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                                              TỰ CHỦ VỀ KINH TẾ  

           TRONG THẾ GIỚI HỘI NHẬP VÀ TUỲ THUỘC LẪN NHAU                                                           

                                                                  TS.Nguyễn Minh Phong 

                                                                                TS.Nguyễn Mạnh Hùng 

1. Hiểu đúng về tự chủ kinh tế 

Một điểm nhấn mới đáng chú ý trong Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ vừa đưa ra là yêu cầu các cấp, ngành và địa phương cần tính đến các 

nhân tố gây căng thẳng và bất ổn khu vực khi xây dựng các kịch bản kế hoạch 

phát triển cho thời gian tới, với mục tiêu tăng tính tự chủ về kinh tế và giảm 

thiểu các thiệt hại do phụ thuộc quá nhiều và một chiều vào một thị trường, một 

đối tác…  

Một trong những nguyên tắc, nội dung và bài học lớn về hội nhập quốc tế 

trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa và tùy thuộc lẫn nhau là: Mở cửa và 

chủ động hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối 

tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng các nước, các tổ chức 

khu vực và quốc tế theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào 

công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, chống mọi hành vi đe dọa, 

gây sức ép, áp đặt và cường quyền, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát 

triển…phải luôn gắn liền với đảm bảo tự chủ và ổn định kinh tế vĩ mô và vi mô, 

trước mắt cũng như lâu dài. Nhận thức này đã, đang và sẽ tiếp tục được khẳng 

định nhất quán trong các chủ trương, chiến lược, nghị quyết, sự chỉ đạo, lãnh 

đạo của Đảng và hoạt động quản lý nhà nước của Việt Nam…  

Tự chủ kinh tế có quan hệ biện chứng với tự chủ về chính trị, văn hóa, xã 

hội và các vấn đề khác, củng cố sự độc lập, tự chủ và sức mạnh tổng hợp của 

quốc gia. Sự phụ thuộc một chiều, quá lớn và kéo dài vào dòng hàng nhập siêu 

từ một nước, dù với cơ cấu và lý do nào, đều ẩn chứa những yếu tố không bình 

thường, “lợi bất cập hại”, làm tăng độ rủi ro và tính dễ tổn thương của nền kinh 

tế, thậm chí  có thể bị áp đặt những điều kiện kinh tế, chính trị gây tổn hại đến 

chủ quyền quốc gia và lợi ích cơ bản của dân tộc. 

Về bản chất, tự chủ kinh tế ngày nay không có nghĩa là duy trì hoặc tăng 

tính tự cung, tự cấp và tự mình “làm tất-ăn cả”, bất chấp hiệu quả kinh tế; mà 

ngược lại, mỗi quốc gia và doanh nghiệp cần tích cực tham gia quá trình phân 

công và hợp tác lao động quốc tế, dựa trên các lợi thế so sánh phù hợp với từng 

giai đoạn và bối cảnh lịch sử; tham gia đảm nhận ngày càng nhiều và vững chắc 

hơn những công đoạn có giá trị gia tăng cao, chế biến sâu và hiệu quả lớn trong 

chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu; đồng thời, ngày càng tiếp cận và hài hòa các 

yêu cầu chuẩn chung về môi trường, quản trị chất lượng sản phẩm và đảm bảo 

điều kiện kinh doanh công bằng khác, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, vì 
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sự phát triển tự do và toàn diện, không ngừng cải thiện chất lượng sống của Con 

người. 

Tự chủ kinh tế để chủ động hội nhập quốc tế hiệu quả; Mặt khác, chủ 

động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu, rộng luôn là điều kiện và giải pháp tốt 

nhất để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, phấn đấu vì một Việt Nam ‘dân 

giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”, cũng như góp phần 

tích cực vào quá trình tiến bộ, văn minh và hòa bình cho nhân loại trên toàn thế 

giới. 

2. Giải bài toán nhập siêu từ Trung Quốc 

Việt Nam chịu ssứứcc  éépp  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ttừừ  TTrruunngg  QQuuốốcc  nnggààyy  ccàànngg  ttăănngg  ccảả  vvềề  qquuyy  

mmôô  vvàà  ttỷỷ  ttrrọọnngg;;  đđặặcc  bbiiệệtt  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ttừừ  TTrruunngg  QQuuốốcc  lluuôônn  cchhiiếếmm  ttỉỉ  llệệ  ccaaoo  ttrroonngg  

ttổổnngg  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ccủủaa  ccảả  nnưướớcc..    

                                                                                        NNhhậậpp  ssiiêêuu  ttừừ  TTrruunngg  QQuuốốcc  

  

  22000011  22000022  22000033  22000044  22000055  22000066  22000077  22000088  22000099  22001100  22001111  
ưướớcc  88  

tthháánngg  

22001122  

  

NNhhậậpp  ssiiêêuu  

((ttrriiệệuu  

UUSSDD))  
118888,,88  664400,,55  11225555,,55  11669966  22667711,,66  44114488,,55  99006633,,99  1111112233,,55  1100000088,,33  1122446600,,77  1133446688,,77  1100220000  

TTỷỷ  ttrrọọnngg  

ttrroonngg  ttổổnngg  

nnhhậậpp  ssiiêêuu  

((%%))  

1155,,8888  2211,,0077  2244,,5599  3300,,9933  6611,,9933  8811,,9911  6633,,8822  6611,,7700  7777,,8877  9988,,8888  113366,,8822  1166445511,,66  

                                          NNgguuồồnn::  TTíínnhh  ttừừ  ssốố  lliiệệuu  ccủủaa  BBộộ  CCôônngg  TThhưươơnngg  vvàà  TTổổnngg  ccụụcc  TThhốốnngg  kkêê  

  

NNếếuu  nnhhưư  nnăămm  22000011,,  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ttừừ  TTrruunngg  QQuuốốcc  cchhỉỉ  llàà  221100  ttrriiệệuu  UUSSDD  tthhìì  

đđếếnn  nnăămm  22001122,,  kkiimm  nnggạạcchh  nnhhậậpp  ssiiêêuu  đđãã  llêênn  đđếếnn  1166  ttỷỷ  UUSSDD..  CChhỉỉ  ttíínnhh  1111  tthháánngg  

đđầầuu  nnăămm  22001133,,  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ccủủaa  VVNN  ttừừ  TTrruunngg  QQuuốốcc  đđãã  llêênn  mmứứcc  2211,,66  ttỉỉ  UUSSDD..  NNhhưư  

vvậậyy,,  ssaauu  1122  nnăămm,,  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ccủủaa  VViiệệtt  NNaamm  ttừừ  TTrruunngg  QQuuốốcc  đđãã  ttăănngg  hhơơnn  110000  llầầnn..    

NNăămm  22001122,,  llầầnn  đđầầuu  ttiiêênn  ssaauu  1199  nnăămm  VVNN  đđãã  xxuuấấtt  ssiiêêuu  hhàànngg  hhooáá,,  đđạạtt  228844  

ttrriiệệuu  UUSSDD..  TTuuyy  nnhhiiêênn,,  kkhhuu  vvựựcc  ccóó  vvốốnn  đđầầuu  ttưư  nnưướớcc  nnggooààii  ((FFDDII))  xxuuấấtt  ssiiêêuu  1111,,9966  

ttỷỷ  UUSSDD,,  pphhầầnn  llớớnn  llàà  hhàànngg  ggiiaa  ccôônngg  llắắpp  rráápp..  CCòònn  kkhhuu  vvựựcc  kkiinnhh  ttếế  ttrroonngg  nnưướớcc  vvẫẫnn  

nnhhậậpp  ssiiêêuu  ttớớii  1111,,6688  ttỷỷ  UUSSDD..  ĐĐáánngg  cchhúú  ýý  llàà  tthhââmm  hhụụtt  tthhưươơnngg  mmạạii  vvớớii  TTrruunngg  

QQuuốốcc  llêênn  ttớớii  1166,,77  ttỷỷ  UUSSDD..    

TThheeoo  ssốố  lliiệệuu  ttổổnngg  kkếếtt  ccủủaa  TTổổnngg  ccụụcc  TThhốốnngg  kkêê,,  ttíínnhh  cchhuunngg  ccảả  nnăămm  22001133,,  

VViiệệtt  NNaamm  xxuuấấtt  ssiiêêuu  886633  ttrriiệệuu  UUSSDD,,  bbằằnngg  00,,77%%  ttổổnngg  kkiimm  nnggạạcchh  hhàànngg  hhóóaa  xxuuấấtt  
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kkhhẩẩuu,,  ttrroonngg  đđóó  kkhhuu  vvựựcc  kkiinnhh  ttếế  ttrroonngg  nnưướớcc  nnhhậậpp  ssiiêêuu  1133,,11  ttỷỷ  UUSSDD;;  kkhhuu  vvựựcc  ccóó  

vvốốnn  đđầầuu  ttưư  nnưướớcc  nnggooààii  xxuuấấtt  ssiiêêuu  ggầầnn  1144  ttỷỷ  UUSSDD..  

VViiệệtt  NNaamm  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  ssaanngg  tthhịị  ttrrưườờnngg  TTrruunngg  QQuuốốcc  đđạạtt  1133,,11  ttỷỷ  UUSSDD,,    ttăănngg  

22,,11%%  ((226699  ttrriiệệuu  UUSSDD))  ttrroonngg  kkhhii  đđóó  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  ttừừ  qquuốốcc  ggiiaa  nnààyy  ưướớcc  ttíínnhh  đđạạtt  3366,,88  

ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  2266,,77%%  ssoo  vvớớii  ccùùnngg  kkỳỳ  nnăămm  22001122  ((ttưươơnngg  đđưươơnngg  77,,88  ttỷỷ  UUSSDD))..  NNhhưư  

vvậậyy,,  TTrruunngg  QQuuốốcc  llàà  tthhịị  ttrrưườờnngg  nnhhậậpp  ssiiêêuu  llớớnn  nnhhấấtt  ccủủaa  VViiệệtt  NNaamm  vvớớii  mmứứcc  2233,,77  ttỷỷ  

UUSSDD,,  ccòònn  EEUU  ttiiếếpp  ttụụcc  llàà  tthhịị  ttrrưườờnngg  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  llớớnn  nnhhấấtt  ccủủaa  VViiệệtt  NNaamm  vvớớii  kkiimm  

nnggạạcchh  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  ưướớcc  đđạạtt  2244,,44  ttỷỷ  UUSSDD  ttăănngg  2200,,44  %%  ((ttưươơnngg  đđưươơnngg  44,,11  ttỷỷ  UUSSDD))  ssoo  

vvớớii  nnăămm  22001122..  TTiiếếpp  đđếếnn  llàà  AASSEEAANN  đđạạtt  1188,,55  ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  66,,33%%  ((11,,11  ttỷỷ  UUSSDD)),,  

NNhhậậtt  BBảảnn  ưướớcc  ttíínnhh  đđạạtt  1133,,66  ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  33,,88%%  ((449966  ttrriiệệuu  UUSSDD)),,  HHàànn  QQuuốốcc  66,,77  

ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  1199,,99%%  ((11,,11  ttỷỷ  UUSSDD)),,  ..  KKiimm  nnggạạcchh  hhàànngg  hhóóaa  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  nnăămm  22001133  

đđạạtt  113311,,33  ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  1155,,44%%  ssoo  vvớớii  nnăămm  ttrrưướớcc..  TTrroonngg  nnăămm  22001133,,  kkiimm  nnggạạcchh  

nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  kkhhuu  vvựựcc  kkiinnhh  ttếế  ttrroonngg  nnưướớcc  đđạạtt  5566,,88  ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  55,,66%%;;  kkhhuu  vvựựcc  ccóó  

vvốốnn  đđầầuu  ttưư  nnưướớcc  nnggooààii  đđạạtt  7744,,55  ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  2244,,22%%..    

TTừừ  22001100  đđếếnn  nnaayy,,  VVNN  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ttừừ  TTQQ  lluuôônn  llớớnn  hhơơnn  ttổổnngg  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ccảả  

nnưướớcc..  

TThheeoo  TTổổnngg  ccụụcc  HHảảii  qquuaann  VViiệệtt  NNaamm,,  ttrroonngg  kkhhii  cchhúúnngg  ttaa  xxuuấấtt  ggạạoo,,  ccaaoo  ssuu,,  

tthhaann  đđáá……  ssaanngg  TTrruunngg  QQuuốốcc  tthhìì  llạạii  nnhhậậpp  vvềề  nnhhữữnngg  mmặặtt  hhàànngg  ggââyy  nnhhậậpp  ssiiêêuu  llớớnn  ttừừ  

TTrruunngg  QQuuốốcc  llàà::  MMááyy  mmóócc,,  tthhiiếếtt  bbịị,,  ddụụnngg  ccụụ  &&  pphhụụ  ttùùnngg;;  XXăănngg  ddầầuu  ccáácc  llooạạii;;  

NNgguuyyêênn  vvậậtt  lliiệệuu  cchhoo  nnggàànnhh  ddệệtt  mmaayy  ddaa  ggiiààyy;;  MMááyy  vvii  ttíínnhh,,  ssảảnn  pphhẩẩmm  đđiiệệnn  ttửử  vvàà  

lliinnhh  kkiiệệnn;;  ĐĐiiệệnn  tthhooạạii  ccáácc  llooạạii  vvàà  lliinnhh  kkiiệệnn;;  SSắắtt  tthhéépp  nngguuyyêênn  lliiệệuu  vvàà  ssảảnn  pphhẩẩmm  ttừừ  

ssắắtt  tthhéépp  ccáácc  llooạạii,,  kkiimm  llooạạii  tthhưườờnngg;;  TThhứứcc  ăănn  ggiiaa  ssúúcc  vvàà  nngguuyyêênn  lliiệệuu..NNhhậậpp  kkhhẩẩuu  

đđiiệệnn  ccủủaa  TTrruunngg  QQuuốốcc  llêênn  ttớớii  44,,6655  ttỉỉ  kkWWhh  ttrroonngg  nnăămm  22001122,,  cchhiiếếmm  kkhhooảảnngg  44%%  

ttổổnngg  ssảảnn  llưượợnngg  đđiiệệnn  tthhưươơnngg  pphhẩẩmm  ccủủaa  VViiệệtt  NNaamm  đđểể  ccâânn  đđốốii  nnhhuu  ccầầuu  ttăănngg  

tthhêêmm......RRiiêênngg  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  mmặặtt  hhàànngg  rraauu  qquuảả  vvàà  tthhựựcc  pphhẩẩmm  ssơơ  cchhếế  ttừừ  TTrruunngg  QQuuốốcc  

cchhiiếếmm  đđếếnn  ggầầnn  5500%%  ttổổnngg  kkiimm  nnggạạcchh  nnhhóómm  hhàànngg  nnààyy  nnăămm  22001122  vvàà  ssiinnhh  nnhhiiềềuu  hhệệ  

llụụyy  ttừừ  cchhấấtt  llưượợnngg  ssảảnn  pphhẩẩmm  nnhhưư  ccáácc  pphhủủ  ttạạnngg  đđộộnngg  vvậậtt,,  đđộộnngg  vvậậtt  vvàà  rraauu  qquuảả  ttưươơii  

ssốốnngg  kkhhôônngg  đđưượợcc  qquuaa  kkiiểểmm  ddịịcchh,,  ssảảnn  pphhẩẩmm  ttiiêêuu  ddùùnngg  ccóó  hhóóaa  cchhấấtt  đđộộcc  hhạạii,,....  

  

  

  

  

  

                  

              NNhhậậpp  ssiiêêuu  ttừừ  TTrruunngg  QQuuốốcc  ssoo  vvớớii  ttổổnngg  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ccủủaa  VViiệệtt  NNaamm    

                                                                ((ttíínnhh  đđếếnn  tthháánngg  77--22001122))    
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SSốố  lliiệệuu  tthhốốnngg  kkêê  hhàànngg  hhóóaa  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  22001122  cchhoo  tthhấấyy  TTrruunngg  QQuuốốcc  ttiiếếpp  ttụụcc  

llàà  tthhịị  ttrrưườờnngg  llớớnn  nnhhấấtt  ccủủaa  VVNN  vvớớii  ttổổnngg  kkiimm  nnggạạcchh  đđạạtt  2288,,99  ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  1177,,66%%  

ssoo  vvớớii  nnăămm  22001111  vvàà  cchhiiếếmm  2255,,33%%  ttổổnngg  kkiimm  nnggạạcchh  hhàànngg  hhóóaa  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu..  TTiiếếpp  đđếếnn  

llàà  AASSEEAANN  đđạạtt  2211  ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  00,,33%%  vvàà  cchhiiếếmm  1188,,33%%..  HHàànn  QQuuốốcc  đđạạtt  1155,,66  ttỷỷ  

UUSSDD,,  ttăănngg  1188,,44%%  vvàà  cchhiiếếmm  1133,,66%%..  NNhhậậtt  BBảảnn  đđạạtt  1111,,77  ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  1122,,22%%  vvàà  

cchhiiếếmm  1100,,22%%..  EEUU  đđạạtt  88,,88  ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  1133,,33%%  vvàà  cchhiiếếmm  77,,77%%..  HHooaa  KKỳỳ  đđạạtt  44,,77  

ttỷỷ  UUSSDD,,  ttăănngg  44,,77%%  vvàà  cchhiiếếmm  44,,11%%..  

NNăămm  22001133,,  VViiệệtt  NNaamm  vvẫẫnn  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  nnhhiiềềuu  nnhhấấtt  ttừừ  TTrruunngg  QQuuốốcc,,  cchhiiếếmm  

2244%%  kkiimm  nnggạạcchh  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  ccảả  nnưướớcc  

TThhựựcc  ttếế  cchhoo  tthhấấyy,,  ggiiáá  ttrrịị  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ttừừ  TTrruunngg  QQuuốốcc  pphhầầnn  llớớnn  ttậậpp  ttrruunngg  vvààoo  

ccáácc  mmặặtt  hhàànngg  nngguuyyêênn  pphhụụ  lliiệệuu,,  lliinnhh  kkiiệệnn  llắắpp  rráápp,,  ggiiaa  ccôônngg  vvàà  ccáácc  mmááyy  mmóócc  tthhiiếếtt  

bbịị  pphhụụcc  vvụụ  ssảảnn  xxuuấấtt    xxuuấấtt  kkhhẩẩuu..  NNhhưư  vvậậyy,,  vvềề  bbảảnn  cchhấấtt  VVNN  đđaanngg  đđóónngg  vvaaii  ttrròò  ccầầuu  

nnốốii  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  ((vvớớii  cchhii  pphhíí  tthhấấpp))  cchhoo  ccáácc  nnggàànnhh  hhàànngg  tthhếế  mmạạnnhh  ccủủaa  TTrruunngg  QQuuốốcc..  

DDiiễễnn  bbiiếếnn  nnààyy  đđẩẩyy  nnềềnn  kkiinnhh  ttếế  VVNN  llúúnn  nnggààyy  ccàànngg  ssââuu  vvààoo  tthhếế  pphhụụ  tthhuuộộcc  vvààoo  

TTrruunngg  QQuuốốcc  vvàà  cchhỉỉ  đđóónngg  vvaaii  ttrròò  ggiiaa  ccôônngg  vvớớii  cchhii  pphhíí  tthhấấpp..  TTrroonngg  kkhhii  xxuu  tthhếế  ttẩẩyy  

cchhaayy  hhàànngg  TTrruunngg  QQuuốốcc  đđaanngg  llaann  rrộộnngg  ttrrêênn  ttooàànn  ccầầuu,,  VViiệệtt  NNaamm  cchhắắcc  cchhắắnn  ssẽẽ  bbịị  

vvạạ  llââyy  nnếếuu  ccứứ  ttiiếếpp  ttụụcc  vvaaii  ttrròò  ggiiúúpp  hhàànngg  hhooáá  TTrruunngg  QQuuốốcc  ““mmưượợnn  đđưườờnngg””  tthhââmm  

nnhhậậpp  tthhịị  ttrrưườờnngg  tthhếế  ggiiớớii  nnhhưư  hhiiệệnn  nnaayy..  

NNgguuyyêênn  nnhhâânn  nnhhậậpp  ssiiêêuu  tthhìì  đđaa  ddạạnngg  vvàà  ccảả  ttừừ  22  pphhííaa::  

--  DDoo  VViiệệtt  NNaamm  nnhhuu  ccầầuu  vvàà  ttrroonngg  nnưướớcc  cchhưưaa  ssảảnn  xxuuấấtt  đđưượợcc  vvìì  đđaanngg  ttrroonngg  

qquuáá  ttrrììnnhh  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhóóaa  --  hhiiệệnn  đđạạii  hhóóaa  nnêênn  vvẫẫnn  pphhảảii  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  nnhhiiềềuu  llooạạii  

hhàànngg  hhóóaa,,  mmááyy  mmóócc  pphhụụcc  vvụụ  ssảảnn  xxuuấấtt..  CChhiiếếmm  ttrrêênn  8800%%  ttổổnngg  hhàànngg  hhóóaa  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  

llàà  xxăănngg  ddầầuu,,  kkhhíí  đđốốtt  hhóóaa  llỏỏnngg,,  nngguuyyêênn  pphhụụ  lliiệệuu  ddệệtt  mmaayy,,  ssảảnn  pphhẩẩmm  cchhấấtt  ddẻẻoo,,  mmááyy  

http://songmoi.vn/kinh-te-thi-truong/det-may-thoi-trang-viet-nam-chuan-bi-%E2%80%9Cnhin-xa-10-nam%E2%80%9D-van-chi-may-gia-cong
http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/con-song-tay-chay-hang-trung-quoc-lan-rong-tren-the-gioi
http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/con-song-tay-chay-hang-trung-quoc-lan-rong-tren-the-gioi
http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/hang-viet-nam-bi-va-lay-vi-trung-quoc
http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/hang-viet-nam-bi-va-lay-vi-trung-quoc
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vvii  ttíínnhh,,  đđiiệệnn  ttửử,,  ssắắtt  tthhéépp,,  mmááyy  mmóócc  tthhiiếếtt  bbịị  pphhụụ  ttùùnngg,,  vvảảii,,  ôô  ttôô,,  hhóóaa  cchhấấtt  vvàà  ccáácc  

lliinnhh  kkiiệệnn  đđiiệệnn  ttửử  pphhụụcc  vvụụ  cchhoo  vviiệệcc  ssảảnn  xxuuấấtt,,  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu……  

--  HHaaii  nnưướớcc  ggầầnn  nnhhaauu  vvềề  đđịịaa  llíí,,  VViiệệtt  NNaamm  ccóó  66  ttỉỉnnhh  bbiiêênn  ggiiớớii  đđấấtt  lliiềềnn,,  ttrrêênn  

bbiiểểnn  ttiiếếpp  ggiiáápp  vvớớii  ccáácc  ttỉỉnnhh  mmiiềềnn  nnaamm  TTrruunngg  QQuuốốcc  nnhhưư  VVâânn  NNaamm,,  QQuuảảnngg  TTââyy,,  

QQuuảảnngg  ĐĐôônngg,,......hhììnnhh  tthhàànnhh  hhaaii  ttuuyyếếnn  hhàànnhh  llaanngg  kkiinnhh  ttếế  ““CCôônn  MMiinnhh  --  LLààoo  CCaaii  --  

HHàà  NNộộii  --  HHảảii  PPhhòònngg””,,  hhàànnhh  llaanngg  ““NNaamm  NNiinnhh  --  LLạạnngg  SSơơnn  --  HHàà  NNộộii  --  HHảảii  PPhhòònngg””  

vvàà  mmộộtt  ““VVàànnhh  đđaaii  kkiinnhh  ttếế  vvịịnnhh  BBắắcc  BBộộ””,,  hhaaii  bbêênn  đđaanngg  xxúúcc  ttiiếếnn  xxââyy  ddựựnngg  mmôô  

hhììnnhh  ““kkhhuu  kkiinnhh  ttếế  hhợợpp  ttáácc””  ởở  ggầầnn  bbiiêênn  ggiiớớii  ttỉỉnnhh  QQuuảảnngg  NNiinnhh,,  LLààoo  CCaaii,,  LLạạnngg  SSơơnn..  

--  HHaaii  nnưướớcc  ccóó  nnhhữữnngg  ccaamm  kkếếtt  hhộộii  nnhhậậpp  qquuốốcc  ttếế  ttrroonngg  kkhhuuôônn  kkhhổổ    HHiiệệpp  

đđịịnnhh  FFTTAA  ggiiữữaa  1100  nnưướớcc  AASSEEAANN  vvớớíí  TTrruunngg  QQuuốốcc  ((nnăămm  22000055))  vvàà  WWTTOO  ((nnăămm  

22000077));;  ddoo  nnhhữữnngg  tthhooảả  tthhuuậậnn  ssoonngg  pphhuuơơnngg  vvềề  pphháátt  ttrriiểểnn  kkiinnhh  ttếế  bbiiêênn  mmậậuu,,  hhììnnhh  

tthhàànnhh  ccáácc  ccặặpp  ccửửaa  kkhhẩẩuu  qquuốốcc  ttếế,,  qquuốốcc  ggiiaa  ccáácc  llốốii  mmởở,,  ccặặpp  cchhợợ  bbiiêênn  ggiiớớii..  

ĐĐếếnn  ccuuốốii  nnăămm  22001133,,  VViiệệtt  NNaamm  đđãã  ccùùnngg  AASSEEAANN  tthhaamm  ggiiaa  66  HHiiệệpp  đđịịnnhh  tthhưươơnngg  

mmạạii  ttựự  ddoo  ssoonngg  pphhưươơnngg  ((FFTTAA))  kkhhuu  vvựựcc  ((AAFFTTAA,,  AACCFFTTAA,,  AAKKFFTTAA,,  AAJJFFTTAA,,  

AAAANNZZFFTTAA,,  AAIIFFTTAA))  vvàà  ccóó  22  FFTTAA  ssoonngg  pphhưươơnngg  ((VVJJEEPPAA  vvớớii  NNhhậậtt  BBảảnn  vvàà  FFTTAA  

VViiệệtt  NNaamm  --  CChhii--llêê))  vvớớii  pphhạạmm  vvii  ttựự  ddoo  hhóóaa  kkhháácc  nnhhaauu..  ĐĐồồnngg  tthhờờii,,  VViiệệtt  NNaamm  ccũũnngg  

đđaanngg  đđààmm  pphháánn  TTPPPP,,  RRCCEEPP,,  FFTTAA  vvớớii  EEUU,,  vvớớii  LLiiêênn  mmiinnhh  TThhuuếế  qquuaann,,  ccáácc  nnưướớcc  

EEFFTTAA  vvàà  HHàànn  QQuuốốcc..  

VViiệệcc  tthhaamm  ggiiaa  hhộộii  nnhhậậpp  nnggààyy  ccàànngg  ssââuu  vvàà  kkýý  kkếếtt  ccáácc  hhiiệệpp  đđịịnnhh  ttựự  ddoo  ttrrêênn  

đđãã  ggóópp  pphhầầnn  đđưưaa  tthhưươơnngg  mmạạii  hhaaii  cchhiiềềuu  ggiiữữaa  VViiệệtt  NNaamm  vvớớii  ccáácc  đđốốii  ttáácc  đđãã  ccóó  FFTTAA  

đđãã  ttăănngg  ccaaoo,,  cchhiiếếmm  ggầầnn  6600%%  ttổổnngg  kkiimm  nnggạạcchh  xxuuấấtt  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  ccủủaa  VViiệệtt  NNaamm  

ttrroonngg  đđóó  5500%%  kkiimm  nnggạạcchh  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  vvàà  ggầầnn  7700%%  kkiimm  nnggạạcchh  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu..  VViiệệcc  

tthhaamm  ggiiaa  FFTTAA  đđãã  ggóópp  pphhầầnn  mmởở  rrộộnngg  tthhịị  ttrrưườờnngg  vvàà  tthhúúcc  đđẩẩyy  ttăănngg  ttrrưưởởnngg  xxuuấấtt  

nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  ccủủaa  VViiệệtt  NNaamm..  CCụụ  tthhểể,,  ttrroonngg  nnăămm  22001111  vvàà  22001122,,  kkiimm  nnggạạcchh  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  

ccủủaa  VViiệệtt  NNaamm  ssaanngg  AASSEEAANN  ttăănngg  ttưươơnngg  ứứnngg  3300,,77%%  vvàà  2277%%,,  ssaanngg  NNhhậậtt  bbảảnn  llàà  

3399,,55%%  vvàà  2255%%,,  TTrruunngg  QQuuốốcc  llàà  5522%%  vvàà  1177%%,,  ssaanngg  HHàànn  QQuuốốcc  llàà  5522,,55%%  vvàà  1188%%..  

--  HHàànngg  VViiệệtt  NNaamm  xxuuấấtt  ssaanngg  TTrruunngg  QQuuốốcc  cchhưưaa  đđaa  ddạạnngg,,  cchhủủ  yyếếuu  llàà  nnôônngg--

llââmm--ssảảnn  ggiiáá  ttrrịị  tthhấấpp  hhooặặcc  xxuuấấtt  tthheeoo  đđưườờnngg  bbiiêênn  mmậậuu  nnêênn  kkhhôônngg  ổổnn  đđịịnnhh..  

VViiệệtt  NNaamm  ccũũnngg  đđaanngg  đđốốii  mmặặtt  vvớớii  nngguuyy  ccơơ  ttrrởở  tthhàànnhh  ““tthhịị  ttrrưườờnngg  ttiiềềmm  

nnăănngg””  cchhoo  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  hhàànngg  hhóóaa  ccủủaa  ccáácc  nnưướớcc  tthhaamm  ggiiaa  FFTTAA  vvàà  WWTTOO..  CChhẳẳnngg  

hhạạnn,,  đđốốii  vvớớii  HHàànn  QQuuốốcc,,  ttốốcc  đđộộ  ttăănngg  tthhââmm  hhụụtt  tthhưươơnngg  mmạạii  vvớớii  tthhịị  ttrrưườờnngg  nnààyy  

ccũũnngg  đđãã  ttăănngg  ttừừ  mmứứcc  ttrruunngg  bbììnnhh  1133,,66%%  ggiiaaii  đđooạạnn  22000033--  22000066  llêênn  2211,,88%%  ggiiaaii  

đđooạạnn  22000077--  22001100..  

NNhhììnn  cchhuunngg,,  tthhờờii  ggiiaann  qquuaa,,  mmặặcc  ddùù  kkiimm  nnggạạcchh  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  ttăănngg  nnhhưưnngg  VViiệệtt  

NNaamm  vvẫẫnn  cchhưưaa  ttậậnn  ddụụnngg  hhếếtt  ccáácc  ccaamm  kkếếtt  FFTTAA..  BBởởii  llẽẽ,,  ccóó  nnhhiiềềuu  mmặặtt  hhàànngg  xxuuấấtt  

kkhhẩẩuu  cchhủủ  llựựcc  ccủủaa  VViiệệtt  NNaamm  vvốốnn  đđãã  hhưưởởnngg  mmứứcc  tthhuuếế  ssuuấấtt  tthhấấpp  hhooặặcc  00%%  nnhhưư  

nngguuyyêênn  lliiệệuu  tthhôô,,  nnôônngg  ssảảnn......  TTrroonngg  kkhhii  đđóó,,  ccáácc  mmặặtt  hhàànngg  mmááyy  mmóócc,,  tthhiiếếtt  bbịị,,  đđiiệệnn  

ttửử  llàà  đđốốii  ttưượợnngg  đđưượợcc  hhưưởởnngg  ưưuu  đđããii  ccòònn  cchhiiếếmm  ttỷỷ  ttrrọọnngg  tthhấấpp  ttrroonngg  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  ccủủaa  
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VViiệệtt  NNaamm..  CChhii  pphhíí,,  tthhủủ  ttụụcc  hhàànnhh  cchhíínnhh  đđểể  xxiinn  ccấấpp  CC//OO  ccòònn  pphhứứcc  ttạạpp,,  mmấấtt  tthhờờii  

ggiiaann..  

MMặặtt  kkhháácc,,  ddooaannhh  nngghhiiệệpp  kkhhôônngg  ccậậpp  nnhhậậtt  đđưượợcc  hhooặặcc  kkhhôônngg  nnắắmm  đđưượợcc  llộộ  

ttrrììnnhh  xxóóaa  bbỏỏ  tthhuuếế  qquuaann  ttrroonngg  ccáácc  FFTTAA..  MMộộtt  ssốố  nnhhàà  ssảảnn  xxuuấấtt,,  nnhhàà  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  ccòònn  

kkhhôônngg  nnắắmm  đđưượợcc  ccáácc  ttiiêêuu  cchhíí  cchhuuyyểểnn  đđổổii  mmãã  ssốố  hhàànngg  hhóóaa,,  ccôônngg  đđooạạnn  ggiiaa  ccôônngg  

cchhếế  bbiiếếnn  ccụụ  tthhểể  mmàà  cchhỉỉ  bbiiếếtt  ttiiêêuu  cchhíí  hhààmm  llưượợnngg  ggiiáá  ttrrịị  ggiiaa  ttăănngg  ttrruuyyềềnn  tthhốốnngg..  VVìì  

vvậậyy,,  vviiệệcc  ttậậnn  ddụụnngg  ttốốtt  ccáácc  ưưuu  đđããii  vvàà  ccơơ  hhộộii  pphháátt  ttrriiểểnn  ddoo  ccáácc  FFTTAA  đđeemm  llạạii  llàà  đđiiềềuu  

rrấấtt  qquuaann  ttrrọọnngg..  

--  CCảả  hhaaii  nnềềnn  kkiinnhh  ttếế  đđaanngg  tthhờờii  kkỳỳ  ttăănngg  ttrrưưởởnngg,,  nnăănngg  llựựcc  ssảảnn  xxuuấấtt  ccaaoo,,  

hhưướớnngg  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu,,  vvớớii  llợợii  tthhếế  ccạạnnhh  ttrraannhh  nngghhiiêênngg  vvềề  TTrruunngg  QQuuốốcc,,  nnhhấấtt  llàà  ttrroonngg  

nngguuyyêênn  lliiệệuu  vvàà  ccôônngg  nngghhiiệệpp  pphhụụ  ttrrợợ,,  đđấấuu  tthhầầuu  qquuốốcc  ttếế........      

--  ĐĐầầuu  ttưư  ccủủaa  TTrruunngg  QQuuốốcc  vvààoo  VViiệệtt  NNaamm  ccũũnngg  llàà  nngguuyyêênn  nnhhâânn  llààmm  ttăănngg  

kkiimm  nnggạạcchh  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu..  TTíínnhh  đđếếnn  ccuuốốii  nnăămm  22001111,,  TTrruunngg  QQuuốốcc  ccóó  hhơơnn  882200  ddựự  áánn  

đđầầuu  ttưư  ttạạii  VViiệệtt  NNaamm,,  vvớớii  ttổổnngg  ssốố  vvốốnn  đđăănngg  kkýý  đđạạtt  44,,22  ttỷỷ  UUSSDD,,  đđứứnngg  tthhứứ  1144  ttrroonngg  

ccáácc  nnưướớcc  vvàà  kkhhuu  vvựựcc  đđầầuu  ttưư  vvààoo  VViiệệtt  NNaamm..    

--  CCáácc  nnhhàà  tthhầầuu  TTrruunngg  QQuuốốcc  tthhắắnngg  tthhầầuu  nnhhiiềềuu  ccôônngg  ttrrììnnhh  ởở  VViiệệtt  NNaamm..  TThheeoo  

BBộộ  KKếế  hhooạạcchh  vvàà  ĐĐầầuu  ttưư,,  đđếếnn  tthháánngg  44//22001122  TTrruunngg  QQuuốốcc  ttrrúúnngg  tthhầầuu  1133  ddựự  áánn  

nnhhiiệệtt  đđiiệệnn  ((ttổổnngg  tthhầầuu  EEPPCC))  cchhiiếếmm  ttớớii  3300%%  ccôônngg  ssuuấấtt  ttooàànn  nnggàànnhh  đđiiệệnn;;  4499//6622  ddââyy  

cchhuuyyềềnn  ddựự  áánn  xxii  mmăănngg;;  55//66  ddựự  áánn  pphhâânn  đđạạmm;;  ddựự  áánn  bbaauuxxiitt  vvàà  hhàànngg  ttrrăămm  ddựự  áánn  

vvừừaa  vvàà  nnhhỏỏ  kkhháácc  ddoo  nnhhàà  tthhầầuu  TTrruunngg  qquuốốcc  đđảảmm  nnhhậậnn..  CCáácc  nnhhàà  đđầầuu  ttưư,,  nnhhàà  tthhầầuu  

lluuôônn  lluuôônn  kkhhảảoo  ssáátt  kkỹỹ  tthhịị  ttrrưườờnngg,,  bbỏỏ  tthhầầuu  ggiiáá  tthhấấpp,,  hhứứaa  hhẹẹnn  tthhờờii  ggiiaann  hhooàànn  

tthhàànnhh,,......  nnhhằằmm  ttrrúúnngg  tthhầầuu  đđểể  đđưưaa  mmááyy  mmóócc  tthhiiếếtt  bbịị  ggiiáá  rrẻẻ,,  llạạcc  hhậậuu  ddẫẫnn  đđếếnn  nnhhiiềềuu  

ddựự  áánn  nnggưưnngg  ttrrệệ,,  cchhấấtt  llưượợnngg  ccôônngg  ttrrììnnhh  kkhhôônngg  bbảảoo  đđảảmm..  ÔÔnngg  DDưươơnngg  VVăănn  CCậậnn,,  

TTổổnngg  TThhưư  kkýý  HHiiệệpp  hhộộii  nnhhàà  tthhầầuu  xxââyy  ddựựnngg  VViiệệtt  NNaamm  cchhoo  bbiiếếtt,,  ccáácc  ddựự  áánn  nnhhiiệệtt  

đđiiệệnn  ddoo  nnggàànnhh  TThhaann  vvàà  nnggàànnhh  ĐĐiiệệnn  VViiệệtt  NNaamm  llààmm  cchhủủ  đđầầuu  ttưư,,  TTrruunngg  QQuuốốcc  llààmm  

ttổổnngg  tthhầầuu,,  hhầầuu  hhếếtt  đđềềuu  cchhậậmm  ttiiếếnn  đđộộ..  CCáácc  nnhhàà  mmááyy  nnhhiiệệtt  đđiiệệnn::  SSơơnn  ĐĐộộnngg  cchhậậmm  

2244  tthháánngg,,  NNôônngg  SSơơnn  cchhậậmm  2200  tthháánngg,,  CCaaoo  NNggạạnn  cchhậậmm  2288  tthháánngg,,  CCẩẩmm  PPhhảả  11  cchhậậmm  

1100  tthháánngg,,  CCẩẩmm  PPhhảả  22  cchhậậmm  33  tthháánngg,,  HHảảii  PPhhòònngg  11  vvàà  22  cchhậậmm  1188  tthháánngg,,  QQuuảảnngg  

NNiinnhh  11,,  22  cchhậậmm  2244  tthháánngg,,......  ÔÔnngg  TTrrầầnn  VViiếếtt  NNggããii,,  CChhủủ  ttịịcchh  HHiiệệpp  hhộộii  NNăănngg  llưượợnngg  

VViiệệtt  NNaamm  cchhỉỉ  rraa  ddựự  áánn  nnhhàà  mmááyy  pphhâânn  bbóónn  DDAAPP  ĐĐììnnhh  VVũũ  ssốố  11  ((HHảảii  PPhhòònngg))  đđưượợcc  

kkhhởởii  ccôônngg  nnăămm  22000033,,  kkýý  hhợợpp  đđồồnngg  EEPPCC  nnăămm  22000055,,  ssaauu  55  nnăămm  cchhoo  rraa  ssảảnn  pphhẩẩmm  

nnhhưưnngg  đđếếnn  nnaayy  vvẫẫnn  hhooạạtt  đđộộnngg  ccầầmm  cchhừừnngg  vvìì  hhệệ  tthhốốnngg  ddââyy  cchhuuyyềềnn  cchhưưaa  hhooàànn  

tthhiiệệnn......  

--  TTrruunngg  QQuuốốcc  kkhháá  tthhàànnhh  ccôônngg  ttrroonngg  cchhíínnhh  ssáácchh  bbiiêênn  mmậậuu,,  vvớớii  qquuaann  đđiiểểmm  

nnggooạạii  tthhưươơnngg  ““ttaamm  kkhhứứ  nnhhấấtt  bbổổ””  ttứứcc  llàà  xxuuấấtt  bbaa  tthhứứ  ssảảnn  xxuuấấtt  nnhhiiềềuu  rrẻẻ  đđểể  nnhhậậpp  

mmộộtt  tthhứứ  ccầầnn  tthhiiếếtt  mmàà  tthhiiếếuu;;  cchhủủ  ttrrưươơnngg  ““hhỗỗ  tthhịị  ddâânn  bbiiêênn””  đđểể  ““tthhắắpp  ssáánngg  đđưườờnngg  

bbiiêênn””  ttạạoo  hhạạ  ttầầnngg  kkhhuu  vvựựcc  ccửửaa  kkhhẩẩuu,,  ccùùnngg  vvớớii  nnhhữữnngg  cchhíínnhh  ssáácchh  hhỗỗ  ttrrợợ  tthhưươơnngg  

nnhhâânn  qquuaa  llạạii  nnhhưư  ggiiảảmm  cchhii  pphhíí  kkhhoo  bbããii,,  llệệ  pphhíí,,  áápp  tthhuuếế  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  tthheeoo  đđúúnngg  ccaamm  

kkếếtt  WWTTOO  vvớớii  nnhhiiềềuu  mmặặtt  hhàànngg  ccóó  tthhuuếế  ssuuấấtt  bbằằnngg  00%%;;  kkhháácchh  dduu  llịịcchh  qquuaa  llạạii  đđưượợcc  

mmaanngg  tthheeoo  hhàànngg  hhóóaa  vvớớii  ssốố  llưượợnngg  llớớnn  hhơơnn  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  VViiệệtt  NNaamm..  DDoo  vvậậyy,,  ccộộnngg  
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vvớớii  kkiimm  nnggạạcchh  xxuuấấtt  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  ttiiểểuu  nnggạạcchh  tthhìì  ttổổnngg  kkiimm  nnggạạcchh  hhaaii  cchhiiềềuu  tthhựựcc  ttếế  

lluuôônn  ccaaoo  hhơơnn  ssốố  tthhốốnngg  kkêê  hhảảii  qquuaann  íítt  nnhhấấtt  llàà  1100%%..  

TTrroonngg  tthhưươơnngg  mmạạii  vvàà  đđầầuu  ttưư,,  TTrruunngg  QQuuốốcc  ccóó  nnhhiiềềuu  tthhủủ  pphháápp  xxúúcc  ttiiếếnn  

ggiiàànnhh  llợợii  tthhếế  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  nnhhưư  kkhhuuyyếếnn  mmạạii,,  ứứnngg  hhàànngg  cchhoo  tthhưươơnngg  nnhhâânn  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu,,  

tthhaannhh  ttooáánn  bbùù  ttrrừừ,,  hhooáánn  đđổổii  ttiiềềnn  ttệệ  đđểể  kkhhuuyyếếnn  kkhhíícchh  tthhưươơnngg  nnhhâânn  VViiệệtt  NNaamm  nnhhậậpp  

kkhhẩẩuu..  TTạạii  mmộộtt  ssốố  ddiiễễnn  đđàànn  hhợợpp  ttáácc  tthhưươơnngg  mmạạii  bbiiêênn  mmậậuu,,  ccáácc  cchhuuyyêênn  ggiiaa  TTrruunngg  

QQuuốốcc  ttừừnngg  kkhhuuyyếếnn  kkhhíícchh  ssửử  ddụụnngg  nnhhâânn  ddâânn  ttệệ  đđểể  bbuuôônn  bbáánn..  VViiệệcc  ssửử  ddụụnngg  nnhhâânn  

ddâânn  ttệệ  vvớớii  ccáácc  ddịịcchh  vvụụ  đđổổii  ttiiềềnn  ttựự  pphháátt  ởở  bbiiêênn  ggiiớớii  đđãã  kkíícchh  tthhíícchh  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  hhàànngg  

hhóóaa  TTrruunngg  QQuuốốcc..  

GGiiảảii  pphháápp  hhạạnn  cchhếế  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ccũũnngg  nnhhưư  ggiiảảmm  ảảnnhh  hhưưởởnngg  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  ttừừ  mmộộtt  

vvààii  tthhịị  ttrrưườờnngg  llớớnn  ccầầnn  mmộộtt  cchhiiếếnn  llưượợcc  ttổổnngg  tthhểể  vvàà  ddààii  hhơơii,,  ưưuu  ttiiêênn  đđẩẩyy  mmạạnnhh  pphháátt  

ttrriiểểnn  ccôônngg  nngghhiiệệpp  pphhụụ  ttrrợợ,,  nnâânngg  ccaaoo  ggiiáá  ttrrịị  ggiiaa  ttăănngg  cchhoo  hhàànngg  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  vvàà  ccầầnn  

ccóó  cchhíínnhh  ssáácchh  hhợợpp  llýý  đđốốii  vvớớii  xxuuấấtt--  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  qquuaa  đđưườờnngg  bbiiêênn  mmậậuu  đđểể  ggiiaa  ttăănngg  

hhooạạtt  đđộộnngg  cchhíínnhh  nnggạạcchh..  CCáácc  ddooaannhh  nngghhiiệệpp  ccũũnngg  ccầầnn  ccóó  kkếế  hhooạạcchh  kkhhaaii  pphháá  tthhịị  

ttrrưườờnngg  mmớớii,,  ttậậnn  ddụụnngg  llợợii  tthhếế  ccủủaa  nnhhữữnngg  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđãã  đđưượợcc  hhưưởởnngg  ưưuu  đđããii  tthhuuếế  

qquuaann  nnhhằằmm  ttăănngg  kkiimm  nnggạạcchh  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu,,  ggiiảảmm  nnhhậậpp  ssiiêêuu  

CCáácc  ddooaannhh  nngghhiiệệpp  VViiệệtt  NNaamm  cchhủủ  đđộộnngg  kkíícchh  tthhíícchh  ssảảnn  xxuuấấtt  ttrroonngg  nnưướớcc  nnhhưư  

đđặặtt  hhàànngg,,  đđấấuu  tthhầầuu  ttrroonngg  nnưướớcc  ttrrưướớcc  kkhhii  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu;;  kkiiêênn  ttrrìì  tthhúúcc  đđẩẩyy  nnhhaauu  ssảảnn  

xxuuấấtt  vvàà  ttiiêêuu  tthhụụ  cchhoo  nnhhaauu  nnhhưư  vvảảii  cchhoo  ddệệtt  mmaayy,,  ssắắtt  tthhéépp  xxââyy  ddựựnngg  vvàà  tthhaamm  ggiiaa  

đđấấuu  tthhầầuu  ccuunngg  ứứnngg  mmááyy  mmóócc  tthhiiếếtt  bbịị  cchhoo  ccáácc  ccôônngg  ttrrììnnhh  TTrruunngg  QQuuốốcc  ttrrúúnngg  tthhầầuu..  

KKiinnhh  nngghhiiệệmm  hhããnngg  HHuuyynnddaaii  ((HHàànn  QQuuốốcc))  cchhỉỉ  nnhhậậpp  mmộộtt  vvààii  ddââyy  cchhuuyyềềnn  ccủủaa  NNhhậậtt  

BBảảnn,,  CChhââuu  ÂÂuu,,  MMỹỹ  ssaauu  đđóó  pphháátt  ttrriiểểnn  nnộộii  đđịịaa  hhóóaa  nnhhiiềềuu  ddââyy  cchhuuyyềềnn  ssảảnn  xxuuấấtt  ôô  ttôô,,  

đđóónngg  ttààuu,,  pphháátt  ttrriiểểnn  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhỗỗ  ttrrợợ  đđểể  ggiiảảmm  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu,,  ttăănngg  nnăănngg  llựựcc  ssảảnn  

xxuuấấtt  ttrroonngg  nnưướớcc  hhưướớnngg  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu..  

LLậậpp  hhàànngg  rrààoo  kkỹỹ  tthhuuậậtt,,  llêênn  ““ddaannhh  ssáácchh  đđeenn””  nnhhữữnngg  mmặặtt  hhàànngg  ccấấmm  nnhhậậpp,,  

bbuuộộcc  pphhảảii  ttiiêêuu  hhủủyy  vvàà  ttááii  xxuuấấtt,,  kkhhôônngg  đđểể  ttììnnhh  ttrrạạnngg  ccáácc  TTrruunngg  ttââmm  kkỹỹ  tthhuuậậtt  ttiiêêuu  

cchhuuẩẩnn  đđoo  llưườờnngg  cchhấấtt  llưượợnngg  qquuốốcc  ggiiaa  ccũũnngg  cchhưưaa  đđủủ  kkhhảả  nnăănngg  pphhâânn  ttíícchh  đđưượợcc  hhààmm  

llưượợnngg  BBoo  ttrroonngg  tthhàànnhh  pphhầầnn  tthhéépp  TTrruunngg  QQuuốốcc  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  vvààoo  VViiệệtt  NNaamm!!  GGiiảảmm  

nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  hhàànngg  ttiiêêuu  ddùùnngg,,  vvậậtt  ttưư  ttrroonngg  nnưướớcc  ssảảnn  xxuuấấtt  đđưượợcc  ((ttăămm  ttrree  ccủủaa  TTrruunngg  

QQuuốốcc  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  vvààoo  VViiệệtt  NNaamm    ttừừ  nnăămm  22000099--66//22001100  llàà  ggầầnn  330000  ttấấnn  ttăămm;;  xxââyy  

ddựựnngg  ddaannhh  mmụụcc  mmááyy  mmóócc,,  tthhiiếếtt  bbịị,,  vvậậtt  ttưư  nngguuyyêênn  lliiệệuu  ttrroonngg  nnưướớcc  ssảảnn  xxuuấấtt  đđưượợcc  

tthheeoo  QQuuyyếếtt  đđịịnnhh  22884400//QQĐĐ--BBCCTT  nnggààyy  2288//55//22001100  ccủủaa  BBộộ  CCôônngg  TThhưươơnngg  ((vvàà  ccáácc  

qquuyyếếtt  đđịịnnhh  bbổổ  ssuunngg)),,  vvàà  kkhhôônngg  ddừừnngg  llạạii  ởở  hhưướớnngg  ddẫẫnn  cchhỉỉ  đđạạoo,,  kkhhuuyyếếnn  kkhhíícchh,,  mmàà  

ccầầnn  ccóó  cchhếế  ttààii  xxửử  pphhạạtt..  

KKiiểểmm  ttrraa  kkiiểểmm  ssooáátt  cchhốốnngg  ggiiaann  llậậnn  tthhưươơnng mại, nhãn hiệu hàng hóa, xuất g mại, nhãn hiệu hàng hóa, xuất 

xứ hàng hóa,... cập nhật thường xuyên thông tin hàng hóa qua các cửa khẩu xứ hàng hóa,... cập nhật thường xuyên thông tin hàng hóa qua các cửa khẩu 

thông báo trên toàn hệ thống hải quan, quản lthông báo trên toàn hệ thống hải quan, quản líí  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđểể  tthhuu  ggiiữữ  ttiiêêuu  hhủủyy  

hhàànngg  hhóóaa  kkhhôônngg  ccóó  xxuuấấtt  xxứứ,,  xxửử  llíí  nngghhiiêêmm  hhàànngg  hhóóaa  ggiiaann  llậậnn  tthhưươơnngg  mmạạii  nnggaayy  ttừừ  

ccửửaa  kkhhẩẩuu..  
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ĐĐẩẩyy  mmạạnnhh  ccuuộộcc  vvậậnn  đđộộnngg  ““NNggưườờii  VViiệệtt  NNaamm  ddùùnngg  hhàànngg  VViiệệtt  NNaamm””  vvàà  

ttăănngg  tthhôônngg  ttiinn  ccảảnnhh  bbááoo  cchhấấtt  llưượợnngg  hhàànngg  TTrruunngg  QQuuốốcc  ggââyy  đđộộcc  hhạạii  đđểể  nnggưưooiiìì  ttiiêêuu  

ddùùnngg  bbiiếếtt,,  ttựự  ttrrởở  tthhàànnhh  nnggưườờii  ttiiêêuu  ddùùnngg  tthhôônngg  tthhááii    hhàànngg  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu  ttừừ  TTrruunngg  

QQuuốốcc  vvààoo  mmộộtt  ssốố  ssiiêêuu  tthhịị  rriiêênngg..  

TTăănngg  ccưườờnngg  ccáácc  ggiiảảii  pphháápp  tthhúúcc  đđẩẩyy  tthhưươơnngg  mmạạii  hhaaii  cchhiiềềuu  đđểể  ccảảii  tthhiiệệnn  ccáánn  

ccâânn  nnggooạạii  tthhưươơnngg,,  tthhôônngg  bbááoo  ccáácc  nnhhuu  ccầầuu  xxuuấấtt  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu,,  pphhốốii  hhợợpp  đđấấuu  ttrraannhh  

cchhốốnngg  ggiiaann  llậậnn  tthhưươơnngg  mmạạii,,  hhàànngg  ggiiảả,,  hhàànngg  kkéémm  cchhấấtt  llưượợnngg,,......  ttạạoo  đđiiềềuu  kkiiệệnn  đđểể  

tthhưươơnngg  nnhhâânn,,  nnhhàà  đđầầuu  ttưư  hhaaii  nnưướớcc  llààmm  ăănn  tthheeoo  hhợợpp  đđồồnngg  ddààii  hhạạnn..  CChhủủ  đđộộnngg  ttììmm  

kkiiếếmm  tthhịị  ttrrưườờnngg  TTrruunngg  QQuuốốcc  đđểể  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  nnôônngg  ssảảnn  ccóó  tthhếế  mmạạnnhh  nnhhưư  ggạạoo,,  ccàà  

pphhêê,,  ccaaoo  ssuu,,  ssắắnn,,  tthhủủyy  ssảảnn,,  đđưườờnngg  ăănn,,  hhooaa  ttrrááii  nnhhiiệệtt  đđớớii......  kkhhooáánngg  ssảảnn  đđãã  cchhếế  

bbiiếếnn,,  ssảảnn  pphhẩẩmm  ccôônngg  nngghhiiệệpp  hhỗỗ  ttrrợợ,,  ccảảii  tthhiiệệnn  ccáánn  ccâânn  tthhưươơnngg  mmạạii  bbằằnngg  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  

vvẫẫnn  bbềềnn  vvữữnngg  hhơơnn  hhạạnn  cchhếế  nnhhậậpp  kkhhẩẩuu......  

TTóómm  llạạii,,  ggiiảảii  pphháápp  hhạạnn  cchhếế  nnhhậậpp  ssiiêêuu  ttừừ  mmộộtt  tthhịị  ttrrưườờnngg  llớớnn  ccầầnn  mmộộtt  cchhiiếếnn  

llưượợcc  ttổổnngg  tthhểể  vvàà  ddààii  hhạạnn;;  đđặặcc  bbiiệệtt,,  ccầầnn  đẩy mạnh công tác tuyên truyền,,  tthhốốnngg  

nnhhấấtt  nnhhậậnn  tthhứứcc,,  qquuyyếếtt  ttââmm  vvàà cơ sở pháp lý cần thiết, tạo thuận lợi phát triển sản 

xuất trong nước thay thế nhập khẩu và đa dạng hóa nguồn cung thay thế khác, 

thúc đẩy tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, pphháátt  ttrriiểểnn  ccôônngg  nngghhiiệệpp  pphhụụ  ttrrợợ  vvàà  

nnhhữữnngg  nnggàànnhh  cchhếế  bbiiếếnn  nnâânngg  ccaaoo  ggiiáá  ttrrịị  ggiiaa  ttăănngg  cchhoo  hhàànngg  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu,,  cchhủủ  đđộộnngg đa 

dạng hóa các thị trường xuất khẩu, mở rộng và phát triển thị trường mới ..  HHơơnn  

nnữữaa,,  ccầầnn  ttăănngg  ccưườờnngg  ccáácc  hhàànngg  rrààoo  kkỹỹ  tthhuuậậtt,,  qquuảảnn  llýý  ccạạnnhh  ttrraannhh  tthhịị  ttrrưườờnngg  vvàà  ccáácc  

hhooạạtt  đđộộnngg  bbiiêênn  mmậậuu,,  cchhốốnngg  bbuuôônn  llậậuu  vvàà  ggiiaann  llậậnn  tthhưươơnngg  mmạạii;;  kkiinnhh  ddooaannhh  vvàà  

ccạạnnhh  ttrraannhh  kkhhôônngg  llàànnhh  mmạạnnhh;;  tthhuu  ggiiữữ,,  ttiiêêuu  hhủủyy  hhàànngg  hhóóaa  kkhhôônngg  ccóó  nngguuồồnn  ggốốcc,,  

xxuuấấtt  xxứứ  rrõõ  rràànngg  nnggaayy  ttừừ  ccửửaa  kkhhẩẩuu  vvàà  ttrroonngg  ccáácc  kkhhoo  cchhứứaa,,  ccửửaa  hhàànngg;;  kkịịpp  tthhờờii  

tthhôônngg  ttiinn  vvàà  hhưướớnngg  ddẫẫnn  nnggưườờii  ttiiêêuu  ddùùnngg  nnhhậậnn  bbiiếếtt,,  kkhhôônngg  nnhhẹẹ  ddạạ,,  ccảả  ttiinn,,  ““tthhaamm  

bbáátt  bbỏỏ  mmââmm””  mmàà  tthhuu  ggoomm,,  bbáánn  qquuaa  bbiiêênn  ggiiớớii  ccáácc  llooạạii  ssảảnn  pphhẩẩmm  ggââyy  ccạạnn  kkiiệệtt  

ggiiốốnngg  ccââyy,,  ccoonn  qquuýý  vvàà  pphháá  hhooạạii  mmùùaa  mmàànngg,,  kkhhôônngg  ttiiêêuu  tthhụụ  ccáácc  ssảảnn  pphhẩẩmm  đđộộcc  hhạạii  

nnhhậậpp  kkhhẩẩuu..  CCùùnngg  vvớớii  đđẩẩyy  mmạạnnhh  ““NNggưườờii  VViiệệtt  NNaamm  ưưuu  ttiiêênn  ddùùnngg  hhàànngg  VViiệệtt  

NNaamm””,,  ccáácc  ddooaannhh  nngghhiiệệpp  vvàà  ccơơ  qquuaann  VViiệệtt  NNaamm  ccầầnn  ttăănngg  ccưườờnngg  đđặặtt  hhàànngg,,  ssửử  

ddụụnngg  nngguuyyêênn  lliiệệuu  vvàà  ssảảnn  pphhẩẩmm  ccủủaa  nnhhaauu......nnhhưư  llàà  nnhhữữnngg  vviiệệcc  llààmm  tthhiiếếtt  tthhựựcc  ccủủaa  

llòònngg  yyêêuu  nnưướớcc  vvàà  ggóópp  pphhầầnn  xxââyy  ddựựnngg  nnềềnn  kkiinnhh  ttếế  ttựự  cchhủủ,,  vvữữnngg  mmạạnnhh......//..  


