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• Giới thiệu  

- So sánh FTAs đã ký và FTAs đang đàm phán 

- Đặc trưng các FTAs đang đàm phán 

 

• Tác động của các FTAs 

- Tác động chung 

- Tác động với một số ngành 

 

• Những điều lƣu ý 

- Bài học từ quá khứ 

- Cho tương lai? 
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Giới thiệu 
• Bản chất Free-Trade-Agreements 

www.trungtamwto.vn 

Khía cạnh BTA WTO FTAs 

Thương mại 

hàng hóa 

Cắt giảm thuế Cắt giảm thuế Loại bỏ thuế 

Thương mại 

dịch vụ 

Mở cửa từng lĩnh 

vực 

Mở cửa từng lĩnh 

vực 

WTO+, nếu có 

Sở hữu trí tuệ Cam kết bảo hộ Cam kết bảo hộ WTO+, nếu có 

Đầu tư Cam kết bảo hộ Cam kết bảo hộ + 

các nguyên tắc 

WTO+, nếu có 

Thương mại 

khác 

Không Không Có 

Phi thương mại Không Không Có 

Phương pháp 

tự do hóa 

Chọn cho Chọn cho - Chọn cho (cũ) 

- Chọn bỏ (mới) 
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Giới thiệu 

www.trungtamwto.vn 

• 6 FTAs đang đàm phán 
1. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

http://trungtamwto.vn/chuyen-de/tpp 

 

2. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) 

http://trungtamwto.vn/chuyen-de/vefta 

 

3. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh thuế quan Nga-Belarus-Kazakstan (VCUFTA)  

http://trungtamwto.vn/fta/dang-dam-phan/viet-nam-lm-tq-nga-belarus-kazakhstan 

 

4. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực ASEAN+6 (RCEP) 

http://trungtamwto.vn/fta/dang-dam-phan/rcep 

 

5. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) 

http://trungtamwto.vn/fta/dang-dam-phan/viet-nam-han-quoc 

 

6. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Khối EFTA (VEFTA) 

http://trungtamwto.vn/fta/dang-dam-phan/viet-nam-efta  
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Đã có hiệu lực Đang đàm phán 

EU 

EFTA 

Russia – UZ - UKR 

Canada 

India 

China 

Korea 

Japan 

ASEAN 

Chile 

Peru 

USA 

VIET NAM  

Australia 
New Zealand 

RCEP 

 

Mexico 

ASEAN 
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Giới thiệu sơ bộ 
So sánh các FTA “đã” và các FTA “sắp” 

 

www.trungtamwto.vn 

Vấn đề FTA “đã” FTA “sắp” 

Phạm vi Thương mại hàng hóa Thương mại hàng hóa 

Thương mại dịch vụ 

Sở hữu trí tuệ 

Các vấn đề thương mại 

mới (DNNN, Mua sắm 

công 

Các vấn đề phi thương mại 

(môi trường, lao động…) 

Mức độ tự do 

hóa 

Hạn chế Mạnh 

Đối tác Gần 

Cạnh tranh 

Xa 

Bổ sung 

Diện tác động Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu 

Dịch vụ 

Thể chế  
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Các FTAs sắp tới 

Đặc trưng 

 

 

 

www.trungtamwto.vn 

Khía cạnh VKFTA, VCUFTA, 
RCEP 

TPP, EVFTA, 
EFTA 

Đối tác Chủ yếu là truyền 
thống 

Mới 

Phạm vi Chủ yếu là thương 
mại hàng hóa 

Rộng 

Mức độ tự do hóa Tương đối Mạnh 

Tác động Xuất nhập khẩu là 
chủ yếu 

Thị trường 
Thể chế 
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Về các FTAs thế hệ mới 

Lĩnh vực Khía cạnh Xu hướng cơ bản 

Thương mại 
hàng hóa 

Tiếp cận thị 
trường 

Loại bỏ thuế (0%) đối với 95%-100% số 
dòng 
- Ngay 
- Theo lộ trình 

SPS, TBT, TR - WTO 
- Cơ chế hợp tác 

Hải quan - Cải cách thủ tục hành chính 
- Minh bạch hóa 

Thương mại 
dịch vụ 

Tiếp cận thị 
trường 

- Chọn cho WTO+ 
- Chọn bỏ 

Đầu tư Nguyên tắc - Các nghĩa vụ bắt buộc để bảo hộ đầu tư 
- Cơ chế giải quyết tranh chấp Nhà nước – 

Nhà đầu tư nước ngoài (ISDS) 

Sở hữu trí tuệ Nguyên tắc 
bảo hộ 

WTO trong 
- Sáng chế (đặc biệt với thuốc, nông hóa 

phẩm) 
- Quyền tác giả 
- Chỉ dẫn địa lý 

www.trungtamwto.vn 8 



Về các FTAs thế hệ mới 

 

www.trungtamwto.vn 

Lĩnh vực Khía cạnh Xu hướng cơ bản 

Doanh nghiệp 
Nhà nước 

Nguyên tắc - Cạnh tranh bình đẳng 
- Cạnh tranh thắt chặt với DNNN 

Cấp độ DN - Trung ương v. Địa phương 
- Lĩnh vực 

Mua sắm công Nguyên tắc - Minh bạch thủ tục mua sắm công 

Mở cửa - Loại cơ quan Nhà nước phải tuân thủ 
nguyên tắc 

Lao động Nguyên tắc - Các quyền lao động cơ bản (các Công ước 
ILO cơ bản 

- Quyền tự do lập hội 
- Giải quyết tranh chấp 

Môi trường Nguyên tắc - Các công ước bảo vệ môi trường cơ bản 
- Giải quyết tranh chấp 

Khác Nguyên tắc - Cạnh tranh 
- SME 
- Thuận lợi hóa thương mại, hải quan… 
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Tác động tiềm tàng 

Vấn đề Cơ hội Thách thức 

Thương mại hàng 
hóa 

Xuất khẩu với thuế ưu 
đãi (0%) 

- Quy tắc xuất xứ 
- TBT, SPS, TR 

Mua hàng nước ngoài 
nhập khẩu giá rẻ 

Cạnh tranh với hàng 
cùng loại nước ngoài 
nhập khẩu 

Thương mại dịch vụ Dịch vụ tốt, giá hợp 
lý, nền tảng cho sản 
xuất 

Cạnh tranh với dịch vụ 
cùng loại từ nước ngoài 

Sở hữu trí tuệ Người có quyền được 
bảo vệ tốt hơn 

Người sử dụng phải trả 
giá cao hơn trong 
khoảng thời gian lâu hơn 

Đầu tư Nguồn vốn đầu tư 
nước ngoài 

Bất bình đẳng giữa nhà 
đầu tư trong nước và 
nước ngoài (ngược) 

www.trungtamwto.vn 10 



Tác động tiềm tàng 

Vấn đề Cơ hội Thách thức 

Doanh nghiệp 
Nhà nước 

Cạnh tranh bình đẳng (+) Cạnh tranh bình đẳng (-) 

Mua sắm công Cạnh tranh bình đẳng (+) Cạnh tranh bình đẳng (-) 

Lao động Sức ép cải thiện điều kiện 
lao động 

Giá nhân công 

Môi trường Sức ép bảo vệ môi trường Rủi ro tranh chấp 

Đầu tư Nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài 

Bất bình đẳng giữa nhà đầu 
tư trong nước và nước ngoài 

www.trungtamwto.vn 11 



Đồ gỗ 

Cơ hội Thách thức 

Thuế quan NK được loại bỏ ROO: Gỗ nguyên liệu từ nước nào? 

TBT: Gỗ có nguồn gốc hợp pháp? 

SPS: Gỗ và nguyên phụ liệu có 
đảm bảo yêu cầu? 

Các đảm bảo về môi trường Các yêu cầu về môi trường 

Hỗ trợ kỹ thuật phát triển nguồn 
nguyên liệu 

Có đúng đối tượng không? 
Có bền vững không? 

Điều kiện lao động được tăng 
cường 

Thông lệ sản xuất ở các làng nghề, 
cộng đồng dân cư nông thôn? 

Đầu tư nước ngoài Năng lực cạnh tranh của DN nội 
địa 
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Bán lẻ 

 Đặc điểm 

- Đã mở cửa hầu như toàn bộ theo WTO 

- Chỉ còn 

 + ENT 

 + Phạm vi hàng hóa trong cơ sở bán lẻ 

 

 Thách thức 

- Áp lực mở cửa hoàn toàn 

- Độ chuyên nghiệp của các nhà bán lẻ nước ngoài 

- Sự tồn tại của các hình thức bán lẻ truyền thống 

www.trungtamwto.vn 13 



Thép 

 Đặc điểm 

- Thị trường trong nước là chủ yếu 

- Xuất khẩu sang các nước trong khu vực (đã có FTA) 

- Được bảo hộ cao 

- Không phải ngành được khuyến khích đầu tư nước ngoài 

 

 Thách thức 

- Cạnh tranh với hàng nhập khẩu không thuế 

- Vượt qua tư duy bảo hộ 
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Thủy sản 

Cơ hội Thách thức 

Thuế quan được loại bỏ ROO: Thủy sản nguyên liệu từ 
nước nào? 

TBT: Bao bì đóng gói, tỷ lệ mạ 
băng, dư lượng kháng sinh, các 
điều kiện kỹ thuật khác 

SPS: Điều kiện vệ sinh dịch tễ, an 
toàn thực phẩm 

Thương hiệu Môi trường Các yêu cầu về môi trường 

Hỗ trợ kỹ thuật phát triển nguồn 
nguyên liệu 

Có đúng đối tượng không? 
Có bền vững không? 

Điều kiện lao động được tăng 
cường 

Chi phí nhân công cao 
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 Bản chất 

Một trong 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN 

- Cộng đồng chính trị - an ninh 

- Cộng đồng kinh tế 

- Cộng đồng văn hóa – xã hội 

 

• Mục tiêu 

Thị trường đơn nhất – không gian sản xuất chung 

- Tự do lưu chuyển hàng hóa 

- Tự do lưu chuyển dịch vụ 

- Tự do lưu chuyển đầu tư 

- Tự do lưu chuyển vốn 

- Tự do lưu chuyển lao động 
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 Các khía cạnh thỏa thuận 
Hàng hóa 

- Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) 

- Hiện đại hóa hải quan ASEAN (Hài hòa biểu phân loại thuế quan, hệ thống quá cảnh, Cơ 
chế một cửa) 

- Các thỏa thuận công nhận lẫn nhau (điện tử, điện, mỹ phẩm) 

- Hài hòa hóa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (điện, cao su, dược) 

- Đảm bảo an toàn dược phẩm 

Dịch vụ 

- Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ 

- Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về dịch vụ (DV tư vấn kỹ thuật, y tá, kiến trúc, kế toán 

Đầu tư 

- Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN 

Sáng kiến khác 

- Tài chính 

- Thực phẩm, nông nghiệp, lâm nghiệp 

- Cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng 

- Sở hữu trí tuệ 

- Giao thông vận tải 

- Công nghệ thông tin 

- Du lịch 

- SMEs 
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Làm gì cho tƣơng lai 

Yêu cầu 1:  

Vận động đàm phán hiệu quả 

- Đủ mạnh dạn 

- Đủ hợp lý 

- Đủ căn cứ 
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Làm gì cho tƣơng lai 

Yêu cầu 2:  

Tìm hiểu thông tin 

- Để chuẩn bị tinh thần 

- Để chuẩn bị hành động 
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Làm gì cho tƣơng lai 

Yêu cầu 3: 

Hành động từ bây giờ 

- Làm trước những gì có thể làm trước 

- Mạnh lên không bao giờ là thừa 
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Xin cảm ơn! 
 
Trung tâm WTO 

Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam 

Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh – Hà Nội 

Điện thoại: 04-35771458; Fax: 04-35771459 

Email: banthuky@trungtamwto.vn 

Website: www.trungtamwto.vn  
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