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Thương mại Việt – Mỹ…  
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NK của Mỹ từ ASEAN  
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NK của Mỹ từ ASEAN  
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TPP 
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TPP – Kết quả đối với Việt Nam 
 

Xuất khẩu ước tăng 28.4% trong năm 2025 so với “mức 
cơ sở” không có TPP 

– $239 tỉ nếu không có TPP    dệt may/giày dép $113 tỉ 

– $307 tỉ nếu có TPP    dệt may/giày dép $165 tỉ  

 

 

GDP ước tăng 35.7% năm 2025 so với “mức cơ sở” 
không có TPP 
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TPP 
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TPP 
Results for Vietnam  
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TPP 

 Tại sao có sự gia tăng lớn như vậy? 

– Xuất khẩu hàng chế tạo nhiều hơn (34%) 

– Nhập khẩu hàng tiêu dùng và chế biến nhiều hơn 

(27%) 

– Thu hút nhiều FDI hơn do sự lạc quan của NĐT 

– Kết nối mạnh hơn với chuỗi cung ứng quốc tế 

– Năng suất tăng lên do cạnh tranh 

– Động lực cải cách thúc đây tăng trưởng và cơ hội 
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Đơn giản hoá thủ tục XNK và hải quan 

Đẩy nhanh chuỗi cung ứng 

Giảm chi phí từ 5 đến 15% 

Giảm tham nhũng  

Kết quả là, DN vừa và nhỏ ở VN và các nước đang phát 

triển được khuyến khích tham gia vào thương mại quốc tế 

 
 

Tạo thuận lợi thương mại 
Có nghĩa là gì?  
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Trở thành một nhà cấp “đạt chuẩn” cho doanh nghiệp Mỹ 

Các hội chợ về công nghiệp và thương mại ở Mỹ 

Thông tin về doanh nghiệp, Mã số D-U-N-S 

Giao tiếp dữ liệu điện tử (EDI) 

Kiểm định và cấp chứng nhận 

– Chất lượng, an toàn, lao động, môi trường, phát triển 

bền vững, …  

Bảo hiểm trách nhiệm đ/v sản phẩm/Bảo hiểm vận tải biển 

Hậu cần – An ninh – Quản lý hải quan và biên giới 

Web-site của công ty 

TPP - Doanh nghiệp phải chuẩn bị 
thế nào?  
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Xác định khách hàng triển vọng 

Nắm được “Sổ tay nhà cung cấp” 

Xây dựng hồ sơ đăng ký làm nhà cung cấp 

Ví dụ - Siêu thị Walmart Stores 

– http://corporate.walmart.com/suppliers/ 

– 245,000,000 khác hàng/tuần 

– ~ 11,000 cửa hàng ở 27 nước, 71 tên gọi khác nhau 

– Trang web về thương mại điện tử ở 10 nước 

– Doanh thu hàng năm $473 tỉ đô-la năm 2014 ($466 tỉ 
đô-la năm 2013) 

– 2.2 triệu đơn vị hỗ trợ 

– => Walmart có hệ thống và thủ tục chi tiết 
 

 
 

 

 

 

 
 

TPP - Doanh nghiệp phải chuẩn bị 
thế nào?  
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Apply to be a supplier 
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3 Steps to Walmart Supplier 
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Step 2 Supplier Questionnaire 
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EDI Requirements 
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EDI Requirements 
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Thực thi HĐ TFA của WTO 

 

Nó có cam kết tương tự như …  

 

TPP 

 

HĐ Thương mại tư do EU-Viet Nam 

 

 Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 

 
 

TPP và TFA 
Chính phủ có thể hỗ trợ chuẩn bị như 
thế nào? 
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Ủy ban về thuận lợi thương mại (COAC) 
 

 Hải quan điện tử (Môi trường hải quan tự động  • ACE) 
 

Một cửa quốc gia 
 

Phán quyết trước: Phân loại, định giá, xuất xứ 
 

Doanh nghiệp ưu tiên 
 

Nhiều quy định tương tự “Luật hiện đại hóa HQ Hoa Kỳ” 
1993 để chuẩn bị thực hiện NAFTA (hiệp định thương mại tư 
do bắc mỹ) vào 1/1/ 1994 

 

Cam kết trong HĐ 
TFA của WTO gồm… 
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Ủy ban tạo thuận lợi thương mại 
 

 Committee on Trade Facilitation 
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 Thành phần Ủy ban tạo thuận lợi thương mại 

 

Công ty chuyển phát nhanh, FedEx Trade Networks 
Transport & Brokerage, Kraft Foods Group, The Walt Disney 
Company, UPS Supply Chain Solutions, Coppersmith Global 
Logistics, National Association of Beverage Importers,  

Các công ty kinh doanh quốc tế, NYK Line (North America), 
Airforwarders Association, Phòng thương mại công nghiệp 
Hoa Kỳ, Abbott Laboratories, Janell Group of Los Angeles, 
Liberty International, Inc., Regal-Beloit Corporation, 
Raytheon, General Motors, Airlines for America, Target, 
Sandler & Travis Trade Advisory Services 

 
 

Thành phần ủy ban (Hoa Kỳ) 
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Các tiểu ban của Ủy ban tạo thuận lợi thương mại 
 

Hiện đại hóa HQ   ACE … HQ điện tử 
 

DN tin cậy    DN ưu tiên 
 

Hải quan một cửa   … Một cửa quốc gia 
 

Hành thu và cưỡng chế thực thi 
 

Chuỗi sản xuất toàn cầu 
 

Xuất khẩu 

 

 

 
 

Các tiểu ban trong Ủy ban (Hoa Kỳ) 
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ACE … VNACCS/VCIS 
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TFA – Single Window 
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TFA – Partner Gov’t Agencies 
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Authorized Operator 
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TPP và TFA 
Tại sao Chính phủ có thể hỗ trợ  ?  
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TPP và TFA 
Tại sao Chính phủ có thể hỗ trợ  ?  
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TPP 
Why should Gov’t help … ?  
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TPP và TFA 
Tại sao Chính phủ có thể hỗ trợ?  

 

Cam kết hỗ trợ ky thuật tại HĐ TFA 

 

Điều 9. Phần II Hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực 

 

“9.1. Các nước tài trợ nhất trí cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để 
tăng cường năng lực cho các nước đang phát triển và kém 
pháp triển theo điều kiện được các bên nhất trí trong khuôn 
khổ song phương hoặc qua các tổ chức quốc tế. Mục tiêu 
nhằm giúp các nước đang phát triển và kém phát triển thực 
hiện cam kết của phần I của Hiệp định” 
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TPP and TFA 
Why should Gov’t help … ?  
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TPP 
Results for Vietnam  Tại sao TPP đem lại lợi ích lớn 

- Tăng XK hàng chế tác (34%) 

- Tăng NK hàng tiêu dùng và hàng công 

nghiệp (27%) 

-  Tăng FDI do cảm nhận tích cực của nhà đầu 

tư 

- Gắn kết chặt chẽ hơn vào chuỗi sản xuất toàn 

cầu  

- Tăng năng suất do cạnh tranh cao hơn 

- Động lực cải cách tăng trưởng và cơ hội 32 



 

Thuận lợi hóa thương mại … tư duy mới 
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TPP 
Tại sao Chính phủ có thể hỗ trợ?  
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