
Tình hình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) 

tính đến tháng 11 năm 2018 

Phần dưới đây mô tả tình hình đàm phán của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu 

vực (RCEP) tính đến tháng 11 năm 2018. 

Đàm phán về  tiếp cận thị trường: Những nỗ lực cuối cùng nhằm đạt được thỏa 

thuận có ý nghĩa thương mại 

Các vòng đàm phán về tiếp cận thị trường  hàng hóa, dịch vụ và Danh mục bảo lưu các 

biện pháp đầu tư đã có nhiều khởi sắc với sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên 

vào các cuộc đàm phán song phương và đa phương trong năm qua. Các nước thành viên 

đều thể hiện thiện chí nỗ lực thúc đẩy đàm phán về tiếp cận thị trường mặc dù vấn đề 

này mang tính nhạy cảm riêng với từng nước. 

Các nước thành viên đã gần hoàn tất đàm phán về tiếp cận thị trường nhằm đạt được 

mục tiêu đề ra trong bản Hướng dẫn các Nguyên tắc và Mục tiêu Đàm phán của RCEP, 

nhưng vẫn cần làm việc thêm để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra, cần phải 

xem xét đến thực tế rằng không phải toàn bộ các nước thành viên đều có các Hiệp định 

song phương với nhau, mà không ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và phát triển các 

chuỗi cung ứng khu vực giữa 16 nước RCEP.  

Đàm phán về Quy tắc : Đảm bảo nền tảng phát triển 

Các cuộc đàm phán về quy tắc cũng đã có nhiều tiến triển. Chỉ trong năm nay, các quốc 

gia thành viên đã hoàn thành đàm phán các chương về Thủ tục Hải quan và thuận lợi 

hóa Thương mại (CPTF), Mua sắm công, Các điều khoản về thể chế, Các biện pháp 

Kiểm dịch động thực vật (SPS),Thủ tục về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Đánh giá 

sự phù hợp (STRACAP); bổ sung thêm 2 Chương đã hoàn thành trước đó là Hợp tác 

Kinh tế và Kỹ thuật (ECOTECH) và Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đã đưa con số 

tổng các chương được hoàn thiện của RCEP lên 7. 

Việc đàm phán các chương khác và phụ lục liên quan cũng có nhiều tiến triển quan 

trọng, với một số chương đã gần như hoàn tất trong khi một số khác còn cần làm việc 

thêm về kỹ thuật và xem xét tính liên quan với các chương khác để đảm bảo tính xuyên 



suốt của Hiệp định, ví dụ: hoàn thiện một số vấn đề có liên quan của chương này là điều 

kiện cần cho việc kết thúc đàm phán chương khác.  

Mục đích chính của các cuộc đàm phán về quy tắc là nhằm đạt được một thỏa thuận 

chung về việc xây dựng RCEP một cách hiện đại và có liên hệ tới các vấn đề thực tế, 

nhưng vẫn có khả năng thích ứng với những phát triển trong tương lai và cho phép các 

thành viên linh hoạt ứng phó với các thử thách trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

Tận dụng đà đàm phán: Hướng tới hoàn thiện các thỏa thuận 

Từ những tiến triển quan trọng đã đạt được trong năm nay, các nước thành viên đều 

quyết tâm xây dựng những kết quả sẵn có và hoàn tất đàm phán vào năm tới. Hướng tới 

mục đích cuối cùng, tất cả thành viên RCEP sẽ điều phối và tận dụng những nguồn lực 

cần thiết để hoàn tất đàm phán trong năm 2019. Các nước thành viên cũng tìm kiếm 

những giải pháp sáng tạo, thực tế và được tất cả các quốc gia thành viên đồng thuận để 

giải quyết các vấn đề hiện tại mà không làm ảnh hưởng tới mục tiêu đạt được thỏa thuận 

chung toàn diện, cân bằng và có ý nghĩa thương mại.  

* Bản dịch của Trung tâm WTO và Hội nhập 


