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Phần 1: Giới thiệu tổng quan
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Phần 3: Cơ hội, thách thức



Mạng lưới các FTA Việt Nam đã ký kết và đang đàm phán
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Việt Nam

ATIGA

Việt Nam- Nhật Bản

ASEAN-Trung Quốc

ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN - Ấn Độ

ASEAN-Úc-

Niuzilan

ASEAN-Nhật Bản

RCEP

Việt Nam- Chi Lê

Việt Nam- Hàn Quốc

VN  - Liên minh Hải

Quan

Việt Nam-EFTA

TPP

Việt Nam - EU

Đang đàm phán Đang đàm phán

Đã ký kết



Xuất khẩu – Nhập khẩu của Việt Nam

Giai đoạn 2000 – 2014
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ASEAN, 
37.79   , 0.2

ANZ (AU,NZ), 
5.42   , 2%

China, 40.96   , 
18%

India, 3.94   , 2%

Japan, 
24.50   , 

11%

Korea, 
21.06   , 

9%Chile, 0.54   , 0%

EU, 28.35   , 
12%

TPP*, 27.07   , 
12%

Others, 38.16   , 
17%

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 

Việt Nam với các đối tác FTA năm 2013



Cam kết về thuế nhập khẩu

KHUÔN KHỔ PHẠM VI (%DT) THỰCHiỆN HOÀN THÀNH

1. ASEAN 93/~100 1999 2015/2018

2. ACFTA 85/90 2005 2015/2018

3. AKFTA 87 2007 2018

4. AJEPA 87 2008 2025

5. VJEPA 92 2009 2026

6. AIFTA 78 2010 2020

7. AANZFTA 90 2009 2020

8. VCFTA 89 2014 2030

9. VKFTA 89 2016 2031



Nguyên tắc đàm phán cắt giảm thuế quan 

trong VKFTA

 Dựa trên nền cam kết cắt giảm thuế quan trong Hiệp
định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc
(AKFTA)

 Yêu cầu Hàn Quốc xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với
những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam

 Cam kết lộ trình giảm thuế đối với nguyên liệu đầu
vào, linh kiện, phụ tùng để tạo thuận lợi cho phát
triển sản xuất

 Lộ trình bảo hộ hợp lý đối với các ngành nhạy cảm
như sắt thép, ô tô, chăn nuôi...



Năm Số dòng thuế tự do hóa % tự do hóa

2014 2655 28,0%

2015 7366 77,6%

2016 7708 81,2%

2018 8183 86,2%

Cam kết thuế quan của Việt Nam trong AKFTA



Cam kết của Hàn Quốc trong AKFTA

 Năm 2012, Hàn Quốc xóa bỏ thuế nhập khẩu đối
với 90% hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang
Hàn Quốc.

 Giai đoạn 2015-2018, Hàn Quốc cam kết xóa bỏ thuế
nhập khẩu đối với 91% hàng hóa của Việt Nam xuất
khẩu sang Hàn Quốc nếu đáp ứng đủ điều kiện về
quy tắc xuất xứ



Cam kết tự do hóa trong VKFTA

Số dòng thuế Dòng thuế (%) KNNK 2012 (%)

Hàn Quốc 506 4,14 5,5

Việt Nam 256 2,77 5,91

Tổng hợp cam kết VKFTA + AKFTA

Số dòng thuế Dòng thuế (%) KNNK 2012 (%)

Hàn Quốc 11.679 95,44 97,22

Việt Nam 8.521 89,15 92,72



Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam trong VKFTA

Gồm 200 mặt hàng, có KNNK từ Hàn Quốc năm 2012 là 737 triệu USD

1. Nguyên phụ liệu dệt may, da giày (31 dòng): KNNK 434 triệu USD/năm

2. Động cơ, linh kiện, phụ tùng ô tô (33 dòng): KNNK 96 triệu USD/năm

3. Nguyên liệu nhựa: (8 dòng): KNNK 49 triệu USD/năm

4. Điện gia dụng (15 dòng): KNNK 12,5 triệu USD/năm

5. Máy móc thiết bị (ắc quy, máy biến thế, động cơ điện) (16 dòng): KNNK 14

triệu USD/năm

6. Ô tô (1 dòng xe tải trên 10 tấn, 1 dòng ô tô con trên 3000cc): KNNK 4,6

triệu USD/năm

7. Sản phẩm & linh kiện điện tử (31 dòng): KNNK 33 triệu USD/năm

8. Mỹ phẩm (7 dòng): KNNK 12,7 triệu USD/năm

9. Dược phẩm (6 dòng): KNNK 0,25 triệu USD/năm

11. Dây điện, cáp điện (4 dòng): KNNK 3,2 triệu USD/năm

12. Hàng hóa khác (29 dòng): KNNK 67,7 triêu USD/năm



Cam kết cắt giảm thuế của Hàn Quốc

Gồm 502 mặt hàng, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam là 324 triệu USD:

1. Nhóm tôm (7 mặt hàng): cam kết cấp hạn ngạch thuế quan 10.000 tấn trong năm

đầu tiên và đạt 15.000 tấn sau 5 năm với thuế suất nhập khẩu 0%

2. Nhóm dệt may (24 dòng): kim ngạch 60 triệu USD

3. Nhóm sản phẩm gỗ (64 mặt hàng): kim ngạch 21triệu USD

4. Nhóm hoa quả nhiệt đới tươi, đóng hộp (18 dòng): kim ngạch 9 triệu USD

5. Nhóm thủy sản (đông lạnh, đóng hộp -68 dòng): gồm các mặt hàng cá, cua (trừ

mực): kim ngạch 31 triệu USD

6. Nhóm tỏi, gừng (khô, đông lạnh – 7 dòng): Đây là nhóm hàng nhạy cảm của Hàn

Quốc mà Hàn Quốc chưa cam kết với các đối tác khác. Thuế suất của các mặt hàng này

là 27% đến 300 – 400%.

7. Nhóm rau quả và nông sản (50 dòng): 800.000USD, gồm các mặt hàng rau củ quả

Việt Nam đã có kim ngạch xuất khẩu hoặc tiềm năng xuất khẩu sang Hàn Quốc.

8. Mật ong: thuế suất MFN của Hàn Quốc là 243%. là mặt hàng tiềm năng xuất khẩu

lớn

9. Các hàng hóa khác: gồm cà phê, hóa chất, thực phẩm chế biến....



Danh mục Lộ trình cam kết chung

Danh mục Lộ trình

Y-1 xóa bỏ thuế quan hoàn toàn từ ngày Hiệp định có hiệu lực

Y-3 xóa bỏ thuế quan dần đều trong 3 năm

Y-5 xóa bỏ thuế quan dần đều trong 5 năm 

Y-7 xóa bỏ thuế quan dần đều trong 7 năm 

Y-8 xóa bỏ thuế quan dần đều trong 8 năm 

Y-10 xóa bỏ thuế quan dần đều trong 10 năm 

Y-15 xóa bỏ thuế quan dần đều trong 15 năm 

E duy trì ở mức thuế suất cơ sở



Danh mục Lộ trình cam kết của Việt Nam

Danh mục Lộ trình

S-2
duy trì mức thuế cơ sở đến trước 01/01/2021

01/01/2021 giảm xuống 0% đến 5%

S-3

duy trì mức thuế cơ sở đến trước 01/01/2017 

01/01/2017 giảm xuống 20%

01/01/2021: giảm xuống 0% đến 5%

A
duy trì mức thuế cơ sở đến trước 01/01/20121 

01/01/2021: Thuế suất không cao hơn 50%

B-2
Duy trì mức thuế cơ sở đến trước 01/01/2021

01/01/2021: giảm 20% mức thuế suất MFN 2005



Danh mục Lộ trình cam kết của Hàn Quốc

Danh mục Lộ trình

S-1
duy trì mức thuế cơ sở đến trước 01/01/2016 

01/01/2016: giảm xuống 0% đến 5%

B -1 
duy trì mức thuế cơ sở đến trước 01/01/2016

01/01/2016: giảm 20% mức thuế MFN 2005

C
duy trì mức thuế cơ sở đến trước 01/01/2016 

01/01/2016: giảm 50% mức thuế MFN 2005



Cam kết Việt Nam đối với một số nhóm hàng

 Dây điện và dây cáp điện

 Điện gia dụng

 Máy vi tính, sản phẩm linh kiện điện tử

 Ô tô nguyên chiếc

 Linh kiện phụ tùng ô tô

 Sắt thép

 Sản phẩm sắt thép

 Xăng dầu

 Mỹ phẩm

 Vải, nguyên phụ liệu dệt may, da giày

 Sản phẩm chăn nuôi: thịt gà, lợn, trâu bò



Cam kết của Hàn Quốc đối với một số nhóm hàng

 Sản phẩm dệt may

 Giày dép các loại

 Hàng rau quả

 Thịt lợn, bò, gà, thịt khác

 Thủy sản (bao gồm hạn ngạch với tôm)

 Gỗ và các sản phẩm gỗ

 Hàng hóa khác



Hạn ngạch của Hàn Quốc

dành cho nhóm hàng Tôm

0306161090: Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh, 

loại đông lạnh đã bóc vỏ

0306169090:   Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh, loại

đông lạnh chưa bóc vỏ

0306171090: Tôm shrimps và tôm prawn khác, loại

đông lạnh đã bóc vỏ

0306179090: Tôm shrimps và tôm prawn khác, loại

đông lạnh chưa bóc vỏ

0306261000: Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh, 

loại sống, tươi hoặc ướp lạnh

0306271000: Tôm shrimps và tôm prawn khác, sống, 

tươi hoặc ướp lạnh

1605219000: Tôm shrimps và tôm prawn không đóng

hộp kín khí

•Năm 1: 10.000 tấn

•Năm 2: 11.000 tấn

•Năm 3: 12.000 tấn

•Năm 4: 13.000 tấn

•Năm 5: 14.000 tấn

•Năm 6: 15.000 tấn



Hàn Quốc cam kết mở cửa



Hàn Quốc cam kết mở cửa



Cơ hội từ VKFTA

1.    Mở rộng thị trường xuất khẩu

2. Tăng lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của
Việt Nam so với các đối thủ cạnh tranh khác
trong khu vực

3. Nâng cao hiệu quả nhập khẩu đối với các nhóm 
hàng nguyên, phụ liệu phục vụ các ngành sản 
xuất, xuất khẩu chủ lực; giảm phụ thuộc vào nhập 
khẩu từ một số thị trường truyền thống; góp phần
đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu

4. Thu hút vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam
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CƠ HỘI

Góp phần đẩy nhanh quá trình cải

cách, tái cơ cấu nền kinh tế theo

hướng hiệu quả, nâng cao giá trị gia

tăng

Giá cả hàng hóa cạnh tranh hơn do

thuế NK nguyên liệu đầu vào giảm,

chi phí sản xuất trong nước giảm

Người lao động có cơ hội học tập,

nâng cao năng suất lao động

Cơ hội để DN nhìn lại chính mình,

có những thay đổi công nghệ mới,

tạo tư duy làm ăn mới

Hoàn thiện thể chế pháp lý theo

hướng tạo thuận lợi kinh doanh,

minh bạch và công bằng, tiệm cận

với thông lệ quốc tế

Người tiêu dùng được sử dụng hàng

hóa nhập khẩu và nội địa với chất

lượng tốt hơn và giá cả rẻ hơn



Tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với các doanh

nghiệp trong nước, đặc biệt với những doanh

nghiệp chậm đổi mới công nghệ, năng lực

quản lý thấp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và

vừa.

Xu hướng tự do hóa TM khiến đối tác các nước 

cùng tham gia vào thị trường VN => tạo ra một 

mức độ đào thải cao đối với doanh nghiệp trong

nước

Đối với cơ quan quản lý: (i) việc cắt

giảm thuế nhập khẩu dẫn đến giảm thu

ngân sách; (ii) Sự phối hợp giữa các

cơ quan Bộ, Ngành và giữa cơ quan

Trung ương và địa phương chưa thực

sự có hiệu quả

THÁCH THỨC

Với DN: năng lực cạnh tranh của DN

vẫn ở mức thấp. Các ngành công

nghiệp phụ trợ chưa phát triển



Đối với cơ 
quan quản lý

• Không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ

• Tăng cường tuyên truyền cho các DN về các cam kết của Việt
Nam và cam kết của các nước đối tác trong các FTA

• Rà soát quy hoạch phát triển ngành, vùng phù hợp với tiến trình
hội nhập

• Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh
để thu hút đầu tư trong và ngoài nước

• Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường và giá cả, bình ổn giá cả

Đối với 
Doanh nghiệp

• Cần chủ động tìm hiểu thông tin cam kết hội nhập để có kế
hoạch sản xuất, kinh doanh tận dụng được cơ hội cũng như
sẵn sàng đối phó cạnh tranh

• Chủ động đầu tư, đổi mới trang thiết bị công nghệ, nâng cao
tay nghề và năng lực của người lao động

• Cần chủ động tạo sự liên kết, gắn bó giữa các doanh nghiệp

• Có chiến lược phát triển quan hệ lâu dài với đối tác Hàn Quốc
thông qua việc học hỏi các đối tác Hàn Quốc tại Việt Nam

GIẢI PHÁP



Liên hệ hỏi đáp

PHÒNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

BỘ TÀI CHÍNH

ĐIỆN THOẠI: 22202828 hoặc FAX: 22208109

EMAIL: daothuhuong@mof.gov.vn


