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Tại sao Hiệp định tạo thuận lợi thương mại 

mới của WTO (TFA) và các Hiệp định 

thương mại tự do lại quan trọng?   
Tác động tiềm ẩn toàn cầu dài hạn từ riêng Hiệp 
định TFA, không bao gồm các hiệp định khác như 
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 
ASEAN hay Hiệp định thương mại Tự do EU-Việt 

Nam, bao gồm:* 

 Lợi nhuận có được từ xuất khẩu: 1,043 tỷ 
USD 

 Hỗ trợ việc làm từ xuất khẩu: 20.6 triệu USD 

 Tăng trưởng GDP: 960 tỉ USD 
 
* Nguồn: Gary Hufbauer và Jeffrey Scott, Peterson Institute for 
International Economics: Report to the International Chamber 
of Commerce Research Foundation, tháng 4/2013 
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Lợi ích việc làm ước tính từ việc thuận lợi hóa 

thương mại để tăng cường hàng hóa xuất khẩu: 

 Lợi nhuận xuất khẩu của các nước phát triển: 475 
tỷ USD 

 

 Số lượng lao động tính trên 1 tỷ USD lợi nhuận 
tăng thêm: 5.500 + 2,610 việc làm ước tính được 
hỗ trợ = 8110 

 

 Lợi nhuận xuất khẩu của các nước đang phát triển: 
569 tỉ USD 

 

 Trong đó phần của các nước đang phát triển ở Đông Á 
chiếm: 267 tỉ USD 

 

 Số lượng lao động trên 1 tỉ USD lợi nhuận tăng thêm 
tại Đông Á: 41,500 + 11,081 việc làm ước tính được 
hỗ trợ = 52,581 

 

 South Asia: 123,113  East & South Asia Ave.: 87,847 
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Tại sao tạo thuận lợi thương mại lại có 

tác động lớn?  
 "... Một phần lớn của thương mại thế kỷ 21 cần có 

chuỗi cung ứng toàn cầu tích hợp để di chuyển hàng 
hóa trung gian và thành phẩm trên khắp thế giới. 
Hàng hóa trung gian chiếm 60% thương mại toàn cầu, 
và khoảng 30% tổng số thương mại được thực hiện 
giữa các công ty thành viên của các tập đoàn đa quốc 
gia. " 

 

"... Điều này có nghĩa là để cạnh tranh, các quốc gia phải 
đảm bảo rằng tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng 
cần phải nhanh chóng và hiệu quả. Trên thực tế, 
nghiên cứu cho thấy hoạt động logistics không hiệu 
quả sẽ trực tiếp làm giảm khối lượng thương mại đối 
với hàng hóa và dịch vụ. Trong Báo cáo Thúc đẩy 
Thương mại Toàn cầu, Diễn đàn Kinh tế Thế giới ước 
tính năm 2012, chỉ số thúc đẩy thương mại (EtI) giảm 
10% sẽ tương đương với sụt giảm trung bình 40% 
trong thương mại hai chiều. " 4 



Việt Nam sẽ được lợi như thế nào? 

 Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào sự thành công trong 
công việc mà chúng tôi và nhiều người khác ở 
Việt Nam đang và sẽ làm trong thời gian tới.  

 

 Để một đội bóng được thi đấu tại World Cup, một 
quốc gia phải phát triển được một đội tuyển quốc 
gia có sức cạnh tranh. Đội tuyển phải nắm vững 
và các quy định World Cup của FIFA được gọi là 
"Luật chơi.“ 

 

 Các HĐTMTD của WTO và các HĐTMTD mới khác 
phản ánh “Luật chơi” mới, theo đó Việt Nam phải 
có được phần tăng trưởng kinh tế của mình thông 
qua thương mại và đầu tư.   
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Những thách thức chúng ta phải đối mặt với 

Hiệp định TFA và HĐTMTD là gì? 

 Chưa thống nhất trong việc thực thi WTO và các 
hiệp định thương mại khác tại Việt Nam tạo ra sự 
thiếu ổn định cho các nhà đầu tư và kinh doanh.  

 

 Tạo thuận lợi thương mại quốc tế không phải là 
một mục tiêu chiến lược tập trung trong các kế 
hoạch cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam.  

 

 Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới năm 
ngoái cho rằng Việt Nam không thiếu các chính 
sách, kế hoạch và các dự án nhưng chúng không 
liên kết với nhau. Tư vấn từ các chuyên gia, cá 
nhân ngoài chính phủ không nhận được quan tâm 
đúng mức. 
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Làm thế nào để Việt Nam có thể đạt được thành 

công trong việc tạo thuận lợi thương mại?  

 Điều này có thể đạt được thông qua một kế hoạch 
hành động quốc gia và công tác phối hợp của Ủy 
ban tạo thuận lợi thương mại quốc gia được thành 
lập bởi Chính phủ, và làm việc với các bên liên quan 
về kinh doanh và thương mại một cách thực sự hiệu 
quả.  

 

 Nỗ lực quốc gia này chỉ có thể thành công nếu có 
thể thiết lập được một cơ chế tham vấn với doanh 
nghiệp thường xuyên và hiệu quả. Đây là mục tiêu 
của Liên minh tạo thuận lợi thương mại Việt Nam.  

 

 Làm việc chặt chẽ với nhau, đó là những yếu tố 
quan trọng cho "đội tuyển quốc gia" của Việt Nam 
trong “Luật chơi“ mới của WTO. 
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Ví dụ thực tế: Điều gì xảy ra cho nhà đầu tư 

và doanh nghiệp nếu không có quy chế xác 

định trước? 
 

 Tính không thể tiên đoán. Nếu bạn đã là một 
Giám đốc điều hành cần biện minh cho một 
khoản đầu tư 300 triệu USD vào Việt Nam 
trong ngành công nghiệp hỗ trợ mới để tận 
dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tự 
do mới, bạn phải biết rằng các sản phẩm cuối 
cùng xuất khẩu đi có đủ điều kiện để nhận 
được ưu đãi thương mại hay không, vì chúng 
cần phải đáp ứng các Quy tắc xuất xứ trong 
các hiệp định mới.  

 Bạn cần phải biết điều này rất lâu trước khi 
có bất kỳ hợp đồng mua bán, thanh toán, 
giao dịch thương mại nào. 8 



Ví dụ thực tế: Điều gì xảy ra với nhà đầu tư và 

doanh nghiệp quy chế Xác định trước? 

 

Nếu bạn là một nhà xuất khẩu Việt Nam, bạn phải 
biết mã HS và thuế và chi phí nguyên liệu thô nhập 
khẩu và các thành phần một cách chắc chắn.  

 

Bạn cũng cần phải biết liệu sản xuất hoặc hoạt 
động chế biến sử dụng “nguyên liệu không có nguồn 
gốc" sẽ đáp ứng yêu cầu về chứng nhận xuất xứ 
trong các Hiệp định thương mại tự do.  

 

Một nghiên cứu của Phòng Thương mại Quốc tế 
nhận định rằng xác định trước hải quan sẽ làm giảm 
chi phí thương mại tương tương với 3,7%. 
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Ví dụ thực tế: Tầm quan trọng của cơ 

chế Hải quan Một cửa 

 Hải quan một cửa là nỗ lực toàn cầu để cung 
cấp cho các thương nhân và các công ty một 
cổng thông tin điện tử duy nhất tại mỗi quốc 
gia để họ có thể nộp tài liệu và dữ liệu yêu 
cầu nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh hàng 
hóa thông qua một điểm vào duy nhất.  

 

 Đây là vấn đề rất quan trọng đối với khả 
năng cạnh tranh quốc gia của Việt Nam về 
thương mại và đầu tư. Việc thực hiện hải 
quan một của này của Việt Nam không thể 
tụt lại phía sau hoặc ít hiệu quả hơn so hải 
quan một cửa mà các quốc gia khác cũng 
thực hiện. 10 



Ví dụ thực tế:  Tầm quan trọng của cơ 

chế Hải quan Một cửa 

 Nghiên cứu của phòng thương mại quốc tế 
cho thấy hải quan điện tử có thể giảm 2.6% 
chi phí thương mại. 

 

 Nghiên cứu này cho thấy đơn giản hóa thủ 
tục hành chính sẽ giảm 5,6% chi phí thương 
mại.  

 

 Hợp tác giữa các cơ quan hải quan sẽ giảm 
1.2% chi phí thương mại 
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Ví dụ thực tế:  Thực hiện việc quản lý rủi ro 

 WCO CTS – hệ thống xác định hàng rủi ro 
(xác định trọng điểm) của WCO. Xem video 
clip: 
www.youtube.com/watch?v=t2AJisXaAkE&fe
ature=youtu.be 

 

 Điều này có nghĩa TCHQ sẽ hội nhập sâu hơn 
và áp dụng thông lệ hải quan quốc tế qua 
hợp tác với hải quan các nước khác. 

 

 Việc này có nghĩa các doanh nghiệp và 
thương nhân sẽ thực hiện chuẩn mực cao hơn 
về tuân thủ và hải quan.  
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Giải pháp thực tế: Tạo thuận lợi thương mại và 

thực thi HĐTMTD mới 

 Việt Nam cần tận dụng hỗ trợ kỹ thuật của các nhà 
tài trợ của WTO và các tổ chức quốc tế để xây dựng 
và thực hiện Ủy ban tạo luật lợi thương mại hoạt 
động hiệu quả. 

 

 Ủy ban này cần có đối tác là các doanh nghiệp để 
tạo cơ chế đối thoại hiệu quả. Hội đồng Tạo thuận 
lợi thương mại sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hiểu 
biết và kỹ năng của cộng đồng doanh nghiệp và 
thương nhân để thực hiện việc này.  

 

 Làm việc hiệu quả và thường xuyên với cán bộ 
chuyên trách, Ủy ban sẽ trở thành nhóm chịu trách 
nhiệm thực thi Hiệp định TFA và các hiệp định khác 
để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.   
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Xin cảm ơn! 

Đề nghị liên hệ nếu cần giúp đỡ: 

 
Nestor Scherbey 

  

Customs, Trade & Risk Management Services (Vietnam) Co., Ltd. 

Tầng 16 Saigon Tower 

29 đường Lê Duẩn  

Quận I, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

  

Tel:  +84 (0)8 3520 7790 

Fax: +84 (0)8 3520 7604 

E-mail: nestor@ctrms.com 

www.ctrms.com 

 

USA:    Tel: +1 803 389-8353 

             Fax: +1 803 339-1928 
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