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1. Quan điểm của doanh nghiệp về việc VN tham gia  

đàm phán TPP 

2. Quan điểm của doanh nghiệp VN về phương án         

đàm phán Chương lao động TPP 

3. Quan điểm của doanh nghiệp về Chương Sở hữu       

trí tuệ TPP 



Quan điểm về việc Việt Nam 

tham gia đàm phán TPP; 
 

Quan điểm về phƣơng án mở cửa hàng hóa, 

dịch vụ của Việt Nam trong TPP 

Quan điểm về phƣơng án đàm phán thích           

hợp cho Chƣơng Đầu tƣ trong TPP 

Quan điểm về phƣơng án đàm phán thích 

hợp cho Chƣơng Lao động trong TPP 

Quan điểm về phƣơng án đàm phán thích 

hợp cho Chƣơng Sở hữu trí tuệ trong TPP 
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I. QUAN ĐIỂM CỦA CỘNG ĐỒNG DN VN VỀ ĐÀM PHÁN TPP 

Các 

Khuyến 

nghị  

đã thực 

hiện bởi 

Trung 

tâm 

WTO 

VCCI:  



 T3/2010: VN tham gia TPP với tƣ cách quan sát viên 

 T11/2010: VN chính thức tham gia TPP 

 

ThemeGallery  is a Design Digital Content & Contents mall 

developed by Guild Design Inc. 

 Cân nhắc của Chính phủ 

 Kiến nghị của VCCI và cộng đồng DN  

(22 Hiệp hội đại diện cho trên 24.300 doanh nghiệp,                   

tổ chức, cá nhân kinh doanh trong cả nƣớc) 

1. Quan điểm của DN về việc VN tham gia đàm phán TPP 



Kỳ vọng của DN VN đối với TPP: 

Tăng 

xuất 

khẩu 

Tiếp cận HH, 

nguyên liệu 

giá rẻ 

Thị trƣờng 

dịch vụ nội 

địa cạnh 

tranh 

Thay đổi  

thể chế & 

cải cách 

hành chính 

1. Quan điểm của DN về việc VN tham gia đàm phán TPP 



 

Nhưng: 

Việt Nam tham gia đàm phán TPP là có điều kiện 

1. Quan điểm của DN về việc VN tham gia đàm phán TPP 



1 

2 

TPP không chứa các nhân tố có thể làm 

vô hiệu hóa các lợi ích kỳ vọng đối với 

xuất khẩu VN 

TPP phải đảm bảo quyền và lợi ích của 

những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương 

(nông dân, người bệnh, người lao động) 

Các “điều kiện”: 

1. Quan điểm của DN về việc VN tham gia đàm phán TPP 



3 

4 

TPP không đặt ra các tiêu chuẩn cao tới 

mức không thể chấp nhận được (về môi 

trường, lao động, sở hữu trí tuệ), phải có 

các ngoại lệ, các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết 

TPP không buộc VN mở cửa thị 

trường đối với các lĩnh vực nhạy cảm 

(tài chính, an ninh); 

Các “điều kiện”: 

1. Quan điểm của DN về việc VN tham gia đàm phán TPP 



2. Quan điểm của DN VN về phƣơng án                       

đàm phán chƣơng Lao động TPP 

 

Lần đầu tiên vấn đề lao động đƣợc đƣa vào khuôn khổ 

một FTA mà VN tham gia 

Có ảnh hƣởng trực tiếp tới lợi ích của các DN 

Dự thảo Chƣơng lao động TPP có nhiều nội dung có 

khả năng tác động lớn đến VN 

. 

Bối cảnh 



Khuyến nghị phương án đàm phán Chương lao động 

trong TPP được ủng hộ bởi: 

18 hiệp hội doanh nghiệp 

Đại diện cho trên 24.300 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh toàn quốc 

2. Quan điểm của DN VN về phƣơng án                       

đàm phán chƣơng Lao động TPP 

 



2. Quan điểm của DN VN về phƣơng án                       

đàm phán chƣơng Lao động TPP 

 

Ủng hộ các quyền cơ bản 

của người lao động trong 

TPP mà pháp luật VN, 

thực tiễn VN đã hoặc có 

xu hướng ghi nhận hoặc 

nên tiếp nhận; 

Phản đối các nội dung đi quá 

xa so với quyền của người 

lao động 

Quan điểm tiếp cận 



2. Quan điểm của DN VN về phƣơng án                       

đàm phán chƣơng Lao động TPP 

 

Đề xuất phƣơng 

án đàm phán 

Không chấp nhận các đề xuất áp 

dụng các tiêu chuẩn lao động không 

đƣợc liệt kê rõ ràng; 

Phản đối các đề xuất về các biện 

pháp trừng phạt bất hợp lý đối với 

DN và không khả thi từ góc độ cơ 

quan tổ chức thực hiện (VD biện 

pháp ngăn chặn HH tại biên giới). 



2. Quan điểm của DN VN về phƣơng án                       

đàm phán chƣơng Sở hữu trí tuệ TPP 

 

Là vấn đề Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh 

T5/2012: Dự thảo chƣơng SHTT của HK trong TPP bị tiết lộ cho 

thấy nhiều điều khoản có thể gây bất lợi đến các nhóm lợi ích 

quan trọng, yếu thế của VN 

Bối cảnh 



Khuyến nghị về phương án đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ 

nhận được sự ủng hộ của: 

47 Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh HTX và các Nhóm lợi ích liên quan 

(nhóm bệnh nhân HIV, các Trường Đại học, Bệnh viện…) 

Đại diện cho  trên 43.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm người bệnh tại 

các tỉnh… 

3. Quan điểm của DN VN về phƣơng án                       

đàm phán Chƣơng Sở hữu trí tuệ TPP 

 



Quan điểm tiếp cận: 

3. Quan điểm của DN VN về phƣơng án                       

đàm phán Chƣơng Sở hữu trí tuệ TPP 

 

1 

2 

3 

Bảo hộ quyền SHTT phải ở mức độ phù hợp, cân bằng lợi 

ích của chủ sở hữu quyền SHTT và lợi ích của cộng đồng 

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cần ở mức độ phù hợp với 

trình độ phát triển và góp phần thúc đẩy sản xuất 

Những thiệt hại thực tế có thể mà các cam kết về SHTT có 

thể gây ra cần được chú trọng hơn những lợi ích suy đoán 

4 
Hạn chế đến mức tối đa các cam kết bảo hộ quyền SHTT ở 

mức độ cao hơn WTO (hay còn gọi là TRIPS+) 



3. Quan điểm của DN VN về phƣơng án                       

đàm phán Chƣơng Sở hữu trí tuệ TPP 

 

Đề xuất 

phƣơng án 

đàm phán 

Phản đối việc kéo dài thời hạn bảo 

hộ bản quyền hay mở rộng đối 

tƣợng thuộc phạm vi bảo hộ bằng 

bản quyền 

Từ chối bảo hộ Chỉ dẫn địa lý tƣơng 

tự hoặc dƣới hình thức Nhãn hiệu 

thƣơng mại 

Không chấp nhận việc mở rộng 

phạm các đối tƣợng có thể đƣợc 

bảo hộ bằng Bằng sáng chế hay kéo 

dài thời hạn bảo hộ của sáng chế 



II ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP PHỐI HỢP GIỮA QUỐC HỘI,              

ĐOÀN ĐÀM PHÁN VÀ DN 

Triển khai QĐ 06 

Quốc hội VCCI 

XD kế 

hoạch 

hành 

động để 

triến 

khai QĐ 

cho các 

HH DN 

Tiến hành 

nghiên 

cứu, điều 

tra ý kiến 

DN & các 

nhóm # về 

các nội 

dung đàm 

phán 

Đoàn đàm phán 

Hội 

thảo 

cung 

cấp 

thông 

tin 

Họp trao 

đổi về 

các Kiến 

nghị của 

cộng 

đồng DN 

CQ có thẩm 

quyền quan 

trọng: định 

hƣớng đàm 

phán, phê 

duyệt KQ 

đàm phán 

Hiện chƣa 

có một cơ 

chế phối 

hợp chính 

thức giữa 

QH và 

cộng đồng 

DN 



II ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP PHỐI HỢP GIỮA QUỐC HỘI,              

ĐOÀN ĐÀM PHÁN VÀ DN 

Cần tăng cường hợp tác 

giữa Quốc hội và DN: 

Một hình thức thông tin kịp thời giữa các cơ quan 

của Quốc hội và cộng đồng doanh nghiệp 

Một hình thức tham vấn hiệu quả giữa các cơ quan 

của Quốc hội và cộng đồng doanh nghiệp. 



II ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP PHỐI HỢP GIỮA QUỐC HỘI,              

ĐOÀN ĐÀM PHÁN VÀ DN 

Đoàn 

đàm 

phán 

Quốc 

hội 

VCCI 

Sự phối hợp chặt chẽ giữa: QUỐC HỘI – CỘNG ĐỒNG DN – ĐOÀN ĐÀM PHÁN 

là nền tảng tốt cho những đàm phán TMQT quan trọng trong thời gian tới. 




