).Nói cách khác, việc tham giaFTA đã góp phần mở rộng thịtrường và thúc đẩy tăng trưởngxuất nhập khẩu của Việt Nam. Lấyví dụ, đối với FTA giữa ASEAN và

Hàn Quốc (AKFTA), giai đoạn 2001-2006, kim ngạch thương mại ViệtNam – Hàn Quốc tăng  trung bình14,9%/năm, con số này là 29,1%trong giai đoạn 2007-2012, giaiđoạn thực thi AKFTA. Với tốc độtăng trưởng xuất khẩu cao hơn hẳnso với tăng trưởng nhập khẩu từHàn Quốc, Việt Nam liên tục xuấtsiêu vào thị trường này (dù giá trịtuyệt đối không thật lớn).Mặc dù vậy, xét một cách chi li,các doanh nghiệp Việt Nam chưatận dụng được đầy đủ các lợi thếthuế quan trong xuất khẩu hànghóa sang các nước đối tác FTA.Thống kê lượng Giấy chứng nhậnxuất xứ (C/O) ưu đãi theo các FTAđã ký cho thấy trong nhiều FTA,doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ tậndụng được thuế ưu đãi ở tỷ lệ thấp.Ví dụ trong ASEAN (AFTA), chỉ 30-40% kim ngạch xuất khẩu hưởngưu đãi thuế. Con số này còn thấphơn nữa trong ACFTA (trung bìnhchưa đầy 18% kim ngạch). Nhiềudoanh nghiệp chưa chủ động tìmhiểu để tận dụng các ưu đãi nàyđược cho là nguyên nhân chính dẫntới tình trạng này. Nhiều nhà sản

xuất, nhà xuất khẩu  không nắmđược các tiêu chí chuyển đổi mã sốhàng hóa, công đoạn gia công chếbiến cụ thể theo yêu cầu của cácFTA này. Bên cạnh đó, các chi phí,thủ tục hành chính để xin cấp C/Ocòn phức tạp, khiến doanh nghiệpmất động lực, đặc biệt đối với cáctrường hợp mà mức ưu đãi tậndụng được không thực sự lớn, ví dụmột số mặt hàng xuất khẩu chủ lựccủa Việt Nam vốn đã hưởng mứcthuế suất NFN thấp như nguyênliệu thô, nông sản.Trong khi đó, ở chiều ngược lại– nhập khẩu, Việt Nam lại đang chịunhững tác động bất lợi khá lớn. Vớinhiều FTA khác, đặc biệt là FTAgiữa ASEAN với Trung Quốc, ViệtNam đang trở thành thị trườngtiềm năng cho xuất khẩu hàng hóacủa các nước đối tác FTA. Nhiềunăm qua, Việt Nam nhập siêu lớnnhất từ Trung Quốc, tiếp đó làASEAN. Nếu như năm 2001, nhậpsiêu từ Trung Quốc chỉ là 210 triệuUSD và đến năm 2012, kim ngạchnhập siêu đã lên đến 16 tỷ USD.Các FTA cũng bị cho là nguồncơn làm thay đổi cơ cấu FDI ở ViệtNam khi mà nhiều doanh nghiệpFDI trong các lĩnh vực sản xuấtquyết định chuyển sang hoạt độngthương mại thuần túy (dừng sảnxuất, chỉ nhập khẩu vào để phânphối tại Việt Nam) để tận dụng việcloại bỏ thuế theo các FTA và tránhcác tác động bất lợi từ việc sản xuấtkhông còn được hưởng lợi từ thuếbảo hộ cao như trước đây.Hiện nay, Việt Nam đang đàmphán TPP (với 11 nước Thái BìnhDương), RCEP (ASEAN và 6 nướcđối tác), FTA với EU, với Liên minhThuế quan Nga-Belarus-Kaza-khstan, với các nước EFTA và vớiHàn Quốc. Vì vậy, bài học về việclàm sao để khai thác hiệu quả cácFTA là rất cần thiết để có thể tậndụng tốt các FTA hiện tại và trongtương lai.3
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gày 10/12, Hội nghị các Bộtrưởng các nước tham gia Hiệpđịnh thương mại tự do Đối tác xuyênThái Bình Dương (TPP) đã kết thúchội nghị tại Singapore mà không đạtđược mục tiêu “kết thúc cơ bản”đàm phán TPP vào cuối năm 2013như quyết tâm của các nhà lãnh đạocao cấp nhất. Đàm phán TPP vậy làlại một lần nữa lỡ hẹn.Đây là tin không vui với 12 Đoànđàm phán, những người đã rất nỗlực trong năm qua. Thêm vào đó,giới chuyên môn còn cho rằng ngaycả khi TPP hoàn thành đàm phán, từđó cho tới khi TPP có hiệu lực còn cảmột quãng đường rất dài, quãngđường “xin phê chuẩn nội bộ” củatừng nước TPP. Khó khăn nhất trongsố đó có lẽ lại là Hoa Kỳ, nước cầmtrịch và hiện đang thúc đẩy một cáchtích cực nhất cho việc hoàn tất đàmphán TPP.Cụ thể, theo pháp luật Hoa Kỳ, đểTPP có thể được phê chuẩn mộtcách nhanh chóng nhất, Chính phủHoa Kỳ cần thuyết phục được Quốchội nước này thông qua Quyền Thúcđẩy Thương mại (Trade PromotionAuthority – TPA, còn được biết tớidưới cái tên Fast Track) cho Tổngthống Barack Obama. TPA sẽ chophép Tổng thống đệ trình các hiệpđịnh thương mại như TPP lên Quốc

hội để Cơ quan này bỏ phiếu cả góimà không sửa đổi bất cứ điều khoảnnào trong hiệp định đã ký tắt. Chừngnào chưa có TPA thì chừng đó việcthông qua một FTA nói chung vàTPP nói riêng với đúng hiện trạngnhư đã đàm phán là không thể.Không có TPA, Quốc hội sẽ đượcphép yêu cầu Chính phủ sửa đổi cácnội dung chi tiết của văn bản Hiệpđịnh, và như vậy văn bản hiệp địnhTPP sẽ đứng trước nguy cơ sẽ phảiđàm phán lại bất kỳ chi tiết nào bịQuốc hội Mỹ yêu cầu.Đây không phải là lo lắng vô cớ,bởi trên thực tế, 03 FTA gần đâynhất mà Hoa Kỳ đàm phán và ký kết(FTAs với Colombia, với Panama vàvới Hàn Quốc) đã bị chậm trễ hơn 4năm trước khi được Quốc hội Mỹphê chuẩn chỉ vì không có TPA.Trong quá khứ, Quốc hội Mỹ đã từngnhiều lần bỏ phiếu bác bỏ việc traoTPA cho Tổng thống. Riêng dướithời Tổng thống Bill Clinton, cácnghị sỹ Mỹ đã ba lần ngăn cản việctrao TPA cho Tổng thống.Trong bối cảnh cụ thể của TPP,TPA có ý nghĩa rất quan trọng. Đàmphán TPP vốn dĩ đã rất phức tạp vàviệc đạt được đồng thuận giữa 12nước thành viên trong tất cả các vấnđề là hết sức khó khăn, đòi hỏinhững tính toán cả gói. Nếu đã

thống nhất rồi mà lại phải đàm phánlại ở một số điểm cụ thể thì khôngkhác gì “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”,không biết chừng nào mới xong.Trong nội bộ nước Mỹ, cũng cónhiều ý kiến ủng hộ Quốc hội thôngqua TPA. Thậm chí một nhóm Nghịsỹ đã được thành lập để vận độngcho việc thông qua này. Thượng nghịsỹ Max Baucus, Chủ tịch Ủy ban Tàichính Thượng viện, một thành viêntrong nhóm nói trên cho rằng“Chúng ta cần TPA bây giờ bởi vì, thếgiới sẽ không chờ đợi chúng ta. Kểtừ khi TPA hết hiệu lực vào tháng7/2007, các nước khác đã thươnglượng hàng trăm hiệp định…Nếuchúng ta không thể gieo hạt xungquanh chúng ta, các công ty Mỹ sẽmất đi các cơ hội, việc làm và tăngtrưởng.” Tuy nhiên, có vẻ như tại thờiđiểm hiện nay, việc thuyết phụcQuốc hội thông qua TPP không phảilà điều dễ dàng do phe Cộng hòamuốn lấy TPA làm “cây gậy” trongquan hệ với Tổng thống Obama vàđảng Dân chủ. Trong nội bộ đảngDân chủ của Tổng thống Obamacũng có nhiều ý kiến trái chiều. Hôm13/11, một nhóm gồm 151 nghị sỹcủa Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã gửithư cho Tổng thống Obama, trongđó bày tỏ sự phản đối của họ vớiTPA, với lý do Nhà Trắng vẫn chưatham vấn đầy đủ với Quốc hội vềTPP. Giới thạo tin cho rằng có vẻ nhưcác nghị sỹ không phản đối bản thânTPP mà phản đối cách mà Tổngthống tiến hành đàm phán TPP màbỏ qua Nghị viện.Cho đến nay, vẫn chưa có dự luậtnào về TPA được đệ trình lên 
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TPP và trở ngại trong lòng nước Mỹ

N



Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soáthay Thượng viện do Đảng Dân chủkiểm soát. Và rất lạ là chính Tổngthống Obama cũng chưa từng cóđộng thái cụ thể nào để thúc đẩyviệc thông qua TPA.
Rõ ràng các nước TPP có lý dođể lo ngại về triển vọng TPP từ chínhnước Mỹ. Và có lẽ Chính phủ Mỹ cầncó ngay hành động thích hợp để xửlý mối lo ngại này. Mặc dù vậy, Đại diện Thương

mại Mỹ Michael Froman cho biết:“Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn vớiQuốc hội về tầm quan trọng của TPAvới tư cách là một công cụ lâu dài đểđịnh hình chính sách thương mạiMỹ nhân danh người dân Mỹ”. 3
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ần đầu tiên kể từ ngày bắt đầuVòng đàm phán mới (VòngDoha), Tổ chức Thương mại thếgiới (WTO) đã đạt được một thỏathuận toàn diện nhằm đẩy mạnhgiao thương.Thỏa thuận vừa được ký tạiBali, Indonesia, sẽ giúp giản lượccác thủ tục thương mại và giúpnhững nước nghèo nhất thế giới cóthể xuất khẩu hàng hóa dễ dànghơn.Giới phân tích cho rằng thỏathuận này có thể đóng góp gần mộtnghìn tỷ đôla cho nền kinh tế toàn cầu.Đây được xem là một bước tiếnquan trọng của WTO và Vòng Doha,

Vòng đàm phán tổng thể của WTO,vốn đã bắt đầu từ năm 2001 và đãqua nhiều lần lỡ thời hạn dự kiếnkết thúc do 159 nước thành viênWTO có quan điểm quá cách xanhau trong hầu hết các lĩnh vựcđàm phán.Điều này lý giải tại sao người tavui mừng đến thế trước thỏa thuậnvừa đạt được này, dù rằng so vớitổng thể Vòng Doha, quy mô củathỏa thuận này là rất hạn chế."Thỏa thuận đã được thôngqua" – Tuyên bố này của Bộ trưởngThương mại Indonesia Gita Wir-jawan tại cuộc họp ở Bali sáng sớm7/12/2013 là điều mà người tachờ đợi sau hàng loạt các vòng

đàm phán thâu đêm giữa các bộtrưởng thương mại từ 159 quốcgia thành viên WTO.Tân Tổng Giám đốc WTO, ÔngRoberto Azevedo nói "Đây là lầnđầu tiên trong lịch sử hoạt động,WTO thực sự phát huy hết chứcnăng của mình… Lần này, tất cả cácquốc gia thành viên đã đạt được sựthống nhất. Chúng ta đã thực sựđưa từ 'thế giới' trong tên gọi củaWTO về đúng nghĩa của nó".Hai nhóm nội dung cơ bản củaThỏa thuận mới này bao gồmthuận lợi hóa thương mại (dướihình thức một Hiệp định về thuậnlợi hóa thương mại, với nội dungchủ yếu là giảm các chi phí và chậmtrễ trong lưu chuyển hàng hóa giữacác nước) và giảm bớt rào cản xuấtkhẩu đối với các nước nghèo (dướidạng cắt giảm thuế quan và hạnngạch cho các sản phẩm của cácnước nghèo nhất).Một trong những khó khăn củahội nghị lần này là việc Ấn Độ phảnđối một số điều khoản có thể đedọa chính sách trợ giá thóc trongkhi Hoa Kỳ và một số nước thànhviên khác cho rằng chính sách nàycủa Ấn Độ đã vi phạm một số quytắc của WTO. Cuba cũng chấp nhậnnội dung của thỏa thuận, mặc dùtrước đó đã đe dọa phủ quyết vìcho rằng nó không gây đủ áp lựcbuộc Mỹ dỡ bỏ rào cản thương mạiđối với đảo quốc này.Mặc dù vậy, các bên cuối cùngđã có sự thỏa hiệp và đồng ý tìmkiếm giải pháp cho vấn đề nàytrong vòng bốn năm tới. 3

Vòng Doha đạt thỏa thuận
thương mại đầu tiên

L
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Thượng nghị sỹ Max Baucus, 
Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện

heo báo cáo mới đây củaWTO, nửa sau năm 2013, cácbiện pháp hạn chế thương mại mớihoặc các biện pháp có khả nănghạn chế thương mại đã được ápdụng tại phần lớn các nước thànhviên G20 với mức độ hạn chếthương mại ngày càng tăng. Đã có116 biện pháp hạn chế thương mạimới được áp dụng trong thời giannày, chủ yếu là các biện pháp vềphòng vệ thương mại (đặc biệt làkhởi xướng điều tra chống bán phágiá), tăng thuế và thủ tục hải quanngặt nghèo hơn. 

Tác động hạn chế hoặc bópméo thương mại của các biện phápsau biên giới, như trợ cấp, muasắm công và các quy định về hànghóa và dịch vụ, ngày càng khó địnhlượng.Cũng trong giai đoạn này, tỷ lệxóa bỏ các hạn chế thương mại vốnđược áp dụng kể từ cuộc khủnghoảng toàn cầu có cao hơn so vớigiai đoạn trước đây nhưng khôngđáng kể. Khoảng 20% tổng số cácbiện pháp hạn chế thương mạiđược đưa ra từ tháng 10/2008 đếnnay đã bị loại bỏ.3

EU, Singapore công bố văn
bản hiệp định thương mại

tự do song phương ngày
20/9/2013. Đây được xem là mộttrong các hiệp định thương mạitoàn diện nhất mà EU đã từng đàmphán và là hiệp định đầu tiên củaEU với một nền kinh tế trong khuvực Đông Nam Á. Dự thảo hiệpđịnh hiện đang được dịch ra 24ngôn ngữ trong EU và sẽ phải trảiqua một loạt các thủ tục phêduyệt/phê chuẩn ở Ủy ban châuÂu, Hội Đồng Bộ Trưởng và Nghịviện châu Âu.

Australia và Hàn Quốc ký
FTA sau bốn năm đàm

phán ngày 5/12. Thủ tướng Aus-tralia Tony Abbott cho biết thỏathuận này sẽ dần loại bỏ mức thuếhiện đang ở mức 300% đối với cácmặt hàng nông sản xuất khẩu chủchốt của Australia như thịt bò, bộtmỳ, đường và các sản phẩm từ sữa,đồng thời mở cửa các thị trườngmới trong các lĩnh vực dịch vụ, đầutư, giáo dục và viễn thông. Trướcđó, Australia đã ký FTA với Singa-pore, Thái Lan và Mỹ, và hiện đangđàm phán ký kết FTA với Nhật Bảnvà Trung Quốc.

Đàm phán FTA Nhật-Hàn-
Trung đạt được một số tiếnbộ sau Vòng đàm phán thứ ba diễnra tại Tokyo ngày 29/11, đặc biệttrong các lĩnh vực tiếp cận thịtrường và sở hữu trí tuệ.Các nước G20 gia tăng các biện pháp

hạn chế thương mại

3 

3 

3 
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Hạ viện Thụy Sĩ vừa thông
qua FTA với Trung Quốc

ngày 10/12/2013. Đây là thỏathuận đầu tiên giữa một nước châuÂu với Trung Quốc, được ký tắt hồitháng 7 năm nay sau hơn 2 nămđàm phán và để có hiệu lực cầnđược sự phê chuẩn của cơ quan cóthẩm quyền trong nước của hai Bên.

Phiên đàm phán thứ năm
Hiệp định thương mại tự

do Việt Nam – EU 4-8/11/2013
đạt được kết quả tích cực. Phiênđàm phán diễn ra ở cấp Trưởngđoàn, Phó đoàn và 11 nhóm đàmphán, gồm thương mại hàng hóa,thương mại dịch vụ, đầu tư, hợptác hải quan, SPS, TBT, cạnh tranh,phát triển bền vững, pháp lý-thểchế ... Hầu hết các nhóm tiếp tụcthảo luận lời văn tổng hợp trên cơsở trao đổi sâu và chi tiết hơn nữaquan điểm, cách tiếp cận của mìnhtrong các nội dung cụ thể, đồngthời tiếp tục giới thiệu hệ thốngchính sách, quy định liên quan đểgiải thích các đề xuất, yêu cầu củamình. Một số nhóm cũng tiếp tụcthảo luận bản chào và các yếu tốcủa bản yêu cầu trong các lĩnh vựcliên quan. 

EU khởi xướng điều tra
chống trợ cấp đối với mặt

hàng sợi Polyester nhập khẩu từ
Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam
ngày 19/12/2013 (sản phẩm có
có mã CN code 5503 20 00). Tínhtừ năm 2009 đến nay, Việt Nam đãbị điều tra 4 vụ việc chống trợ cấptừ Hoa Kỳ liên quan đến sản phẩmtúi PE, ống thép, mắc áo thép vàtôm xuất khẩu sang thị trường này.Tuy nhiên đây là lần đầu tiên, hànghóa xuất khẩu của Việt Nam bị kiệnđiều tra chống trợ cấp từ EU.

Hàng hóa xuất khẩu sang
Chi-lê bắt đầu được hưởng

ưu đãi thuế quan theo FTA 
Việt Nam – Chi lê sau khi Bộ CôngThương ban hành Thông tư số31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013quy định thực hiện quy tắc xuất xứtrong Hiệp định khu vực thương mạitự do Việt Nam - Chi-lê. Thông tư nàycó hiệu lực từ 1/1/2014.

Cục Quản lý cạnh tranh –
Bộ Công Thương ngày

2/12/2013 ra kết luận sơ bộ vụ
việc điều tra áp dụng biện pháp
chống bán phá giá đối với mặt
hàng thép không gỉ cán nguội từ
Trung Quốc, Indonesia, Malaysia
và Đài Loan. Kết luận này khẳngđịnh có hiện tượng bán phá giá vàđề xuất áp dụng biện pháp tạmthời với mức thuế suất từ 6,99%-14,38%, cá biệt có doanh nghiệpchịu thuế suất 30,73%.

Brazil ra quyết định cuối
cùng của vụ việc điều tra

chống bán phá giá đối sản phẩm
thép cán nguội không gỉ nhập
khẩu từ Việt Nam ngày5/10/2013. Theo Quyết định này,sản phẩm của Công ty POSCO VST- Việt Nam sẽ chịu mức thuế 35.6%khi xuất khẩu vào Brazil (giữnguyên mức sơ bộ) và là mức caonhất trong số các nước bị kiệnchống bán phá giá trong vụ điều tranày (gồm Đài Loan, Hoa Kỳ, PhầnLan, Hàn Quốc, Đức, Nam Phi vớimức thuế từ 7.1% đến 33%).

Australia  ngày 20/11/2013
công bố kết luận sơ bộ

khẳng định có bán phá giá trong
cuộc điều tra chống bán phá giá
(AD) sản phẩm máy biến thế (mã
HS: 850422 và 850423) nhậpkhẩu từ một số nước, trong đó cóViệt Nam. Theo đó, Ủy ban Chốngbán phá giá Australia sơ bộ kết luậnrằng các nhà sản xuất/xuất khẩucủa Việt Nam bán phá giá với biênđộ 3.4%. So với mức thuế sơ bộ đốivới các nước/vùng lãnh thổ bị điềutra khác như Indonesia, Hàn Quốc,Đài Loan (từ 5.3%-20%) thì mứcthuế của Việt Nam là thấp hơn.Ngoài 4 doanh nghiệp của TrungQuốc sơ bộ được kết luận là có mứcthuế suất không đáng kể, các doanhnghiệp khác của Trung Quốc bị ápmức thuế từ 2,6%-35%.

3 
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Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), đàm phán thương mại tự do (FTA) đình đám mà
Việt Nam và 11 nước đối tác khác trong khu vực, đã đi qua 19 Vòng đàm phán chính thức, vô số những
phiên đàm phán giữa kỳ và 3 hội nghị cấp Bộ trưởng.
Và mặc cho những tuyên bố đầy quyết tâm của các lãnh đạo 12 nền kinh tế thành viên, mặc cho những
nỗ lực ngày đêm của các nhà đàm phán hướng tới mục tiêu kết thúc đàm phán TPP trong năm 2013…
, hội nghị các Bộ trưởng TPP tháng 12 vừa rồi tại Singapore, sự kiện lớn cuối cùng về TPP trong năm
nay, đã không thể khép lại về cơ bản đàm phán này, và TPP một lần nữa lại lỡ hẹn.
Các tuyên bố hay phát ngôn chính thức từ các Đoàn đàm phán chỉ cho biết rất chung chung rằng
nguyên nhân của những chia rẽ giữa các nước TPP nằm chủ yếu ở các Chương sở hữu trí tuệ, doanh
nghiệp nhà nước và mở cửa thị trường hàng hóa của TPP. 
Những chi tiết cụ thể về những bất đồng này chỉ được hé lộ khi Wikileak và Huffington Post trưng ra
với thế giới những tiết lộ “gây chấn động” về TPP. Đợt thứ nhất là vào giữa tháng 11/2013 với nguyên
văn dự thảo Chương Sở hữu trí tuệ. Và đợt thứ hai sau đó nửa tháng, với các tài liệu được cho là trao
đổi nội bộ của một thành viên TPP về “quan điểm của 12 nước TPP ở 14 chương quan trọng vào thời
điểm 6/11/2013”(gọi tắt là Bảng quan điểm) và về “cục diện cuộc đấu TPP sau phiên đàm phán tại
Salt Lake 19-24/11/2013” (gọi tắt là Bản tóm tắt).
Các bài viết trong chuyên đề này sẽ thông tin cụ thể hơn về nội dung các tiết lộ này.

ĐÀM PHÁN TPP 
VÀ NHỮNG TIẾT LỘ GÂY RUNG ĐỘNG

gày 13/11/13, trang Wikileaktiết lộ một bản dự thảo nguyênvẹn về Chương Sở hữu trí tuệ (SHTT)trong đàm phán Hiệp định Đối tácXuyên Thái Bình Dương (TPP) tínhtới ngày kết thúc Vòng thứ 19 tại
Brunei (30/8/2013). Sự kiện nàyngay lập tức đã tạo ra một cơn chấnđộng trong giới quan sát Hiệp địnhđình đám này. TPP bao lâu nay bị khắp nơi la óbởi tình trạng bưng bít thông tin đàm

phán. Không ai biết đích xác cái gì đãđược đặt trên bàn đàm phán, cái gìđang được lật qua lật lại và bởinhững ai trong TPP. Thậm chí cảnhững cơ quan đầy quyền lực nhưNghị viện Hoa Kỳ cũng phải ngao

LỘ DIệN CHươNG Sở HỮU TRí TUệ TRoNG TPP

N

Chuyên 
đề
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Chuyên đề 
ngán lắc đầu. Và nghe đâu, ở mỗinước thành viên TPP, chỉ không quá3 người có quyền tiếp cận với đầy đủcác dự thảo đang được đàm phántrong TPP.Trong bối cảnh này, việc nguyênvẹn dự thảo một chương gây tranhcãi nhiều nhất bị tiết lộ rõ ràng là một“quả bom truyền thông “ chưa từngcó trong đàm phán TPP. Điều thú vị là“ngòi nổ” lại không nằm ở nội dungcác quy định có trong dự thảo mà ởđâu đó ngoài lề.

Quả thật, tuy chưa bao giờ cả 95trang dự thảo Chương SHTT trongTPP bị tiết lộ, nhưng rải rác suốt từnăm 2011, khi Hoa Kỳ lần đầu tiênđưa bản chào chương này ra thảoluận, từng nhóm từng nhóm nộidung đã được công chúng biết tớibằng cách này hay cách khác.Vì vậy, tháng 11 này, người theodõi TPP thường xuyên sẽ không ngạcnhiên lắm trước các quy định trongdự thảo bị tiết lộ. Bởi suốt cả trămtrang vẫn là những đòi hỏi tăngcường mức độ bảo hộ quyền sở hữutrí tuệ đối với sáng chế, bản quyền,nhãn hiệu thương mại….ở mức caohơn yêu cầu của trong Hiệp địnhTRIPS của WTO.Nào là yêu cầu mở rộng phạm vibảo hộ sáng chế đối với cả nhữngphương pháp chẩn đoán, điều trị hayphẫu thuật vốn trước nay được phéptự do học hỏi, áp dụng lẫn nhau. Nàolà bảo hộ không chỉ cho thuốc mớimà cho cả các phương pháp hay cáchthức sử dụng mới của một loại thuốccũ. Hay các quy định buộc người xinphép lưu hành các loại dược phẩmhay thuốc trừ sâu, phân bón phải làmlại các thử nghiệm trên người/độngthực vật dù rằng các dữ liệu thửnghiệm tương tự đã có. Rồi thì nhữngyêu cầu bảo vệ cao về bản quyền, đặcbiệt trong môi trường mạng, có thể

khiến các nhà mạng chẳng dám đưathông tin gì nhiều….Xét chi li thì dự thảo cũng cónhững nội dung mới. Đó là các chi tiếttrong “Bản chào ngược” mà nhóm 5nước trong TPP (bao gồm NewZealand, Canada, Singapore, Chile vàMalaysia) đưa ra lần đầu tiên, tậptrung vào 03 nhóm đề xuất bác bỏyêu cầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vựcdược phẩm (về độc quyền dữ liệu, giahạn thời gian bảo hộ và liên kết sángchế). Dù vậy, tuy lần đầu tiên đượcbiết tới một cách chi tiết, nhưng ýtưởng của những đề xuất này cũng đãđược nhắc tới nhiều lần trước đó.Vậy chuyện gì gây sốc trong dựthảo bị tiết lộ bởi Wikipedia? 
Điều gây sốc nhất trong dự thảobị tiết lộ lần này, thực ra, nằm ởnhững nội dung “trong ngoặc”. Có tớigần 1000 cái ngoặc mở-đóng trongdự thảo bị tiết lộ, với đầy đủ nhữngcái tên nằm trong ngoặc, nêu rõ nướcnào trong TPP ủng hộ hay phản đốinhững nội dung cụ thể nào trong dựthảo. Đàm phán TPP, dù có bị rò rỉ đâuđó về “cái gì đang có”, vẫn kín bưng vềcâu chuyện “ai là ai”. Và Wikileak đãxé toang bức màn bí mật này.Người ta òa lên. À, hóa ra Aus-tralia ủng hộ Hoa Kỳ phần lớn. Hóa racác nước phản đối những yêu cầubảo hộ SHTT cao trong đề xuất củaHoa Kỳ là Chile, Malaysia, Việt Nam.Hóa ra các nước khác cũng có nhiềuý kiến trái chiều. Và hóa ra, trong tấtcả các điều khoản của dự thảo 30.000từ này đều chưa đạt được sự đồngthuận của tất cả 12 nước tham giaTPP.Tất nhiên, điều này chắc chắn sẽkhiến một số chính phủ lúng túng.Bởi họ không biết phải giải thích làmsao với các nhóm lợi ích trong nước:tại sao tiếp nhận ý kiến của nhóm này

mà không tính tới lợi ích của nhómkhác? Tại sao điểm này ủng hộ điểmkia lại không?... Âu cũng là cái giá phảitrả, cho cách đàm phán lặng lẽ, bímật, cho cách hoạch định chính sáchthiếu minh bạch, không công khai,không cho công chúng cơ hội đượcbiết, được thảo luận rốt ráo về nhữngvấn đề liên quan tới miếng cơmmanh áo, tới sức khỏe tính mạng của họ.Dù vậy, nhìn xa hơn nữa, ngườilạc quan có thể hy vọng rằng chínhnhững sức ép từ các nhóm này sẽbuộc các Chính phủ phải linh hoạthơn trong các nội dung đàm phán, vìlợi ích chung của nhân dân ở tất cảcác nước liên quan. Và nếu có cùngmẫu số chung là lợi ích công cộng,1000 điểm khác biệt cũng vẫn có thểtìm được các đáp án chung thích hợplắm chứ.Với riêng Việt Nam, dự thảo bị tiếtlộ mang đến một thông tin có ý nghĩa.Rằng những lo lắng chính đáng củangười bệnh, của doanh nghiệp về giáthuốc cao sau TPP, những băn khoănnóng hổi của người nông dân về chiphí dành cho phân bón, thuốc trừ sâutrong trồng trọt chăn nuôi, hay nhữngngại ngần của các cộng đồng nôngthôn về các sản vật chỉ dẫn địa lý… đãđược Đoàn đàm phán lắng nghe, tiếpnhận và đưa vào trong dự thảo đàmphán. Và rằng người đi đàm phán đãrất kiên định tranh đấu cho các lợi íchcủa Việt Nam trong vấn đề này, từnhững chi tiết nhỏ nhất. Vừa rồi, Bộ Công thương phốihợp với Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam tổ chức loạt Hội thảovề TPP. Ở đó, đích thân Ông TrầnQuốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Côngthương, Trưởng Đoàn đàm phán củaChính phủ đã có những cập nhật súctích về TPP, về các nội dung cơ bảncũng như những tác động sau TPP.Người tham dự đều có chung mộtcảm giác, rằng TPP sẽ là thách thứclớn, nhưng cũng là cơ hội để Việt Namvượt qua chính mình. 

CHUYệN CHíNH 
CHẲNG CÓ GÌ NÓI 
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hượng tuần tháng 12, giữa lúc
các Bộ trưởng các nước TPP

đang nhóm họp tại Singapore, lần thứ
3 trong năm nay, truyền thông về TPP
lại một lần nữa bị rung chuyển bởi tiết
lộ của Huffington Post và Wikileak về
các tài liệu được cho là tổng hợp nội
bộ của một thành viên TPP về quan
điểm của từng nước TPP và tương
ứng với đó là cục diện cuộc chơi TPP
trong nhiều lĩnh vực.

Thành thật mà nói, tính xác thực
của các tài liệu này còn là điều gây
tranh cãi. Khác với lần tiết lộ đầu tiên
hồi tháng 11 về Chương Sở hữu trí
tuệ, khi mà tất cả các nước TPP đều
giữ im lặng, và người ta hiểu rằng
đằng sau đó là sự ngầm thừa nhận về
sự chính xác của những nội dung
được công bố, lần này một phát ngôn
viên của Chính phủ Hoa Kỳ ngay lập
tức đã đưa ra tuyên bố dù ngắn
nhưng khá cương quyết (trong một e-
mail), rằng “Đây không phải là tài
liệu của Hoa Kỳ, chúng tôi không có
ý kiến gì về tác giả cũng như tính
xác thực của các tài liệu này….Một
số chi tiết trong các tài liệu này đã
không còn cập nhật, các chi tiết khác
thì hoàn toàn không chính xác”.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát lại
cho rằng các tài liệu này khá phù hợp
với những gì mà họ được biết xung

quanh các động thái TPP, và vì vậy
không phải là không có ý nghĩa. 

Sau đây là một số tóm tắt về các
nội dung bị tiết lộ trong các chế định
quan trọng và đang gây nhiều tranh
cãi nhất trong đàm phán TPP tại thời
điểm này, cùng với các thông tin ngoài
lề từ hội nghị Bộ trưởng TPP vừa kết
thúc ở Singapore.

Chương tiếp cận thị trường hànghóa, một trong những chế địnhtruyền thống và cơ bản nhất của bấtkỳ một FTA nào từ trước tới nay, hiệncũng vẫn là một trong những nộidung còn chia rẽ sâu sắc nhất giữacác nước TPP. Bản tóm tắt có đề cập tới việc cácnước TPP (trừ Nhật Bản) đã hoànthành “bước ngoặt thứ ba” trong đàmphán, theo đó thống nhất sẽ loại bỏ95% dòng thuế. Tuy nhiên, bản nàycũng nói rõ con đường tới bướcngoặt thứ tư sẽ là rất gian nan, bởiđiểm gây mâu thuẫn nhiều nhấtchính là nằm ở danh mục 5% số dòngthuế chưa thống nhất loại bỏ thuếnày.Thông tin sau Hội nghị Bộ trưởngcác nước TPP ở Singapore thượngtuần tháng 12 vừa rồi cũng khẳng

định điều này. Có vẻ như tới giai đoạnnước rút này của đàm phán TPP, cácnước đã quyết định lật ngửa con bài“tiếp cận thị trường”, công khai về cáclĩnh vực mục tiêu của mình, thậm chíkhông giấu diếm cả những mặc cảđánh đổi (dù rằng trước đây nhữngđiều này đã phong thanh nhưng chưabao giờ là chắc chắn).Nhật Bản, nước mới gia nhậpđàm phán TPP từ tháng 7/2013 côngkhai ý định tiếp tục bảo hộ (khôngloại bỏ thuế) đối với 05 nhóm nôngsản được cho là “nhạy cảm cấp chínhtrị” của mình, bao gồm gạo, thịt (bòvà lợn), bột mỳ, đường và sữa. Điềunày, cùng với thái độ khá cươngquyết của Nhật Bản trong vấn đề ô tô,là khúc mắc lớn với Hoa Kỳ. Tuynhiên, Nhật Bản lại coi đây như mộtcái giá mà Hoa Kỳ phải trả nếu muốncó được sự ủng hộ của Nhật Bản vớimột loạt các vấn đề nhạy cảm mà HoaKỳ đã vấp phải sự kháng cự dữ dội từcác nước TPP khác, ví dụ như vấn đềvề doanh nghiệp Nhà nước hay sởhữu trí tuệ trong lĩnh vực dượcphẩm. Cũng như vậy, Hoa Kỳ tỏ ra rấtcương quyết trong việc từ chối mởcửa thị trường của mình cho các sảnphẩm đường, sữa, hai sản phẩm mũinhọn đặc biệt quan trọng của Úc và

CụC DIệN NướC RúT CUỘC CHơI TPP?

TIẾP CẬN THỊ TRưỜNG 

T
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Chuyên đề New Zealand. Thủ tướng Úc mới rồiđã tuyên bố một cách rõ ràng rằngÚc cần Hoa Kỳ mở cửa thị trườngcho mặt hàng đường của Úc (điềumà trước nay Hoa Kỳ một mựckhước từ, ngay cả trong đàm phánFTA song phương giữa hai nước) vàrằng đây sẽ là điều kiện tiên quyếtđể nước này cân nhắc nhượng bộ vềcơ chế giải quyết tranh chấp giữanhà nước và nhà đầu tư nước ngoài(cơ chế ISDS, vốn được Hoa Kỳ hậuthuẫn mạnh mẽ nhưng bị Úc thẳngthừng bác bỏ). Tương tự, Bộ trưởngThương mại New Zealand cũngkhẳng định nước này sẽ chỉ có thểchấp nhận các đề xuất của Hoa Kỳtrong các chế định mang tính quytắc nếu Hoa Kỳ mở cửa thị trườngsữa cho New Zealand.Về phần mình, Việt Nam cũng tỏrõ quyết tâm không nhượng bộtrong TPP nếu những quan tâm đặcbiệt của Việt Nam trong tiếp cận thịtrường hàng hóa Hoa Kỳ chưa đượcthỏa mãn, bao gồm dệt may (vấn đêquy tắc xuất xứ) và giầy dép (vấn đềthuế quan).Ở lĩnh vực đàm phán quy tắcxuất xứ (ROO), theo Bảng quan điểmthì các nước TPP đã đạt được sựthống nhất đáng kể trong các vấn đềvề nội dung (đặc biệt là “Quy tắccộng gộp”, “Quy tắc xử lý đối với cácnguyên liệu tận dụng từ các sảnphẩm tái sản xuất”; “Quy tắc khôngxem xét nguồn gốc của các sản phẩmthủy sản đánh bắt trên lãnh thổ mộtnước thứ ba”, “Quy tắc đối với hànghóa quá cảnh và chuyển tàu nhưngvẫn nằm trong tầm kiểm soát củahải quan trong quá trình này”). Tuynhiên, ở góc độ đàm phán về các vấnđề thủ tục, còn một số tương đối cácnước bác bỏ đề xuất nhà nhập khẩutự chứng nhận và chứng nhận màkhông dựa trên các tài liệu chứngminh mà Hoa Kỳ đề xuất.Liên quan tới các sản phẩmnông nghiệp, tất cả các nước trừ HoaKỳ đều nhất trí với nguyên tắc loại

bỏ toàn bộ các trợ cấp xuất khẩu đốivới nông nghiệp.Các chủ đề khác liên quan tớithương mại hàng hóa như hàng ràokỹ thuật (TBT), biện pháp vệ sinhdịch tễ (SPS) mặc dù đàm phán TPPchỉ đưa vào những nội dung rất hạnchế (ví dụ về việc có áp dụng cơ chếgiải quyết tranh chấp chung cho cácmâu thuẫn trong vấn đề này không,có thực tiễn tham vấn kỹ thuật khiáp dụng các điều kiện SPS không, ápdụng các quy định TBT riêng đối vớimột số mặt hàng như thế nào…)nhưng các nước hiện cũng chưa đạtđược sự đồng thuận cao.
Bảng quan điểm bị tiết lộ khôngbao gồm Chương Doanh nghiệp Nhànước (ngoài một số vấn đề về doanhnghiệp Nhà nước rải rác trong cácChương khác như Tiếp cận thịtrường, Cạnh tranh…) và vì vậy chothông tin nào về quan điểm cụ thểcủa các nước trong lĩnh vực nàycũng như các vấn đề được bàn thảotrong đó.
Bản tóm tắt cũng đưa ra một vàiđiểm đáng chú ý theo đó những vấnđề nổi cộm trong đàm phán Chươngnày bao gồm: việc áp dụng quy tắcvề SOEs ở cấp bang, các quy tắc liênquan tới trợ cấp và ưu thế cạnhtranh; quy tắc đối với các ngoại lệhay giới hạn phạm vi áp dụng củaChương này. Ngoài ra, cảm nhậnxuyên suốt phần nội dung này là sựkhoảng cách khó lấp đầy giữa cácnước trong Chương SOEs, và rằngvới “mức độ chưa chín muồi” trongđàm phán về vấn đề này thì việchoàn thành đàm phán về vấn đề nàylà một “công việc quá lớn” và “cònquá xa”.Bản tóm tắt cũng đã đưa ra dựbáo chính xác về việc “sẽ rất ít khảnăng để có tiến triển trong Hội nghịở Singapore” và cả việc Malaysia có

thay đổi thái độ theo hướng tích cựchơn ở Hội nghị này.Trên thực tế, mặc dù SOEs đượccho là vấn đề quan ngại chung củanhiều nước, đặc biệt là Singapore,Malaysia, Peru và Việt Nam, cho tớitrước Hội nghị Bộ trưởng TPP ở Sin-gapore, tất cả các nước đều đã thamgia vào các cuộc thảo luận, đàmphán đối với Chương này trừMalaysia. Nước này từ lâu đã nhấnmạnh khó khăn của mình trong việctham gia vào đàm phán về SOEs, vớilo ngại rằng nội dung của Chươngnày sẽ vượt ra khỏi mục tiêu đượctuyên bố về việc “tạo ra cạnh tranhbình đẳng giữa SOEs và các doanhnghiệp tư nhân”. Theo thông tin từgiới quan sát thì các nhà đàm phánMalaysia có rất ít không gian để xoayxỏa trong đàm phán bởi Hiến phápcủa Malaysia đã có quy định khácứng về những điều kiện riêng choSOEs. Hơn nữa, theo một nhà lậppháp phe đối lập ở Malaysia thì cótới 68% doanh nghiệp đang niêmyết trên thị trường chứng khoánMalaysia là doanh nghiệp Nhà nước.Cũng chính vì điều này mà sự thamgia chính thức của nước này vàođàm phán Chương SOEs trong Hộinghị Bộ trưởng ở Singapore đượcđánh giá là một dấu hiệu tích cựcđáng kể, cho thấy Malaysia bắt đầu“mềm hóa” quan điểm của mìnhtrong vấn đề này.Trong một diễn biến liên quanriêng đối với Việt Nam, TrưởngĐoàn đàm phán TPP của Việt Namcũng đã có một số phát biểu về vấnđề SOEs và quan điểm của Việt Namtrong đàm phán này, trong đó cóquan ngại tương tự Malaysia, rằngsố lượng SOEs ở Việt Nam hiện cònrất lớn (hàng nghìn doanh nghiệp),vì vậy đàm phán TPP về vấn đề nàyViệt Nam phải tính tới gánh nặngthực thi và chuyển đổi rất lớn. Tuynhiên, ngoài vấn đề này, quan điểmcủa phía Việt Nam dường như khácso với Malaysia, bởi đàm phán TPP

DoANH NGHIệP 
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về SOEs cơ bản là phù hợp với địnhhướng cải cách, tái cơ cấu SOEs vàtái cấu trúc nền kinh tế trong nướccủa Việt Nam. Và Việt Nam quanngại nhiều hơn ở việc các quy tắc vềSOEs trong TPP sẽ tạo ra phân biệtđối xử ngược cho các SOEs (theo đócó những việc mà doanh nghiệp tưnhân được làm mà SOEs lại khôngđược làm).
Theo Bản tóm tắt thì vấn đềđược các thành viên TPP quan tâmnhất trong Chương này liên quan tớicơ chế giải quyết tranh chấp nhànước – nhà đầu tư nước ngoài (ISDS)mà Hoa Kỳ đề xuất và tỏ ra rất cứngrắn trước mọi yêu cầu của các bên. Theo tài liệu này thì các bên đềuquan ngại về việc cơ chế ISDS sẽđược áp dụng cho các Thỏa thuậnĐầu tư và các loại Giấy phép đầu tư,bởi các khái niệm này quá rộng, cóthể bao hàm hầu như tất cả các hợpđồng cơ bản có thể được ký kết giữamột nhà nước và nhà đầu tư nướcngoài (đặc biệt trong lĩnh vực khaimỏ và xây dựng hạ tầng…), thậm chísẽ thay thế cả những điều khoản vềviệc lựa chọn cơ chế giải quyết tranhchấp trong các hợp đồng hiện đangcó hiệu lực ở các nước. Không phảingẫu nhiên mà tất cả các nước trừHoa Kỳ và Nhật Bản đều nêu phảnđối và cố gắng đưa ra các ý tưởngnhằm giới hạn phạm vi các kháiniệm cũng như các bảo lưu về quyềnlựa chọn cơ chế giải quyết tranhchấp trong các hợp đồng.Điểm mâu thuẫn tiếp theo đượcnhắc tới là vấn đề áp dụng các ngoạilệ chung (của GATT và GATS) choChương Đầu tư. Trước đòi hỏi củacác đối tác, Hoa Kỳ - nước đưa ra dựthảo Chương Đầu tư, đã có đưa rađiều chỉnh về vấn đề này. Có điều

thay vì áp dụng các ngoại lệ chungcủa WTO cho toàn bộ Chương Đầutư như các nước đòi hỏi, đề xuất mớicủa Hoa Kỳ chỉ dừng lại ở việc ápdụng các ngoại lệ này cho các nghĩavụ Đối xử quốc gia (NT), Đối xử Tốihuệ quốc (MFN) và các yêu cầu vềBan điều hành doanh nghiệp (vốn làcác đề xuất của Úc và Australia).Một nội dung khác cũng gâytranh cãi là phạm vi áp dụng của cơchế ISDS. Theo Bản tóm tắt thì chotới hiện tại, chỉ còn Việt Nam tiếp tụckiên trì với đòi hỏi ISDS chỉ áp dụngđối với các tranh chấp “sau khi hìnhthành khoản đầu tư”. Malaysia vàBrunei đã chấp nhận việc áp dụngISDS cho cả các tranh chấp phát sinh“trước khi hình thành khoản đầu tư”nhưng phải nêu điều kiện rằng họ sẽnêu một phụ lục các trường hợpngoại lệ hoặc bảo lưu quyền áp dụngmột cơ chế “lọc” các tranh chấp này.
Chương lao động là một trongnhững Chương mà giới quan sát chorằng Việt Nam sẽ có nhiều quanngại. Tuy nhiên, trong các nội dungđược nêu tại Bản quan điểm bị tiếtlộ thì vấn đề mà Việt Nam được cholà sẽ phản đối tới cùng – “Quyền tựdo lập hội” lại không thấy xuất hiện.Điều này dường như cũng phù hợpvới thông tin gần đây, khi mà hầunhư không thấy phát ngôn nào củacả Việt Nam lẫn các nước TPP, đặcbiệt là Hoa Kỳ, về vấn đề này.Theo Bản quan điểm thì chỉ có03 nội dung lớn trong Chương laođộng, trong đó nội dung về việc ápdụng Cơ chế giải quyết tranh chấpcủa TPP cho Chương lao động gặpphải phản ứng dữ dội nhất từ cácnước: tất cả đều bác bỏ đề xuất nàytrừ Hoa Kỳ và Úc (New Zealandkhông thấy có thông tin). 

Về việc áp dụng Chương này chocấp bang, phân nửa số thành viênđồng ý, số còn lại phản đối (phần lớnlà các nước có kết cấu tổ chức theokiểu liên bang, và tất nhiên là đốitượng áp dụng chủ yếu của nội dungnày).Liên quan tới các nghĩa vụ đốivới lao động cưỡng bức, một vấn đềđược cho là khá nhạy cảm với một sốnước đang phát triển, dường như dựthảo đàm phán đã được điều chỉnhtheo hướng thích hợp khi mà thôngtin bị tiết lộ cho thấy vấn đề này đếnnay đã nhận được đồng thuận của tấtcả các nước trong TPP (trừ Mexico). 
Dạo một lượt qua các thông tin bị

tiết lộ trong Bản tóm tắt và Bản quan
điểm này, có thể thấy một bức tranh
khá tổng thể về cục diện TPP. Bức
tranh này tuy còn nhiều khoảng
trống, nhưng cũng cho thấy dường
như những nỗ lực thu hẹp khoảng
cách của các Đoàn đàm phán TPP đã
có những kết quả nhất định.

Và cùng với những thông tin bên
lề khác, đặc biệt là từ phát ngôn của
các vị có chức trách ở các nước TPP
sau Hội nghị các Bộ trưởng TPP tại
Singapore, người ta bắt đầu có dự
cảm lạc quan hơn về khả năng kết
thúc TPP. 

Sự lạc quan này có lẽ là hơi khó
hiểu trong mắt giới quan sát - vốn đôi
khi suy luận quá xa, tới mức coi Hội
nghị Singapore là một biểu hiện của
thất bại trong TPP. Nhưng đây lại là
niềm tin rất thực trong quan điểm
của nhiều người trong cuộc, những
người vốn không kỳ vọng nhiều ở việc
có thể kết thúc đàm phán TPP cuối
năm 2013 và vì vậy, tự cảm thấy hài
lòng với việc Hội nghị Singapore đã có
thể kết với việc lần đầu tiên khoanh
vùng được tất cả các vấn đề tranh cãi
(“landing zones”), căn cứ không thể
thiếu để có thể đi đến cái kết cuối
cùng. 3
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