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Kinh tế Việt Nam những 

chặng đường đã qua: 

 Sự nghiệp đổi mới kinh tế, 

hội nhập của Việt Nam và những vấn 

đề cần giải quyết cho sự nghiệp phát 

triển vững chắc của đất nước. (Tr.1) 

Ths. Bùi Duy Hoàng  
 

 Kinh tế Việt Nam 70 năm - 

những bước phát triển ấn tượng. (Tr.11) 
Nguyễn Quỳnh 

 

 Hội nhập kinh tế quốc tế: Từ 

quan điểm của Đảng đến thực tiễn. 
(Tr.13) 

TS. Phạm Tất Thắng 
 

 TPP: Triển vọng và thách thức: 

 Toàn văn bản tóm tắt Hiệp 

định đối tác Thương mại xuyên Thái 

Bình Dương (TPP). (Tr.20) 

Minh Khoa (dịch) 
 

 Tác động của Hiệp định đối 

tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tới 

tiến trình hội nhập quốc tế của Việt 

Nam. (Tr.34) 
PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn 

 

 TPP - Động lực mới thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế Việt Nam. (Tr.41) 

Huỳnh Bửu Sơn 
 

 TPP: Cơ hội và thách thức 

đối với Việt Nam. (Tr.43) 
TS. Trần Hồng Quang  

 ThS. Nguyễn Quốc Trường 
 

 Cơ hội và thách thức khi 

Việt Nam gia nhập TPP. (Tr.50) 
Tùng Lâm 

 

 TPP tác động tới kinh tế, thể 

chế và xã hội Việt Nam. (Tr.53) 

baochinhphu.vn 
  

 Nông nghiệp và tác động sau 

gia nhập TPP. (Tr.56) 

Hà Anh 
 

 Tham gia TPP, Việt Nam 

khai thác tối đa mặt hàng chủ lực. 

(Tr.60) 
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 Giúp doanh nghiệp nhỏ và 

vừa vượt “sóng” TPP. (Tr.61) 
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 Nâng cao chất lượng lao 

động Việt Nam khi tham gia TPP. 

(Tr.63) 

TS. Nguyễn Minh Phong 
 

 Du lịch Việt Nam trước... 

“cửa ngõ” TPP. (Tr.65) 

TS. Nguyễn Minh Phong 
 

 Sau khi ký kết, TPP sẽ tác 

động thế nào tới kinh tế Việt Nam? 

(Tr.66) 
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 Gia nhập TPP Việt Nam sẽ 

hưởng lợi nhiều hơn. (Tr.69) 
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 Những cam kết đối với lĩnh 

vực tài chính trong Hiệp định TPP. 

(Tr.70) 
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Bạn có biết? 
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(Tr.71) 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại đã, đang và sẽ là 

xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Phù hợp với xu thế đó, từ năm 1986 đến 

nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với 

tinh thần sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn 

đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị 

(10/4/2013) đã khẳng định “hội nhập kinh tế là trọng tâm… góp phần tích cực vào phát 

triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn và phát huy bản sắc 

văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội; hội nhập trong các lĩnh vực phải 

được thực hiện đồng bộ… với lộ trình, bước đi phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực 

của đất nước”. Từ những định hướng trên, trong những năm qua Việt Nam đã thiết lập 

quan hệ ngoại giao với trên 170 nước và vùng lãnh thổ, quan hệ thương mại với 224/255 

thị trường và vùng lãnh thổ; đã ký 86 hiệp định song phương, 46 hiệp định khuyến khích 

và bảo hộ đầu tư... Đặc biệt, ngày 05/10/2015 vừa qua, vòng đàm phán cuối cùng giữa 

các nước tham gia Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã 

hoàn tất, Việt Nam trở thành thành viên chính thức cùng với 11 quốc gia ven bờ Thái 

Bình Dương của TPP. 

Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) được coi là hình 

mẫu cho hợp tác kinh tế khu vực trong những năm đầu thế kỷ 21, với sự tham gia của 12 

quốc gia đa dạng về mặt địa lý, ngôn ngữ và lịch sử, quy mô và cấp độ phát triển, gồm: 

Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Mỹ, Singapore, 

Nhật Bản và Việt Nam. TPP được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thương mại, tăng cường thu hút đầu 

tư nước ngoài và thúc đẩy cải cách thể chế cho các nước thành viên, đồng thời tạo hướng 

đi mới cho hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tham gia Hiệp định Đối tác Thương 

mại xuyên Thái Bình Dương sẽ giúp Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng GDP lớn 

hơn, mở rộng xuất khẩu và thu hút nhiều đầu tư nước ngoài, đồng thời là cơ hội để Việt 

Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, kinh tế thị trường, hỗ trợ tiến trình đổi mới mô hình 

tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần 

xóa đói giảm nghèo... Đây chính là một bước đi chiến lược, tạo nên xung lực mới để Việt 

Nam hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới, thúc đẩy nền kinh tế đất nước ngày 

càng phát triển ổn định và bền vững. 

Nhân sự kiện Việt Nam kết thúc vòng đàm phán Hiệp định Đối tác Thương mại 

xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn 

đọc Thông tin Khoa học chuyên đề “TPP - Bước ngoặt của Việt Nam”. 

Trân trọng giới thiệu! 

                 BAN BIÊN SOẠN 
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SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI KINH TẾ , HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM 

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT CHO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN VỮNG CHẮC CỦA ĐẤT NƯỚC 
 

Sau 40 năm, giải phóng thống nhất đất nước và 29 năm thực hiện đổi mới kinh tế, 

Việt Nam đã có bước chuyển biến rất rõ rệt. Quy mô kinh tế năm 2014 đã cao gấp 8,05 lần 

năm 1976, GDP bình quân đầu người năm 2014 đã đạt 1.899 USD. Đây là sự chuyển đổi vị 

thế có tầm quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tại thời điểm năm 1988, đỉnh điểm của 

cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội tiềm ẩn từ những năm 70, bùng phát trong những năm 

80 của thế kỷ trước, GDP bình quân đầu người của Việt Nam khi đó chỉ đạt 86 

USD/người/năm, nằm trong nhóm các nước có mức thu nhập thấp nhất thế giới, thì đến 

năm 2010 đã đạt mức 1.273 USD/người/năm và hiện nay đã đạt ngưỡng xấp xỉ 2.000 

USD/người/năm.  

Đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam đã có quan 

hệ ngoại giao với trên 180 nước thuộc tất cả các châu lục và 70 vùng lãnh thổ, là thành viên của 

hầu hết các tổ chức quan trọng trong khu vực và quốc tế, với vị thế và vai trò ngày càng được 

khẳng định. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2014 đã đạt 150 tỷ USD (cao gấp 190,11 lần năm 

1986).  Hàng hóa của Việt Nam hiện có mặt trên thị trường 220 nước - vùng lãnh thổ, hầu hết 

các châu lục (gấp 6,66 lần năm 1986). Bên cạnh những thành tích đạt được, quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế của Việt Nam trong những năm qua còn bộc lộ không ít những khó khăn và hạn 

chế. Cần phải nghiên cứu và có giải pháp phù hợp với từng thời kỳ, bối cảnh trong nước và 

quốc tế cũng như những hạn chế cần phải khắc phục ngay để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

vững mạnh trong tương lai và bền vững về mọi mặt của đất nước cụ thể như: Hạn chế về giải 

pháp liên kết ngành, liên kết vùng, liên kết chuỗi giá trị - sản phẩm… đang là những trăn trở 

chưa có giải pháp cụ thể. Tái cơ cấu kinh tế còn chậm chuyển dịch theo hướng hợp lý và hiệu 

quả. Tình trạng phát triển dàn trải, năng lực cạnh tranh tổng hợp của Việt Nam còn yếu, tiến 

trình chậm cải cách hành chính,… Năng lực cán bộ nói riêng và năng lực của đội ngũ lao động 

xã hội nói chung còn yếu chưa theo kịp sự tiến bộ của thời đại... 

1. Kinh tế Việt Năm từ năm 1986 đến năm 2015 

Thứ nhất, về hoạt động xuất, nhập khẩu:  

Về quy mô, kim ngạch xuất khẩu không ngừng được tăng lên, năm 1986, tổng kim ngạch 

xuất khẩu mới đạt 789 triệu USD, thì năm 2014 đã cao gấp 190,11 lần, kim ngạch hàng hóa 

xuất khẩu đạt quy mô lớn và tốc độ tăng trưởng cao (trừ năm 2009 tốc độ tăng trưởng âm). Xuất 

khẩu hàng hóa/GDP vào năm 1988 mới đạt 18,9%, thì năm 2013 đã đạt 77,6%, cao gấp 4,1 lần 

năm 1988 và thuộc loại khá cao trên thế giới. Nếu tính cả xuất và nhập khẩu/GDP đã đạt 

155,2%; nếu tính cả xuất khẩu dịch vụ thì đạt 169,1%, nằm trong tốp 5 nước có tỷ lệ cao nhất 

thế giới. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 150 tỷ USD. Trong khi 

đó, kim ngạch nhập ước đạt 148 tỷ USD, với việc xuất siêu 2 tỷ USD, năm 2014 trở thành năm 

thứ 3 liên tiếp có cán cân thương mại thặng dư, vượt chỉ tiêu đầu năm Quốc hội đặt ra với 

mức tăng khoảng 10% của kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên mức xuất siêu trong năm 2014 phụ  

Kinh tế Việt Nam 

       những chặng đường đã qua 
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thuộc hoàn toàn vào khu vực doanh nghiệp có vốn FDI, (khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 

hơn 15 tỷ USD thì khu vực FDI xuất siêu 17,1 tỷ USD). Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ xuất khẩu 

hàng thô hoặc mới sơ chế giảm (từ 55,8% năm 2000 xuống còn khoảng 34% năm 2013), tỷ 

trọng hàng chế biến hoặc đã tinh chế tăng (tương ứng từ 44,2% lên 66%. Hàng hóa của Việt 

Nam đã được mở rộng trên thị trường 220 nước và vùng lãnh thổ, hầu hết các châu lục, chủ yếu 

là châu Á. Năm 2014, có 27 nước và vùng lãnh thổ đạt từ 1 tỷ USD trở lên (Hoa Kỳ 23,87 tỷ 

USD, Nhật Bản 13,65 tỷ USD, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 13,26 tỷ USD, Hàn Quốc 6,63 tỷ 

USD…). Hiện nay, nếu so sánh với năm 1986, hàng Việt Nam đã mở rộng thên thị trường thế 

giới gấp 6,67 lần (năm1986 mới có mặt ở 33 nước và vùng lãnh thổ). 

Năm 1976, Việt Nam nhập siêu 801,4 triệu USD; tỷ lệ nhập siêu so với xuất khẩu lên 

đến 360%. Từ năm 2012 đến nay, Việt Nam đã xuất siêu hàng hóa, năm 2012 là 749 triệu USD, 

năm 2014 là 2 tỷ USD. Cán cân thương mại được cải thiện, cùng một số yếu tố khác đã góp 

phần cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại hối, tăng an toàn tài chính và thanh khoản 

của quốc gia. Xuất khẩu dịch vụ năm 2013 đạt 10,5 tỷ USD, cao gấp gần 2,5 lần năm 2005, 

bình quân 1 năm tăng 12,1%, là tốc độ khá cao. Khả năng, quy mô xuất khẩu dịch vụ sẽ tiếp tục 

tăng tốc do Việt Nam mở cửa, hội nhập nói chung và mở cửa, hội nhập về dịch vụ ngày một sâu 

rộng hơn. Hiện nay, Việt Nam đã nhanh chóng phát triển một số ngành dịch vụ, như: Bưu 

chính, viễn thông, hàng không, hàng hải, tài chính, ngân hàng, du lịch… Phát triển xuất khẩu đã 

góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với khu vực nông 

thôn. Phát triển xuất khẩu cũng có tác dụng tích cực trong việc nâng cao trình độ của người lao 

động và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về hoạt 

động nhập khẩu hàng hóa, cũng gia tăng mạnh mẽ. Năm 1995 so với 1985, kim ngạch nhập 

khẩu tăng gấp gần 5 lần (8.155,4 triệu USD/1.857,4 triệu USD); năm 1996 kim ngạch nhập 

khẩu là 11.143,6 triệu USD, đến năm 2006 là 44.981,1 triệu USD, tăng gấp khoảng gần 4 lần so 

với năm 1996. Năm 2012 so với năm 2006, kim ngạch nhập khẩu tăng gấp hơn 2,5 lần 

(113.792,7 triệu USD/44.891,1 triệu USD). Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, 

nguyên vật liệu, chiếm đến trên 80%/kim ngạch nhập khẩu; hàng tiêu dùng khoảng 10%/kim 

ngạch nhập khẩu, còn lại các hàng hóa khác. Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập 

khẩu nhiều hơn khu vực kinh tế trong nước. 

Thứ hai, về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ODA:  

Từ năm 1988, Luật Đầu tư trực tiếp nước ngoài có hiệu lực, FDI vào Việt Nam ngày 

càng tăng cả về dự án, vốn đăng ký và số nước, vùng lãnh thổ. Tính đến hết năm 2014, đã có 

khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với xấp xỉ 20 ngàn dự án, tổng số 

vốn đăng ký hơn 280 tỷ USD. Khu vực doanh nghiệp FDI là khu vực luôn năng động và có 

đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. FDI đang tăng dần tỷ trọng 

trong GDP, tỷ lệ đóng góp của FDI vào GDP đã tăng từ 2% GDP năm 1992 lên 12,7% năm 

2000; 16,98% (năm 2006); 18,97% (năm 2011) và nay là 21%. Thu ngân sách trong khối doanh 

nghiệp FDI tăng bình quân trên 20%/năm. Theo số liệu tại Bảng xếp hạng V1000 - Top 1000 

doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam, có tới hơn 30% trong bảng này là các 

doanh nghiệp FDI với 20.000 tỷ đồng thuế thu nhập. Về thu hút ODA, tính từ năm 1993 đến hết 

năm 2013, tổng vốn ODA cam kết đạt 80.776 triệu USD, giải ngân đạt 40.367 triệu USD, tương 

đương với 3,36% GDP. 

Thứ ba, về tổng sản phẩm quốc nội (GDP):  

GDP tăng trưởng liên tục trong thời gian khá dài, từ năm 1981 đến nay, kinh tế Việt Nam 

đã tăng trưởng liên tục 34 năm. GDP bình quân đầu người năm 2014 tính theo giá USD cao gấp 

23,25 lần năm 1988. Năm 2014, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt khoảng 3.937 ngàn tỷ đồng 

(tương đương 184 tỷ USD), ước tính tăng 5,98% so với năm 2013, GDP bình quân đầu người 
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của Việt Nam năm 2014 đạt tương đương 2.000 USD, tương đương 169 USD/tháng. Trong 

đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 18,12%; khu vực công nghiệp và xây 

dựng chiếm 38,50%; khu vực dịch vụ chiếm 43,38%. Quy mô kinh tế năm 2014 đã cao gấp gần 

8 lần năm 1976, trong đó nông nghiệp cao gấp gần 5,6 lần, công nghiệp cao gấp trên 32,4 lần, 

xuất khẩu cao gấp gần 600 lần, nhập khẩu gấp 129 lần… Bình quân 1 năm GDP đã tăng 5,71%, 

trong đó thời kỳ 1991 - 2005 đã tăng khá cao (7,17%/năm). Trong năm 2014, cả nước tăng thêm 

7019 doanh nghiệp (có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và có 67.823 doanh nghiệp 

khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động). 

2. Vị thế của Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế:  

Việt Nam, hiện có trên 220 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới có quan hệ buôn bán với 

Việt Nam, trong đó có hầu hết những nền kinh tế phát triển, Việt Nam là nước có độ mở khá 

rộng, nằm trong tốp 5 nước trên thế giới có tỷ lệ trên cao.  

Hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện và quan hệ đa phương, song phương sâu rộng, Việt 

Nam đã gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995, ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt 

Nam - Hoa Kỳ (BTA) vào năm 2000, gia nhập WTO vào tháng 01/2007 và tham gia 8 Hiệp 

định thương mại tự do (FTA) khu vực và song phương. Cụ thể, ta đã cùng với các nước 

ASEAN ký các Hiệp định thương mại tự do giữa khối ASEAN với các đối tác như Trung Quốc 

vào năm 2004, với Hàn Quốc vào năm 2006, Nhật Bản vào năm 2008, Ôt-xtrây-lia và Niu Di-lân 

vào năm 2009, Ấn Độ năm 2009. Ngoài ra, ta đã ký 2 FTA song phương là FTA Việt Nam - 

Nhật Bản năm 2008 và FTA Việt Nam - Chi-lê năm 2011. 

Việt Nam tích cực tham gia đàm phán 6 FTA khác, gồm Hiệp định Đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (TPP), FTA với Liên minh châu Âu (EU), với Liên minh thuế quan Nga - Bê-la-rút 

- Ka-dắc-xtan, với Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) gồm các nước Thụy Sỹ, Na-uy, 

Lích-tân-xten và Ai-xơ-len, FTA với Hàn Quốc và FTA giữa khối ASEAN với Hồng Kông, 

Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng tích cực chủ động tham gia sâu vào Diễn đàn Hợp tác 

Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đã đăng cai năm APEC 2006 và tiến tới sẽ đăng cai 

APEC năm 2017 với hàng trăm cuộc họp từ cấp chuyên viên đến cấp cao. Lần thứ hai, Việt 

Nam đã chính thức ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc 

(nhiệm kỳ 2020 - 2021), đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU lần 

thứ 132 (năm 2015) và cũng lần thứ hai đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC (năm 2017). 

Nước ta đã được bầu vào Hội đồng Thống đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế 

(IAEA), Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO và lần đầu tiên được bầu vào Hội đồng Nhân 

quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014 - 2016) với số phiếu rất cao, kết quả đó thể hiện uy tín 

quốc tế của nước ta và lòng tin của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Tại đối thoại Shangri-La ở 

Singapore vào tháng 5/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên đã chính 

thức công bố Việt Nam quyết định tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc 

từ năm 2014. Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế đang đẩy tiến trình hội nhập 

quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, đặt ra yêu cầu cao về tranh thủ thời cơ chiến lược và sức mạnh 

thời đại cho phát triển đất nước cũng như giữ vững độc lập, tự chủ và môi trường ổn định khi 

hội nhập sâu và toàn diện với khu vực và thế giới. 

3. Những vấn đề khó khăn và tồn tại  

Về ứng dụng công nghệ: 

Mặc dù đã đổi mới gần 30 năm, mở cửa gần như toàn diện nhưng khả năng hiện đại hóa 

tư liệu sản xuất và phương thức sản xuất còn rất hạn chế: 

Mức độ cơ giới hóa bình quân các khâu: Làm đất trồng lúa đạt 80%; thu hoạch đạt 58%; 

sấy lúa chủ động 42%; tuốt lúa 95%; xay xát lúa, gạo 95%. Hiện nay, “cả nước có gần 500.000 

máy kéo các loại sử dụng trong nông nghiệp, với tổng công suất trên 9 triệu mã lực (CV), tăng 4 
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lần so với năm 2001; 580.000 máy tuốt đập lúa; khoảng 19.221 máy gặt lúa các loại (máy gặt 

đập liên hợp tăng 19 lần so với năm 2007; máy gặt xếp dãy tăng 1,2 lần), riêng vùng đồng bằng 

sông Cửu Long có 12.455 chiếc máy gặt các loại, trong đó: 8.919 máy gặt đập liên hợp và 3.536 

chiếc máy gặt rải hàng. 

“Máy gặt đập liên hợp kéo giảm tỷ lệ thất thoát từ 5% - 6% xuống còn 2% - 3%, chi phí 

thu hoạch lúa giảm từ 0,5 - 1 triệu đồng/ha so với thu hoạch thủ công... Tuy nhiên, hiện nay, 

việc sử dụng máy mới đáp ứng nhu cầu gần 50% diện tích sản xuất lúa, thất thoát sau thu hoạch 

lúa ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn rất lớn, từ 12% - 14%. Các nước sản xuất lúa gạo 

mạnh trên thế giới tổn thất khoảng 3,9% - 6%”. Cơ giới hóa là điều kiện bắt buộc phải đẩy 

mạnh trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam nói chung, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, đang 

đặt mục tiêu giảm thất thoát sau thu hoạch xuống còn 6% - 8%, nếu thực hiện được sẽ là thành 

công rất lớn. Mặc dù có nhiều tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, nhưng mỗi năm bình quân của 

vùng, tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch là 16% đối với ngũ cốc và 22% với trái cây và rau. Đây là tỷ 

lệ cao so với mức bình quân của các nước ASEAN (khoảng 10%). 

Công nghệ lai ghép, tạo cây con giống còn rất yếu, hầu như giống cây con giống ở đồng 

bằng sông Cửu Long đều nhập khẩu. 

Phương thức sản xuất và lao động 

Kinh tế nông nghiệp đã hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh với lợi thế có 

các sản phẩm chủ lực của vùng là lúa gạo, thủy sản, trái cây. Nhưng, vẫn còn phân tán theo địa 

phương (ở dạng đốm da báo), tự phát là chính, chưa có chuyên canh đặc thù vùng nguyên liệu 

chuyên nghiệp, chưa có liên kết chuỗi giá trị theo hình thức từ nguyên liệu đầu vào đến nơi tiêu 

thụ và thiếu vai trò dẫn dắt của đầu ngành, thiếu tập trung và chưa nhất quán về tổ chức hoạt 

động theo phương hướng của nguyên liệu chuyên canh. 

Về lao động 

Hiện nay, lực lượng lao động khá dồi dào nhưng tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang 

làm việc đã qua đào tạo rất thấp chỉ đạt 16,6%. Ngoài ra, các khó khăn khác như ý thức kỷ luật, 

tác phong công nghiệp của người lao động còn kém. 

Đầu ra của sản phẩm, thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Thực tế là nông dân cũng như phần đông các doanh nghiệp Việt Nam không có khả  

năng dự báo về thị trường tiêu thụ nông, thủy sản. Hiện tượng “được mùa mất giá - được giá 

mất mùa” là điệp khúc luôn được nhắc đến, đây chính là sự thể hiện yếu kém về sản xuất và 

đánh giá thị trường, vì sản xuất phần lớn phụ thuộc thiên nhiên, thiếu chủ động do đó mùa vụ 

thất thường mùa được mùa thua không ổn định. Thị trường vắng bóng của dự báo do đó mối 

quan hệ cung cầu bất cân xứng liên tục và đồ thị cung cầu biến thiên theo “nhịp tim đồ”. Cũng 

chính điểm yếu này làm quy hoạch về kinh tế xã hội luôn bị phá vỡ và điều chỉnh liên tục, gây 

nhiều biến động, tác động không tốt đến tiến trình phát triển bền vững nói chung và phát triển 

bền vững nông nghiệp nói riêng. 

Rào cản hành chính, năng lực cạnh tranh 

Năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá và xếp 

hạng thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực, vào mức trung bình thấp so với các nước 

ASEAN. Báo cáo Môi trường kinh doanh 2014 (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới đánh 

giá, Việt Nam ở vị trí 99/189 nước, trong khi Thái Lan xếp hạng 18 và Malaysia xếp hạng 6. 

Đáng chú ý, tại Báo cáo này Việt Nam đã bị xếp hạng rất thấp ở các chỉ tiêu: Khởi sự doanh 

nghiệp xếp hạng ở vị trí 109, bảo vệ nhà đầu tư xếp hạng 157, tiếp cận sử dụng điện xếp hạng 

156, nộp thuế xếp hạng 149. Cụ thể, thời gian nộp thuế ở Việt Nam lên tới 872 giờ (chỉ tiêu nộp 

thuế: Gồm thuế và bảo hiểm xã hội), trong khi ở Malaysia chỉ là 133 giờ, Philippines là 193 giờ. 
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Như vậy phải rà soát cải cách thủ tục hành chính công cũng là một khâu then chốt, quan trọng 

trong quá trình kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong quá trình triển khai 

chính sách khuyến khích đầu tư theo nội dung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013, 

của Chính phủ. 

Về cơ sở hạ tầng, các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đều đánh giá cơ sở hạ tầng 

của Việt Nam chưa theo kịp sự phát triển của nền kinh tế. 

Những kết quả đạt được năm vừa qua dù khả quan nhưng vẫn tiềm ẩn những bất ổn. 

Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao, chưa đều và chưa bền vững. Tốc độ tăng trưởng giá trị 

sản xuất khá cao (20,5%) nhưng tốc độ giá trị tăng thêm thấp, khoảng 10,2%. 

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng còn chậm, tác động dây chuyền đến cả nền kinh 

tế. Giá cả tăng cao, ô nhiễm môi trường và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số thành phố lớn 

ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. 

Ngay như xuất khẩu luôn đạt được những thành công ấn tượng, nhưng tăng trưởng cũng 

chưa vững chắc. Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng còn thấp, chủ yếu vẫn phụ thuộc 

vào các mặt hàng như khoáng sản, nông, lâm, thủy, hải sản, trong khi các mặt hàng công nghiệp 

như dệt may, da giày, điện tử và linh kiện máy tính... chủ yếu vẫn còn mang tính chất gia công. 

Cơ cấu hàng xuất khẩu chủ yếu chuyển dịch theo chiều rộng mà chưa đi vào chiều sâu, 

xuất khẩu chủ yếu dựa vào khai thác lợi thế so sánh sẵn có mà chưa khai thác được lợi thế cạnh 

tranh thông qua việc xây dựng các ngành công nghiệp có mối liên kết chặt chẽ với nhau để hình 

thành chuỗi giá trị gia tăng xuất khẩu lớn. 

Khó khăn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế  

Hội nhập quốc tế đang đặt ra cho chúng ta rất nhiều thách thức. Tác động tiêu cực từ các 

diễn biến bên ngoài sẽ gia tăng. Những bất ổn không chỉ về kinh tế mà cả về an ninh, chính trị, 

xã hội từ bên ngoài sẽ nhanh chóng tác động tới nước ta; các loại tội phạm xuyên biên giới như: 

Buôn bán ma túy, rửa tiền, thâm nhập tiền giả, tài liệu phản động, văn hóa phẩm không lành 

mạnh và các thách thức an ninh phi truyền thống khác có thể gây tác hại đến mọi mặt của an 

ninh quốc gia từ an ninh kinh tế đến an ninh chính trị xã hội. Đồng thời, yêu cầu bổ sung và 

hoàn thiện thể chế; cải cách và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia, phát triển nguồn nhân lực, 

đặc biệt là nhân lực chất lượng cao,... sẽ ngày càng lớn. 

4. Nhận định chung 

Cơ hội trong tiến trình hội nhập 

Hội nhập toàn cầu hóa mở ra khả năng cho nước ta tham gia nhanh và hiệu quả vào hệ 

thống phân công lao động quốc tế, đẩy nhanh quá trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế, chuyển dịch 

cơ cấu lao động và rút ngắn thời gian của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Hội nhập giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, công nghệ sản xuất tiên tiến và khoa học 

quản lý hiện đại. Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật theo thông lệ quốc tế, thực hiện công 

khai, minh bạch các thiết chế quản lý làm cho môi trường kinh doanh của nước ta ngày càng 

được cải thiện. Tăng thu hút đầu tư nước ngoài, bảo đảm tốc độ tăng trưởng bền vững hơn và 

rút ngắn khoảng cách phát triển. Gia nhập WTO, giúp nước ta có được vị thế bình đẳng như các 

thành viên khác trong việc hoạch định chính sách thương mại toàn cầu. 

Hội nhập quốc tế làm cho các nước ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, tạo sự ràng buộc góp 

phần tích cực trong việc đẩy lùi các biểu hiện của ý đồ thiết lập mối quan hệ một chiều chứa 

đựng sự áp đặt, chi phối của các cường quốc đối với đông đảo các quốc gia dân tộc khác trên 

thế giới, thúc đẩy sự hình thành một trật tự thế giới mới với cơ chế sinh hoạt quốc tế dân chủ, 

công bằng, bình đẳng hơn. 
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Mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia trong khu vực và thế giới, Việt Nam đã tiếp 

thu được khoa học - công nghệ mới và cách quản lý tiên tiến trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, kỹ 

thuật, văn hóa - xã hội… góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh… Bên cạnh đó, hội nhập quốc tế cũng đã góp phần đào tạo cho 

Việt Nam có được đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ và năng lực cả về chuyên môn lẫn quản 

lý. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, cải cách thể chế kinh 

tế thị trường, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Những thành tựu to lớn mà nước ta đạt được trong hội nhập quốc tế là kết quả của cả một 

quá trình thực hiện nhất quán đường lối, chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương 

hóa với chủ trương chủ động và tích cực hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. 

Những thành tựu đó đã tạo thêm niềm tin để nước ta càng vững bước trên đường hội nhập quốc 

tế, đảm bảo lợi ích quốc gia tới mức cao nhất có thể và ra sức bảo vệ, phát triển đất nước Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa bền vững. 

Thách thức, khó khăn 

Tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay cũng như những năm tới không chỉ có 

thời cơ và thuận lợi, mà còn phải đối diện với nhiều thách thức lớn. Do đó, chúng ta cũng cần 

luôn nhận thức rõ những thách thức mà nước ta phải đối mặt để từ đó tìm ra biện pháp khắc 

phục hữu hiệu. 

Thách thức lớn nhất chính là nước ta có trình độ kinh tế thấp, quản lý Nhà nước còn 

nhiều yếu kém và bất cập, doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân còn nhỏ bé, sức cạnh tranh của 

hàng hóa, dịch vụ nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế nói chung còn nhiều hạn chế, hệ thống 

chính sách kinh tế, thương mại chưa hoàn chỉnh... 

Khó khăn lớn trong cạnh tranh: Cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn, với nhiều đối thủ hơn, 

trên bình diện sâu hơn, rộng hơn. Do năng lực của chúng ta thấp yếu về mọi mặt dẫn đến chịu 

áp lực toàn diện trong mọi hoạt động sản xuất - thương mại ngay cả trong nước và xuất khẩu. 

Quá trình hội nhập quốc tế đặt ra những vấn đề mới về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn 

bản sắc văn hóa và truyền thống. Trên lĩnh vực an ninh quốc gia, các nguy cơ đe dọa an ninh 

ngày càng phức tạp hơn, ngoài các hiểm họa mang tính truyền thống, đã xuất hiện các nguy cơ 

phi truyền thống (an ninh môi trường, dịch bệnh, khủng bố...); cục diện an ninh luôn thay đổi; 

công cụ, biện pháp, hình thức, cơ chế bảo đảm an ninh cũng cần phải đổi mới thường xuyên. 

Vấn đề gắn an ninh, quốc phòng với kinh tế và an ninh, quốc phòng với đối ngoại trở thành 

nhiệm vụ vừa cơ bản vừa cấp bách. 

Những yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại  

Tình hình thế giới đang chuyển biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, tình hình và nhiệm 

vụ đối ngoại của giai đoạn mới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, 

chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại cụ thể như sau: 

- Đòi hỏi tích cực chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động đối tác chiến lược, coi trọng 

phát triển quan hệ có chiều sâu với nhân dân các nước láng giềng và các nước có vị trí quan 

trọng trong chính sách đối ngoại của ta; củng cố quan hệ với bạn bè truyền thống, tăng cường 

quan hệ với các lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới; đồng thời, mở rộng 

quan hệ với các tổ chức, cá nhân và nhân sỹ nước ngoài, tranh thủ tình cảm và sự ủng hộ của họ 

đối với Việt Nam, phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của từng đối tác. 

- Huy động sự tham gia của các tổ chức và các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động đấu 

tranh chống lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chống “diễn biến hòa 

bình” của các thế lực chống đối, đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ đất nước.  
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- Tăng cường nhanh chóng nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối 

ngoại, giúp các nước trên thế giới ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về đất nước và con người 

Việt Nam, về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của nước ta. 

Đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân ta về chính sách 

đối ngoại của Việt Nam, về tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu. 

- Thể hiện tốt vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, các phong trào nhân dân thế 

giới, nhằm góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu vào cuộc đấu tranh chung 

vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, phù hợp với khả năng, điều kiện và lợi ích 

của nước ta. 

5. Gợi ý giải pháp khắc phục những hạn chế và phát triển đất nước 

Thứ nhất: Tăng cường quản lý và điều hành Nhà nước theo hiến pháp và pháp luật, cải 

cách hành chính công, bảo đảm an ninh chính trị. Nâng cao năng lực cán bộ công chức đủ khả 

năng về chuyên môn để quản lý và điều hành, đủ đạo đức phẩm hạnh để tạo dựng lòng tin của 

nhân dân. Lực lượng cán bộ quyết sách có đủ tầm để xây dựng chiến lược và cổ động toàn dân 

thực hiện tiến lên bước vào giai đoạn mới phát triển và hưng thịnh quốc gia cả về kinh tế và 

quốc phòng, văn hóa văn minh và tiến bộ. Tăng cường chế tài và áp dụng xử phạt hành chính 

đối với các trường hợp vi phạm. Chú trọng hơn công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện 

chính sách. Sắp xếp lại tổ chức quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực của ngành cần tập trung 

trọng điểm theo mục tiêu chiến lược của quốc gia, tránh phân cấp theo địa giới hành chính tạo 

manh mún và tự phát, làm mất tác dụng tập trung và phát huy tối đa hiệu quả của sản xuất theo 

quy mô. 

Thứ hai: Tiếp tục thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định hệ thống và thị 

trường tài chính. Lựa chọn mục tiêu tăng trưởng hợp lý trong từng thời kỳ dựa vào nền tảng nội 

lực trong nước và yếu tố quốc tế đảm bảo kế hoạch trung và dài hạn của quốc gia cũng như 

chiến lược phát triển bền vững của đất nước. 

Thứ ba: Đẩy mạnh các mối quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác có tầm quan trọng 

chiến lược đối với sự phát triển và an ninh của đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã được xác 

lập đi vào thực chất, gắn kết lợi ích giữa nước ta với các đối tác; chủ động và tích cực hơn trong 

việc tham gia các thể chế đa phương. Chủ động trong việc lựa chọn đối tác và xây dựng phương 

án đàm phán với từng đối tác. 

Thứ tư: Xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia, dự báo thị trường để có giải pháp điều 

hành phù hợp, hiệu quả. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc hỗ trợ 

các doanh nghiệp đối với việc phát triển thị trường xuất khẩu; hỗ trợ các doanh nghiệp xây 

dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xúc tiến thương mại, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm. 

Thứ năm: Tập trung phát triển chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển mạnh hệ thống đào 

tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch lao động theo cung cầu của thị trường lao động; đẩy mạnh 

xuất khẩu lao động, khuyến khích người lao động tự kiếm việc làm, tạo cơ hội bình đẳng về đào 

tạo và lựa chọn việc làm cho người lao động. 

Thứ sáu: Rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của vùng trên 

cơ sở nhằm phát huy tối đa mục tiêu tổng hợp đáp ứng được chiến lược phát triển kinh tế xã hội 

của quốc gia và của từng địa phương, khắc phục không gian kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành 

chính. Tập trung các nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng 

giao thông, đô thị và xây dựng nông thôn mới. 

Thứ bảy: Lựa chọn phát triển các ngành công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp cả đầu 

vào lẫn đầu ra để đưa sản phẩm nông nghiệp thành hàng hóa công nghiệp mà Việt Nam có tiềm 
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năng và lợi thế. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ để tránh phụ thuộc nguyên 

vật liệu nhập. 

Thứ tám: Đối với chiến lược nông nghiệp 

Ưu tiên cách mạng về giống: Cách mạng về giống, đây không chỉ là đẳng cấp kinh tế 

mà còn là đẳng cấp quốc gia. Ngày xưa ta sản xuất giống lấy từ nước Xiêm - La: Chuối Xiêm, 

mãng cầu Xiêm, vịt Xiêm, dừa Xiêm..., đặc biệt là nhiều giống lúa mùa du nhập từ Xiêm qua 

con đường Campuchia. Còn nay ta mua trái cây, thực phẩm hàng ngày phần nhiều là mang tên 

của nước khác như: Măng cụt Thái, bòn bon Thái, sầu riêng Thái, nho Thái, gạo Thái... Với sự 

vượt trội về cách mạng giống, Thái Lan đã vượt qua Việt Nam về khả năng xuất khẩu nông sản 

cũng như giá trị tính bằng tiền mà mỗi đơn vị sản phẩm mang lại cũng cao hơn của Việt Nam. 

Đài Loan là hòn đảo khô cằn, nhưng Đài Loan làm nên một nền nông nghiệp hiện đại, công 

nghiệp hóa về giống với “Viện Rau quả Á châu” nổi tiếng châu Á.  Điều này chứng tỏ rằng: 

“Giống” cũng làm nên đẳng cấp quốc gia. 

Như vậy, cuộc cách mạng giống sẽ là khâu đột phá để nông nghiệp phát triển. Chỉ có 

phát triển thì mới đảm bảo sự tồn tại và bền vững trong nông nghiệp, còn không các mặt hàng 

của chúng ta sẽ không cạnh tranh được với các nước và càng ngày nông nghiệp càng teo thắt và 

suy tàn. Chi phí sản xuất cao nhưng giá trị thu được lại nhỏ bé. Muốn phát triển nông nghiệp 

bền vững trước hết phải là hoàn thành công nghiệp hóa khâu giống. Chưa làm được khâu này 

thì công nghiệp hóa nông nghiệp, chỉ đơn giản là mua nông cụ cơ giới hóa thay sức người chứ 

sản lượng và giá trị gia tăng là tăng không đáng kể và chắc chắn rằng sau khi gia nhập TTP thì 

ta phải trả nhiều tiền cho việc mua bản quyền về giống hơn hiện nay. 

Giải pháp cho cách mạng giống 

Để công cuộc cách mạng về giống thành công thì Chính phủ cần tập trung vào các chính 

sách khuyến khích nghiên cứu, đầu tư, tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ cho việc nghiên cứu và 

phát triển cây con giống. Chỉ có thành công ở bước khởi đầu này thì mới tạo được sự đột biến, 

chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp trong tương lai và là nền tảng để thúc đẩy đổi mới 

phương thức sản xuất, chính sách tác động của Chính phủ. 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa về giống, chọn công nghiệp hóa về giống là mũi nhọn ưu 

tiên đầu tư giúp chuyển biến về cách mạng nông nghiệp mà thành công ban đầu là cách mạng 

giống. Ứng dụng tối đa khả năng sẵn có của công nghệ trên thế giới cho quy trình nghiên cứu 

phát triển giống, công nghiệp hóa về giống càng sớm càng tốt và cần phải là tiên phong liên tục 

để chống lạc hậu và suy thoái nguồn lực đầu vào. 

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển, lai tạo, cấy ghép giống và đăng ký bản quyền, 

thương hiệu về quốc gia. Nếu chúng ta chỉ tập trung quan tâm đến đăng ký bản quyền cho các 

sản phẩm thuộc về đăng ký bản quyền về chỉ dẫn địa lý (địa chí) như: Xoài cát Hòa Lộc, vú sữa 

Lò Rèn, chè Thái Nguyên... như hiện nay, thì mới chỉ là hoàn thành được việc bảo vệ bản quyền 

của sản phẩm thuộc về địa chí. Bản quyền về chỉ dẫn địa lý là hoàn toàn nhờ vào thổ nhưỡng tự 

nhiên và thiếu vắng sự tác động, sáng tạo của con người. Một khi các yếu tố tự nhiên đã được 

khai thác tối đa thì khả năng tăng giá trị tăng thêm là phụ thuộc vào con người, chính vì vậy cần 

tập trung vào công cuộc cách mạng giống nhằm tạo ra chuyển biến đột phá trong sản xuất nông 

nghiệp của Việt Nam hiện nay nói chung và của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. 

Ưu tiên thứ hai là cơ giới hóa nông nghiệp 

So với các nước trong khu vực, cơ giới động lực của nông nghiệp Việt Nam còn thấp, 

bình quân đạt 1,3 CV/ha canh tác (Thái Lan đạt 4 CV/ha, Hàn Quốc 4,2 CV/ha, Trung Quốc 

6,06 CV/ha). Mức độ cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long không đồng 

đều giữa các khâu, như: Làm đất khoảng 90%, bơm nước khoảng 95 - 100%, gieo sạ bán cơ 



“TPP - Bước ngoặt của Việt Nam”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2015 14 

giới 70 - 75%; thu hoạch 60 - 65%. Trong khi đó, mức sử dụng máy gặt đập liên hợp là 45 - 

50%, sấy 38,7%, bảo quản đúng yêu cầu kỹ thuật 15%; xay xát lúa gạo xấp xỉ 95%. Còn các 

khâu như gieo sạ, cấy, làm cỏ và phun thuốc có mức độ cơ giới hóa rất thấp, chủ yếu vẫn là lao 

động thủ công. Cơ giới hóa nông nghiệp chủ yếu ở khâu làm đất hàng năm, tập trung cấy lúa, 

tuốt đập, vận chuyển và xay xát lúa, gạo. Các khâu canh tác như gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch 

lúa và các loại cây trồng khác mức độ cơ giới hóa rất thấp, lao động thủ công vẫn là chủ yếu. 

Hai khâu then chốt là sấy và bảo quản đang gây ra những tổn thất lớn cho toàn bộ chuỗi cung 

ứng lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa cao nhất là 

tỉnh Long An đạt 95%, thấp nhất là Bến Tre đạt 10%; khâu sấy lúa cao nhất là tỉnh An Giang 

đạt 80%, thấp nhất là Bạc Liêu chỉ đạt 5%... 

Bài học kinh nghiệm nhìn từ Israel, diện tích đất có thể canh tác được là 440.000ha. Điều 

kiện tự nhiên của Israel rất khắc nghiệt, đặc biệt là nguồn nước rất khan hiếm. Nhưng, ứng dụng 

công nghệ cao, cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ sinh học trong chọn lọc và tạo giống phù 

hợp đã thúc đẩy nền nông nghiệp của Israel phát triển mạnh. Với khoảng 3% dân số làm nông 

nghiệp đã sản xuất đủ lương thực và thực phẩm cho cả nước và xuất khẩu. Hiện nay, một nông 

dân Israel sản xuất nông nghiệp đủ nuôi 100 người. 

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Israel còn hỗ trợ và kiểm soát toàn bộ các hoạt động nông 

nghiệp của đất nước, gồm cả việc duy trì các tiêu chuẩn cao đối với các sản phẩm cây trồng và 

vật nuôi, đề ra các kế hoạch thúc đẩy, phát triển nông nghiệp thông qua các hoạt động nghiên 

cứu khoa học, công nghệ và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nông phẩm, cho những kỹ thuật, 

công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. 

Giải pháp cho cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn 

Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có chính sách cụ thể hỗ trợ nông 

dân tạo cuộc cách mạng về ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp, như: Về vốn, chuyên gia... Hiện 

nay, ở đồng bằng sông Cửu Long giá thành máy nông nghiệp quá cao so với khả năng của nông 

dân. Các cơ sở chế tạo máy nông nghiệp, chủ yếu là các xưởng chế tạo cơ khí địa phương nhỏ 

lẻ, kỹ thuật thiết kế và công nghệ chế tạo phân phối máy móc nông nghiệp chưa chuyên nghiệp, 

công tác dịch vụ hậu mãi chưa phát triển, làm cho giá máy nông nghiệp còn quá cao so với thu 

nhập của nông dân. Điều này làm hạn chế việc đầu tư mua sắm thiết bị máy móc để cơ giới hóa 

sản xuất lúa, rau màu và cây ăn trái cũng như trang bị cho lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản. 

Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất là yêu cầu mới và cấp bách hiện 

nay. Mới là vì các khâu sản xuất ở Việt Nam hiện nay có thể cơ giới hóa, điện khí hóa, nhưng 

chưa chắc là đã hiện đại mà là công nghiệp hóa lắp ghép, vay mượn, máy móc công cụ lạc hậu 

và trở thành bãi rác công nghiệp của một số nước. 

Về lâu dài: Cải thiện cơ sở hạ tầng để có thể thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất, hoàn 

thiện hệ thống giao thông nông thôn và giao thông nội đồng giúp cho các loại thiết bị máy móc 

trong nông nghiệp có thể tham gia vào đồng ruộng. 

Đào tạo nông dân có khả năng, kỹ năng ứng dụng, sử dụng công cụ lao động cơ khí trong 

sản xuất. Hiện nay, hầu hết lao động ở nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa được 

đào tạo chuyên môn nên cũng gặp không ít khó khăn khi áp dụng cơ giới hóa, làm giảm hiệu 

suất sử dụng, tăng chi phí sửa chữa thiết bị và chi phí sản xuất nông nghiệp. 

Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp như sản xuất 

máy móc, thiết bị, công cụ phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp, công nghiệp lai tạo giống, 

phân bón, thuốc trừ sâu, thiết bị bảo quản, chế biến sau thu hoạch,... tạo đà thúc đẩy cho nông 

nghiệp phát triển vững mạnh và ổn định. 



“TPP - Bước ngoặt của Việt Nam”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2015 15 

Ưu tiên thứ ba giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Tập trung nghiên cứu về giải pháp đầu ra và hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường là bước 

tiến quan trọng mà Chính phủ cần đặc biệt quan tâm. Do người dân luôn rơi vào tình trạng thiếu 

thông tin và thông tin bất cân xứng, thiếu phương pháp phân tích và làm việc theo thói quen, tập 

tục hoặc bắt trước dẫn đến tâm lý đán đông, a dua thiếu tính toán và tính chiến lược phát triển 

dài thường bị phá vỡ bởi lợi nhuận trước mắt dẫn đến khủng hoảng đầu ra hoặc phụ thuộc hoàn 

toàn vào đầu ra một cách may rủi thiếu tính toán của cơ sở khoa học. 

Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản 

Chính phủ và các tham tán thương mại của Việt Nam tại các nước cần tiếp tục nghiên 

cứu, tìm giải pháp kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng sản 

phẩm nông, thủy sản của Việt Nam vào thị trường các nước. Cung cấp thông tin hữu ích cho 

các cơ quan chức năng, doanh nghiệp Việt Nam một cách kịp thời và chính xác để nghiên cứu 

dự báo về thị trường. Nhằm phục vụ tối ưu cho việc đánh giá đường cầu của thị trường làm cơ 

sở nền tảng cho các cơ quan chức năng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp có kế hoạch 

triển khai phát triển sản xuất (kiến tạo đường cung) phù hợp; tạo ổn định lâu dài, vững mạnh. 

Vấn đề này có thể học tập kinh nghiệm từ Thái Lan, Nhà nước đã hỗ trợ để tăng sức cạnh tranh 

với hình thức như: Tổ chức hội chợ triển lãm hàng nông nghiệp, đẩy mạnh công tác tiếp thị… 

Chương trình điện khí hóa nông thôn được triển khai rộng khắp cả nước. 

Tóm lại đối với nông nghiệp nông dân nông thôn là: 

Công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn, phát triển sản xuất bền vững 

trong nông nghiệp là đồng thời thực hiện “ba hóa”: Trí thức hóa nông dân, hợp tác hóa sản xuất, 

hiện đại hóa nông thôn. Trí thức hóa nông dân là cái nền (dân trí), là tiền đề cho công nghiệp 

hóa đang tiến hành và là yêu cầu bắt buộc phải có để chuyển sang kinh tế tri thức hiện nay. Đó 

là nền nông nghiệp áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến (nông nghiệp công nghệ cao). Sản 

phẩm làm ra bảo đảm vệ sinh an toàn và dinh dưỡng cho dân ta, phù hợp tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Trí thức hóa nông dân góp phần nâng cao đạo đức nông dân lên tầm tự giác trong việc bảo đảm 

cung cấp sản phẩm sạch cho thị trường và trong ứng xử với cộng đồng. Hợp tác hóa là nhằm 

hợp lý hóa mức tối ưu các công đoạn sản xuất, trực tiếp làm giảm giá thành, ổn định sản lượng, 

chất lượng và ổn định đầu ra cho sản phẩm; làm tăng khả năng cạnh tranh - hội nhập thị trường; 

gắn kết sản xuất và tiêu dùng, thị trường trong nước và ngoài nước, nông thôn và thành thị, 

nông nghiệp với công nghiệp; về mặt xã hội nhân văn là làm tăng tính tập thể... 

Hiện đại hóa nông thôn vừa có yêu cầu tự thân vừa tác động, thúc đẩy công nghiệp hóa 

sản xuất. Nó là mối quan hệ biện chứng, nếu chưa công nghiệp hóa sản xuất ở mức độ cần thiết 

mà hiện đại hóa nông thôn theo 19 tiêu chí thì Chính phủ phải bao cấp toàn bộ. 

Về quản lý Nhà nước đề xuất với Chính phủ, bộ ngành cần nghiên cứu tái cấu trúc quản 

lý sản xuất chủ yếu theo chiều dọc thay vì chiều ngang phân cấp như hiện nay. Nếu quản lý theo 

chiều dọc sẽ thực hiện được các chiến lược mục tiêu, ưu tiên cái trước cái sau trong hạng mục 

đầu tư cụ thể thay vì phân tán ra từng tỉnh nhỏ lẻ và thiếu tập trung quy tụ nguồn lực như hiện 

nay. 
 

 Ths. Bùi Duy Hoàng  

  (svec.org.vn - Ngày 05/55/2015) 
 

    

http://svec.org.vn/
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Kinh tế Việt Nam 70 năm - những bước phát triển ấn tượng 
 

Sau 70 năm thành lập và phát triển, 
Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế thị 
trường năng động trong xu hướng hội nhập 
toàn cầu. 

Từ tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân 
dân Việt Nam đã đứng lên giành chính 
quyền, lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam. Tiếp tục trải qua 30 năm 
chiến tranh, chia cắt, Việt Nam đã phải mất 
hàng chục năm để khắc phục hậu quả chiến 
tranh và tìm tòi đổi mới cơ chế trong hoàn 
cảnh bị bao vây cấm vận, bị hụt hẫng về vốn 
đầu tư. 

Những dấu mốc đột phá 

Sau 70 năm thành lập, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc trong đó có 30 năm đổi mới, 
từ một đất nước đói nghèo và lạc hậu, đến 
nay Việt Nam đã vươn lên thành quốc gia 
đang phát triển có thu nhập trung bình. Từ 
một nền kinh tế khép kín, tập trung quan liêu 
bao cấp, Việt Nam đã trở thành một nền 
kinh tế năng động, vận hành theo cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt 
Nam đã và đang là một trong những nước 
xuất khẩu nông sản hàng đầu, góp phần 
bảo đảm an ninh lương thực thế giới. 

Điểm lại những thành tựu về phát 
triển kinh tế của nước ta trong suốt 70 năm 
qua, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới cơ 
chế kinh tế có thể thấy, trước Cách mạng 
tháng Tám, từ chỗ cả nước chỉ có 200 xí 
nghiệp, với 90.000 công nhân, số sản phẩm 
công nghiệp đơn sơ, sản lượng ít ỏi. Đến 
nay cả nước có gần nửa triệu doanh nghiệp, 
trên 4,2 triệu cơ sở cá thể, với gần 1,5 triệu 
lao động... Sản phẩm công nghiệp vừa nhiều 
gấp bội về số loại, vừa gấp nhiều lần về sản 
lượng. 

Lĩnh vực thương mại từ chỗ nhỏ bé 
và phân tán đến nay việc mua bán ở trong 
nước đã được tự do hóa, hàng nghìn siêu 
thị, trung tâm thương mại được hình thành. 
Nếu như năm 1986, Việt Nam mới chỉ có 
quan hệ buôn bán với 43 nước thì đến nay 
đã có quan hệ thương mại đầu tư với khoảng 
230 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

40 năm sau chiến tranh, 30 năm sau 
đổi mới, kinh tế Việt Nam đã tiến một bước 
dài trên con đường hội nhập và phát triển. 
Bằng các chính sách đối ngoại nói chung và 
hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng, Việt Nam 
đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, được 
điểm lại bằng những dấu mốc quan trọng: 
Năm 1991, Việt Nam bình thường hóa quan 
hệ với Trung Quốc; Nhật Bản nối lại viện trợ 
ODA cho Việt Nam từ tháng 11/1992. Năm 
1993, Việt Nam khai thông quan hệ với các 
tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế (IMF); Ngân hàng Thế giới 
(WB); Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). 

Đáng ghi nhớ là từ tháng 7/1995, Việt 
Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ 
và tham gia Khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN. Trong các năm từ 1996 - 1988, Việt 
Nam tham gia Diễn đàn hợp tác Á - Âu và 
gia nhập tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương (APEC). 

Tháng 7/2001, Việt Nam ký kết hiệp 
định thương mại song phương với Hoa Kỳ 
và tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược 
với Nga; Năm 2002, khung khổ quan hệ đối 
tác tin cậy và ổn định lâu dài với Nhật; Ngày 
11/1/2007, Việt Nam được kết nạp làm thành 
viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO); Tháng 5/2008 thiết lập quan hệ 
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt 
Nam - Trung Quốc. Từ năm 2010, là một 
trong các thành viên tham gia đàm phát 
Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên 
Thái Bình Dương (TPP). 

Đặc biệt, từ Đại hội XI đến nay, với 
chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập 
quốc tế” đã đẩy tiến trình hội nhập quốc tế 
của Việt Nam lên một tầm cao mới trên tất 
cả các lĩnh vực. Tiến trình hội nhập quốc tế 
đã có những tác động to lớn, nhiều mặt đến 
thế và lực của Việt Nam trong phát triển kinh 
tế, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu 
nhập cho người dân; tạo sức ép và điều 
kiện để hoàn thiện thể chế kinh tế; nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp 
và sản phẩm. 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình 
quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá 
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hối đoái của Việt Nam năm 1988 chỉ đạt 86 
USD - mức thấp nhất thế giới, nhưng đã 
tăng gần như liên tục qua các năm sau đó 
và đến hết năm 2014 đã đạt 2.052 USD. 
Nếu như tăng trưởng GDP bình quân thời 
kỳ 1986 - 1990 chỉ đạt 4,4%/năm thì bình 
quân thời kỳ 1991 - 2011 đạt 7,34%/năm. 
Đặc biệt, sau khi gia nhập WTO, Việt Nam 
đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trong năm 
2007, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,46% 
(mức cao nhất trong vòng 11 năm trước đó). 

Do ảnh hưởng từ những biến động 
của nền kinh tế thế giới, tăng trưởng GDP 

trong giai đoạn 2011 - 2013 giảm xuống còn 
5,6%. Tuy nhiên, sang năm 2015, Việt Nam 

hướng mục tiêu tăng trưởng GDP đạt mức 
6,2%, cho đến nay, qua 8 tháng đã có nhiều 
cơ sở cho thấy mục tiêu tăng trưởng này 

hoàn toàn có thể đạt được. 

Việt Nam hiện nay đã trở thành một 

bộ phận của nền kinh tế toàn cầu với tổng 
kim ngạch xuất khẩu gần 300 tỷ USD, gấp 

khoảng 1,5 lần GDP. Việt Nam có quan hệ 
kinh tế thương mại với hầu hết nền kinh tế 
trên thế giới, là điểm đến hấp dẫn của các 

nhà đầu tư từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh 
thổ với gần 20.000 dự án và số vốn gần 300 

tỷ USD. 

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã 

có mặt trên thị trường 220 nước và vùng 
lãnh thổ, hầu hết các châu lục. Nước ta có 
vị thế ngày càng lớn trong xuất khẩu hàng 

hóa toàn cầu và được xếp vào nhóm 30 nền 
kinh tế xuất khẩu hàng hóa hàng đầu thế 

giới. Từ chỗ thường xuyên nhập siêu, Việt 
Nam đã chuyển sang cân bằng xuất, nhập 

khẩu, thậm chí là có xuất siêu. 

Thực hiện các cam kết từ khi gia 
nhập WTO như tự do hóa quyền kinh doanh 

xuất, nhập khẩu, xóa bỏ các hạn chế xuất, 
nhập khẩu, xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu gây 

bóp méo cạnh tranh, giảm thiểu sự can 
thiệp của Nhà nước vào hoạt động của 
doanh nghiệp, các cam kết mở cửa thị 

trường hàng hóa và dịch vụ, minh bạch hóa 
chính sách… hệ thống pháp luật của Việt 

Nam đã và đang tiếp tục được hoàn thiện 
theo hướng ngày càng trở nên rõ ràng, minh 
bạch hơn, tạo ra môi trường kinh doanh 

bình đẳng. 

Phát triển nhanh và bền vững 
trong xu hướng hội nhập 

Theo đánh giá của Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang, sau 30 năm, từ một nền 

kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nước ta đã xây 
dựng được kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
cơ bản cho thực hiện công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển 
dịch theo hướng hiện đại, vai trò của công 

nghiệp được nâng lên, khu vực thương mại, 
dịch vụ trở nên quan trọng và luôn tăng 
trưởng khá. Kim ngạch ngoại thương tăng 

mạnh; một số sản phẩm xuất khẩu của 

nước ta đã khẳng định được chỗ đứng trên 

thị trường quốc tế. Nền kinh tế đã thu hút 
được một lượng lớn nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài, bước đầu tham gia vào mạng sản 

xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. 

Phát huy thành tựu kinh tế - xã hội 

qua 70 năm, đặc biệt là sự thành công của 
30 năm đổi mới, thời gian tới, Việt Nam 

khẳng định tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy 
mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa của nước ta gắn với việc xây dựng nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; Chủ động hội nhập quốc tế để đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia, 
phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực 

của quá trình hội nhập quốc tế với nền kinh 
tế đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, 
tự chủ. 

Việc tiếp tục mở rộng đàm phán, ký 
kết các hiệp định thương mại tự do song 
phương, đa phương đòi hỏi việc tích cực 
chuẩn bị lực lượng để cạnh tranh thắng lợi 
trên sân nhà khi mở cửa thị trường cho các 
đối tác nước ngoài. Cần có chiến lược cạnh 
tranh của nền kinh tế quốc gia, chiến lược 
cạnh tranh của từng ngành, lĩnh vực, của 
các sản phẩm, nhất là những sản phẩm 
quan trọng, của mọi doanh nghiệp, nhất là 
những doanh nghiệp lớn của nền kinh tế. 

Nhà nước cần những chính sách cụ 
thể để giúp các doanh nghiệp nâng cao khả 
năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, việc thu hút 
đầu tư nước ngoài cần theo hướng chọn 
lọc, ưu tiên các tập đoàn đa quốc gia dẫn 
dắt các chuỗi giá trị toàn cầu trong các lĩnh 
vực công nghệ, có thể tạo ra sự lan tỏa về  
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công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và kỹ 
năng quản lý tiên tiến. 

Mới đây, khi phát biểu tại Triển lãm 
Thành tựu kinh tế - xã hội 70 năm với chủ 
đề “Đổi mới, hội nhập và phát triển”, Phó thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã 
khẳng định, những thành tựu kinh tế - xã hội 
đã đạt được là kết quả phấn đấu của nhân 
dân Việt Nam với sự hợp tác, giúp đỡ quý 
báu của bè bạn khắp năm châu trong sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc và kiến thiết đất 
nước. Qua đó cũng thấy được tiềm năng, 
triển vọng và hướng phát triển nhanh hơn, 
bền vững hơn với các khâu đột phá chiến 
lược là hoàn thiện thể chế kinh tế, phát triển 
hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực với phương châm phát triển kinh tế - xã 
hội, tất cả vì con người. 

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng 

thời nhấn mạnh, theo đánh giá của nhiều tổ 
chức quốc tế, trong hơn 20 năm trở lại đây 
kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục ở mức 
bình quân cao hơn nhiều nước và thứ hai 
thế giới. Ngay trong thời gian khủng hoảng 
kinh tế vừa qua, Việt Nam vẫn nằm trong 
nhóm số ít các nước duy trì được tốc độ 
tăng trưởng khá cao. 

Vì vậy, để nền kinh tế phát triển 
nhanh hơn, bền vững hơn, Phó thủ tướng 
cho rằng, cần thực hiện đổi mới mạnh mẽ 
hơn nữa, đồng bộ hơn nữa; cần khơi dậy, 
cổ vũ, khuyến khích sức sáng tạo của toàn 
xã hội; nhận diện và tháo gỡ những rào cản 
đối với việc phát huy mọi nguồn lực để phục 
vụ phát triển. 

 

Nguyễn Quỳnh 

(vcci.com.vn - Ngày 02/9/2015) 

 

 

 
 

Hội nhập kinh tế quốc tế 

Từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn 

 

Ngày nay, hợp tác và liên kết kinh tế trên bình diện toàn cầu cũng như khu vực là 

xu thế tất yếu. Tất cả các quốc gia, dù lớn, dù nhỏ, mạnh hay yếu đều tìm cách để hội 

nhập kinh tế quốc tế một cách hiệu quả nhất. Việt Nam đã và đang bước vào hội nhập 

kinh tế với những lợi thế và thách thức. 

Quan điểm của Đảng ta về hội nhập kinh tế quốc tế 

Gần 30 năm qua, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng và phức 

tạp. Trong các kỳ đại hội, Đảng ta luôn có những nhận thức xác đáng về thời đại, về tình hình 

khu vực và thế giới để trên cơ sở đó, định hướng những chính sách đối nội và đối ngoại phù 

hợp, bám sát tình hình thực tiễn. 

Đại hội VI mở đầu cho thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng ta đưa ra chủ trương tranh thủ 

những điều kiện thuận lợi về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật, tham gia ngày càng rộng rãi 

vào việc phân công và hợp tác quốc tế trong “Hội đồng tương trợ kinh tế và mở rộng với các 

nước khác”. Tới Đại hội VII, Đảng ta định hướng “đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ với các 

quốc gia, các tổ chức kinh tế”. Tại Đại hội VIII, thuật ngữ “hội nhập” bắt đầu được đề cập trong 

các văn kiện của Đảng: “Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới”. Đại 

hội IX của Đảng nhấn mạnh việc “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần 

phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định 

hướng xã hội chủ nghĩa”. Ngày 27/11/2001, Bộ Chính trị Khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 

07-NQ/TW “Về hội nhập kinh tế quốc tế”. Tại Đại hội X, Đảng ta đã nhấn mạnh chủ trương 

“chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực 

khác”. Ngày 05/02/2007, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X đã ban hành Nghị quyết số 

08-NQ/TW “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững 
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khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ 

phát triển mới, trong đó có chủ trương rất quan trọng là “chủ động và tích cực hội nhập quốc 

tế”. Từ “hội nhập kinh tế quốc tế” của các kỳ đại hội trước, chuyển sang “hội nhập quốc tế” một 

cách toàn diện là một phát triển quan trọng về tư duy đối ngoại của Đảng ta tại Đại hội XI. 

Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế. Đây 

là văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, làm rõ và thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, 

toàn dân về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Nghị quyết đã xác định rõ hội nhập quốc tế sẽ 

được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt, hội nhập kinh tế phải gắn với yêu cầu đổi 

mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. 

Việc thực hiện chủ trương trên đây của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần 

quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, giữ 

vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính 

trị và trật tự, an toàn xã hội; cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân 

dân vào công cuộc đổi mới; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nước ta đã thiết 

lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước, có quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 160 nước 

và 70 vùng lãnh thổ, là thành viên của hầu hết các tổ chức khu vực và quốc tế quan trọng với vị 

thế và vai trò ngày càng được khẳng định. Quan hệ giữa nước ta với các nước trên thế giới ngày 

càng đi vào chiều sâu; hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực 

khác được mở rộng. 

Xuyên suốt quá trình gần 30 năm đổi mới, có thể thấy quan điểm về đối ngoại của Đảng 

và Nhà nước ta là: 

Một là, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương 

hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; Việt Nam muốn làm bạn và là đối tác tin cậy của các 

nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. 

Hai là, tiếp tục tạo môi trường hòa bình và điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, 

độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Ba là, mở rộng quan hệ nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước, các tổ chức 

quốc tế và khu vực theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không dùng vũ lực hoặc đe 

dọa dùng vũ lực; bình đẳng và cùng có lợi, giải quyết các bất đồng và các tranh chấp bằng 

thương lượng hòa bình; chống mọi hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền. 

Đối với hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ta xác định: 

Thứ nhất, hội nhập kinh tế quốc tế là do yêu cầu nội sinh, do yêu cầu xây dựng nền kinh 

tế độc lập tự chủ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nhập 

kinh tế quốc tế là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. 

Thứ hai, hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn liền với việc giữ vững độc lập dân tộc và chủ 

quyền đất nước; khẳng định mở cửa, hội nhập để khai thác các mặt có lợi cho sự phát triển kinh 

tế của ta từ nền kinh tế thế giới. 

Thứ ba, chúng ta chủ động hội nhập, dựa vào nguồn lực trong nước là chính, đi đôi với 

tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. Xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế 

giới, hướng mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước 

sản xuất có hiệu quả. 
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Thứ tư, chúng ta phải nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu thị trường, xây dựng đồng bộ thị 

trường trong nước (thị trường hàng hóa, thị trường nhân lực, thị trường tiền tệ, thị trường bất 

động sản), để đủ sức hội nhập với khu vực và hội nhập toàn cầu, xử lý đúng đắn lợi ích giữa ta 

và các đối tác. 

Thứ năm, song song với việc xây dựng, phát triển đồng bộ thị trường, chúng ta phải 

nhanh chóng xây dựng các doanh nghiệp vững mạnh. Doanh nghiệp là đội quân xung kích vô 

cùng quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế. 

Thứ sáu, chủ động tham gia cộng đồng thương mại thế giới, tích cực tham gia đàm phán 

thương mại, tham gia các diễn đàn, các tổ chức, các hiệp định, định chế quốc tế một cách chọn 

lọc với những bước đi tỉnh táo và thích hợp. 

Thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế qua gần 30 năm đổi mới 

Thực hiện chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, tiến 

trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt được những kết quả vững chắc. Việt Nam đã 

gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995, ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - 

Hoa Kỳ (BTA) vào năm 2000, gia nhập WTO vào tháng 01/2007 và tham gia 8 Hiệp định 

thương mại tự do (FTA) khu vực và song phương. Cụ thể, ta đã cùng với các nước ASEAN ký 

các Hiệp định thương mại tự do giữa khối ASEAN với các đối tác như Trung Quốc vào năm 

2004, với Hàn Quốc vào năm 2006, Nhật Bản vào năm 2008, Ôt-xtrây-lia và Niu Di-lân vào 

năm 2009, Ấn Độ năm 2009. Ngoài ra, ta đã ký 2 FTA song phương là FTA Việt Nam - Nhật 

Bản năm 2008 và FTA Việt Nam - Chi-lê năm 2011. 

Hiện nay, Việt Nam cũng đang tích cực tham gia đàm phán 6 FTA khác, gồm Hiệp định 

Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA với Liên minh châu Âu (EU), với Liên minh thuế 

quan Nga - Bê-la-rút - Ka-dắc-xtan, với Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) gồm các nước 

Thụy Sĩ, Na-uy, Lích-tân-xten và Ai-xơ-len, FTA với Hàn Quốc và FTA giữa khối ASEAN với 

Hồng Công, Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng tích cực chủ động tham gia sâu vào Diễn 

đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đã đăng cai năm APEC 2006 và tiến 

tới sẽ đăng cai APEC năm 2017 với hàng trăm cuộc họp từ cấp chuyên viên đến cấp cao. 

Quá trình gần 30 năm hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng vào quá trình đổi 

mới toàn diện đất nước. Có thể đánh giá thành tựu, hạn chế ở những mặt sau: 

Những kết quả đạt được 

Từ quan điểm, chủ trương của Đảng, quá trình mở cửa, tích cực và chủ động hội nhập 

kinh tế quốc tế đã mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam. Thể hiện trên 

những mặt chính sau: 

Thứ nhất, về hoạt động xuất, nhập khẩu 

Về xuất khẩu, quá trình tích cực, chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế trong thời 

gian qua đã giúp Việt Nam có điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu dựa trên những lợi thế 

cạnh tranh: Nguồn tài nguyên phong phú, nguồn lực lao động dồi dào, giá rẻ và sự ổn định 

chính trị và kinh tế - xã hội… Nhờ đó, hoạt động xuất khẩu đã không ngừng tăng trưởng cả về 

quy mô và tốc độ, cũng như mặt hàng xuất khẩu chủ lực và trở thành động lực chính, quan 

trọng cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. 

Về quy mô, kim ngạch xuất khẩu không ngừng được tăng lên, đóng góp một phần quan 

trọng vào sự tăng trưởng GDP. Nếu năm 1986, tổng kim ngạch xuất khẩu mới đạt 789 triệu 

USD, thì năm 2013 đã cao gấp 167,5 lần, trong đó thủy sản gấp 63,4 lần; hạt tiêu gấp 42,9 lần; 

hạt điều gấp 200,8 lần; rau quả gấp 23,8 lần. Một số mặt hàng tuy vào các thời kỳ sau mới xuất 

khẩu, nhưng năm 2013 đã đạt quy mô lớn, trong đó có 22 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ 

USD. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong giai đoạn tăng trung bình trên 15%/năm. 
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Đặc biệt là thời kỳ từ sau khi gia nhập WTO đến nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt quy 

mô lớn và tốc độ tăng trưởng cao (trừ năm 2009 tốc độ tăng trưởng âm). Xuất khẩu hàng 

hóa/GDP vào năm 1988 mới đạt 18,9%, thì năm 2013 đã đạt 77,6%, cao gấp 4,1 lần năm 1988 

và thuộc loại khá cao trên thế giới. Nếu tính cả xuất và nhập khẩu/GDP đã đạt 155,2%; nếu tính 

cả xuất khẩu dịch vụ thì đạt 169,1%, nằm trong tốp 5 nước có tỷ lệ cao nhất thế giới. Điều đó 

chứng tỏ độ mở của nền kinh tế Việt Nam thuộc loại khá rộng. 

Về cơ cấu, mặt hàng xuất khẩu ngày càng phong phú, đa dạng, có nhiều nhóm hàng “chủ 

lực” đạt kim ngạch lớn. Cơ cấu mặt hàng mấy năm nay đã có sự chuyển dịch theo hướng tích 

cực: Tỷ trọng hàng thô hoặc mới sơ chế giảm (từ 55,8% năm 2000 xuống còn khoảng 34% năm 

2013), tỷ trọng hàng chế biến hoặc đã tinh chế tăng (tương ứng từ 44,2% lên 66%); trong nhóm 

hàng chế biến, hoặc đã tinh chế, hàng có kỹ thuật, công nghệ cao hơn (như điện thoại, máy vi 

tính, máy ảnh, máy quay phim, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải…) tăng cao hơn. 

Về hàng hóa của Việt Nam, nếu năm 1986 hàng Việt Nam mới có mặt ở 33 nước và 

vùng lãnh thổ, thì đến nay, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt trên thị trường 220 

nước và vùng lãnh thổ, hầu hết các châu lục, chủ yếu là châu Á. Các thị trường xuất khẩu hàng 

hóa lớn của Việt Nam là Hoa Kỳ, EU, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Năm 2013, 

có 27 nước và vùng lãnh thổ đạt từ 1 tỷ USD trở lên (Hoa Kỳ 23,87 tỷ USD, Nhật Bản 13,65 tỷ 

USD, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 13,26 tỷ USD, Hàn Quốc 6,63 tỷ USD…). 

Trong quan hệ với nước ngoài, Việt Nam đã chuyển vị thế từ nước nhập siêu lớn sang 

xuất siêu. Năm 1976, Việt Nam nhập siêu 801,4 triệu USD; tỷ lệ nhập siêu so với xuất khẩu lên 

đến 360%. Từ năm 2012 đến nay, Việt Nam đã xuất siêu hàng hóa (năm 2012 là 749 triệu USD, 

năm 2013 là 9 triệu USD). Năm 2014 sẽ xuất siêu tiếp ở quy mô cao hơn 2 năm trước. Cán cân 

thương mại được cải thiện, cùng một số yếu tố khác đã góp phần cải thiện cán cân thanh toán, 

tăng dự trữ ngoại hối, tăng an toàn tài chính và thanh khoản của quốc gia. 

Xuất khẩu dịch vụ năm 2013 đạt 10,5 tỷ USD, cao gấp gần 2,5 lần năm 2005, bình quân 

1 năm tăng 12,1%, là tốc độ khá cao. Khả năng, quy mô xuất khẩu dịch vụ sẽ tiếp tục tăng tốc 

do Việt Nam mở cửa, hội nhập nói chung và mở cửa, hội nhập về dịch vụ ngày một sâu rộng 

hơn. Hiện nay, Việt Nam đã nhanh chóng phát triển một số ngành dịch vụ, như: Bưu chính, viễn 

thông, hàng không, hàng hải, tài chính, ngân hàng, du lịch… Phát triển xuất khẩu đã góp phần 

tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với khu vực nông thôn. Phát 

triển xuất khẩu cũng có tác dụng tích cực trong việc nâng cao trình độ của người lao động và 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Về hoạt động nhập khẩu hàng hóa, cũng gia tăng mạnh mẽ. Năm 1995 so với 1985, kim 

ngạch nhập khẩu tăng gấp gần 5 lần (8.155,4 triệu USD/1.857,4 triệu USD); năm 1996 kim 

ngạch nhập khẩu là 11.143,6 triệu USD, đến năm 2006 là 44.981,1 triệu USD, tăng gấp khoảng 

gần 4 lần so với năm 1996. Năm 2012 so với năm 2006, kim ngạch nhập khẩu tăng gấp hơn 2,5 

lần (113.792,7 triệu USD/44.891,1 triệu USD). 

Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, chiếm đến trên 

80%/kim ngạch nhập khẩu; hàng tiêu dùng khoảng 10%/kim ngạch nhập khẩu, còn lại các hàng 

hóa khác. Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nhiều hơn khu vực kinh tế 

trong nước. 

Thứ hai, về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ODA 

Kể từ khi Luật Đầu tư trước tiếp nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực (năm 1988), FDI 

vào Việt Nam ngày càng tăng cả về dự án, vốn đăng ký và số nước, vùng lãnh thổ. Tính đến hết 

năm 2013, đã có khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 17.434 dự án, 

tổng số vốn đăng ký hơn 268 tỷ USD, vốn thực hiện đạt xấp xỉ 112 tỷ USD. Xét tỷ lệ trên GDP, 
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Việt Nam thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài lớn hơn 5 lần so với Trung Quốc hay Ấn Độ 

trong 5 năm qua. 

Khu vực doanh nghiệp FDI là khu vực luôn năng động và có đóng góp đáng kể trong sự 

phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. FDI đang tăng dần tỷ trọng trong GDP. Báo cáo tổng 

kết 25 năm FDI của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân tích, tỷ lệ đóng góp của FDI vào GDP đã 

tăng từ 2% GDP năm 1992 lên 12,7% năm 2000; 16,98% (năm 2006); 18,97% (năm 2011) và 

nay là 20%. Thu ngân sách trong khối doanh nghiệp FDI tăng bình quân trên 20%/năm. Theo số 

liệu tại Bảng xếp hạng V1000 - Top 1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam, 

có tới hơn 30% trong bảng này là các doanh nghiệp FDI với 20.000 tỷ đồng thuế thu nhập. 

Các dự án FDI đã tạo ra nhiều chỗ làm việc mới, góp phần làm giảm đáng kể nạn thất 

nghiệp. Tính đến nay, khu vực FDI tạo ra gần 3 triệu việc làm và tiền lương lao động của khu 

vực này luôn cao hơn mức trung bình cả nước. 

Trong hoạt động xuất khẩu, từ năm 2003, xuất khẩu của khu vực FDI bắt đầu vượt khu 

vực trong nước và dần trở thành nhân tố chính thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp tới 66,87% tổng 

kim ngạch xuất khẩu của cả nước vào năm 2013. Mười tháng đầu năm 2014, khu vực FDI xuất 

khẩu 82,5 tỷ USD, tăng 13,6%, đóng góp 67% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và 

vẫn liên tục xuất siêu. 

Về thu hút ODA, tính từ năm 1993 đến hết năm 2013, tổng vốn ODA cam kết đạt 80.776 

triệu USD, giải ngân đạt 40.367 triệu USD, tương đương với 3,36% GDP. 

FDI và ODA vào Việt Nam đã góp phần thúc đẩy tăng GDP, tăng vốn đầu tư phát triển 

xã hội, tăng kim ngạch xuất khẩu, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội… 

Thứ ba, thông qua việc mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia trong khu vực và thế 

giới, Việt Nam đã tiếp thu được khoa học - công nghệ mới và cách quản lý tiên tiến trên nhiều 

lĩnh vực: Kinh tế, kỹ thuật, văn hóa - xã hội… góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng 

lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh… Bên cạnh đó, hội nhập quốc tế cũng đã 

góp phần đào tạo cho Việt Nam có được đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ và năng lực cả về 

chuyên môn lẫn quản lý. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, 

cải cách thể chế kinh tế thị trường, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Tóm lại, sau gần 30 năm đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế đã tác động mạnh đến sự tăng 

trưởng, phát triển kinh tế của Việt Nam. Nhờ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định mà quy mô của 

nền kinh tế được mở rộng nhiều lần, do đó thu nhập bình quân đầu người cũng tăng lên đáng 

kể: Năm 2013, GDP đầu người đạt 1.940 USD so với 86 USD vào năm 1988. Chúng ta không 

những thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, mà còn bước vào nhóm các nước có thu nhập 

trung bình. 

Những hạn chế và khó khăn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong 

những năm qua còn bộc lộ không ít những khó khăn và hạn chế. Cụ thể: 

Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam hiện nay còn phát triển thiếu bền vững. Cơ cấu kinh tế 

chậm chuyển dịch theo hướng hợp lý và hiệu quả. Tình trạng phát triển dàn trải, không có trọng 

tâm của nền kinh tế trong điều kiện các nguồn lực hạn chế đang kìm hãm khả năng tăng trưởng 

vượt bậc và bền vững. 

Thứ hai, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế 

Việt Nam nói chung còn thấp. Cụ thể, năng lực cạnh tranh tổng hợp của Việt Nam năm 

2013/2014 chỉ xếp thứ 70/148, thấp hơn 11 bậc so với năm 2010/2011. Khả năng tích lũy vốn 

nhân lực và tiến bộ công nghệ của Việt Nam còn rất khiêm tốn, biểu hiện ở mức năng suất lao 

động thấp và trình độ công nghệ của đa số doanh nghiệp còn khá lạc hậu. 
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Thứ ba, mặc dù hoạt động thu hút nguồn vốn FDI đã đạt được những kết quả khả quan 

và có những đóng góp nhất định đối với nền kinh tế, nhưng khu vực doanh nghiệp FDI vẫn bộc 

lộ nhiều hạn chế. Thị trường và đối tác FDI của Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, các nước châu Á. Đầu tư từ Hoa Kỳ, EU và những nước OECD khác vào Việt Nam còn rất 

khiêm tốn nếu so với FDI của các nước đó vào Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a. 

Tình trạng chuyển giá đã được phát hiện trong những năm gần đây gắn với tác động tiêu cực 

của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Có hiện tượng một số nhà đầu tư nước ngoài 

nhập khẩu vào Việt Nam máy móc, thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, gây nên tình trạng tiêu hao 

nhiều năng lượng, ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn lao động. Việc chuyển giao 

công nghệ, sáng chế phát minh, giải pháp kỹ thuật từ doanh nghiệp FDI vào Việt Nam chưa 

tương xứng với vốn đầu tư, nhất là trong những ngành công nghệ cao như công nghiệp điện tử, 

ô tô, xe máy. 

Thứ tư, các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực 

khác chưa được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng trong một chiến lược tổng thể. Cơ chế chỉ đạo, 

điều hành, phối hợp thực hiện và giám sát quá trình hội nhập từ Trung ương đến địa phương, 

giữa các ban, ngành còn nhiều bất cập. Chất lượng nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng chậm 

được cải thiện. Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nhân chưa đáp ứng được yêu cầu hội 

nhập. 

Một số giải pháp để chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 

Để khắc phục những hạn chế, vượt qua những thách thức, thực hiện thành công các mục 

tiêu và nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế, trước hết, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 Khóa X “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền 

vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới” trong tình hình mới gắn với 

việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng 

trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. 

Trước mắt, trên cơ sở nhận thức sâu rộng trong toàn Đảng, mọi tầng lớp nhân dân về yêu 

cầu hội nhập kinh tế quốc tế, về các cơ hội và thách thức, cần tập trung vào các nhóm giải pháp 

cơ bản sau: 

Thứ nhất là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò các cơ quan quản lý Nhà 

nước trong hội nhập kinh tế quốc tế, tập hợp sức mạnh toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, an 

ninh cơ sở, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. 

Tiếp tục thực hiện các chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô một cách kịp thời, linh hoạt, hợp 

lý và củng cố, ổn định hệ thống và thị trường tài chính. Lựa chọn mục tiêu tăng trưởng hợp lý 

trong từng thời kỳ dựa trên thông tin tích cực và dự báo chính xác, có căn cứ khoa học để từ đó 

đưa ra chính sách phù hợp. 

Thứ hai là, rà soát, củng cố, hoàn thiện một cách căn bản thể chế thực thi và giám sát 

thực hiện các nghị quyết, chủ trương liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế (như Nghị quyết số 

22-NQ/TW, Nghị quyết số 31/NQ-CP), gắn các chủ trương này với kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và việc xử lý nhanh nhạy các vấn đề cấp bách nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế. Xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng phát huy hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực. Tăng cường phổ biến và làm 

cho các doanh nghiệp, người lao động nắm vững các chính sách, pháp luật, nhất là những nội 

dung liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, về những cơ hội và thách thức khi 

gia nhập hiệp định đối tác kinh tế song phương và đa phương. 

Thứ ba là, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác có 

tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển và an ninh của đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ 
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đã được xác lập đi vào thực chất, tạo sự đan xen gắn kết lợi ích giữa nước ta với các đối tác; chủ 

động và tích cực hơn trong việc tham gia các thể chế đa phương. Chủ động trong việc lựa chọn 

đối tác và xây dựng phương án đàm phán với từng đối tác. Xu hướng đàm phán, ký kết FTA 

giữa các nước với nhau là một xu hướng ngày càng phát triển trên toàn cầu, vì vậy, nếu Việt 

Nam không tham gia các thỏa thuận này thì khả năng hàng hóa, dịch vụ của ta tiếp cận vào một 

số thị trường sẽ gặp khó khăn. 

Thứ tư là, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia. Tổ chức 

tốt công tác thông tin thương mại quốc tế, dự báo thị trường để có giải pháp điều hành phù hợp, 

hiệu quả. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp trong 

việc phát triển thị trường xuất khẩu; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, 

xúc tiến thương mại, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm. 

Thứ năm là, tiến hành cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm 

quản lý, chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước. Nâng cao cả chất lượng, hiệu quả thực thi 

các văn bản pháp quy. Tăng cường chế tài và áp dụng xử phạt hành chính đối với các trường 

hợp vi phạm. Chú trọng hơn công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách. 

Thứ sáu là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Phát triển mạnh hệ thống đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với 

nhu cầu thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch lao động theo cung cầu của thị 

trường lao động; đẩy mạnh xuất khẩu lao động, khuyến khích người lao động tự kiếm việc làm, 

tạo cơ hội bình đẳng về đào tạo và lựa chọn việc làm cho người lao động. 

Thứ bảy là, rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế vùng trên cơ sở lợi thế so 

sánh của từng địa phương, khắc phục không gian kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành chính. 

Trên cơ sở các quy hoạch và kế hoạch được phê duyệt, tập trung các nguồn lực của Nhà nước 

và các thành phần kinh tế để đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ 

tầng giao thông, đô thị và xây dựng nông thôn mới; đồng thời cần tạo lập cơ chế, chính sách để 

thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hình thành và phát 

triển các chuỗi giá trị liên kết vùng nhất là đối với những sản phẩm chủ lực. Chuyển đổi căn bản 

cấu trúc kinh tế truyền thống theo hướng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. 

Thực hiện sản xuất và tiêu dùng sạch, bền vững, từng bước phát triển năng lượng sạch… 

Thứ tám là, có chính sách phát triển các ngành công nghiệp chế biến mà Việt Nam có 

tiềm năng và lợi thế, nhất là chế biến nông sản. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ 

trợ để tránh phụ thuộc quá lớn vào nguyên vật liệu nhập khẩu và những cú sốc khi giá nguyên 

vật liệu trên thị trường quốc tế tăng, đồng thời, tiết kiệm được một nguồn ngoại tệ lớn. Thúc 

đẩy các ngành dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như tài chính, tín dụng, khoa học, công nghệ, ngành 

chế biến nông sản, có chính sách thu hút đầu tư vào các ngành này. 

Thứ chín là, gắn hội nhập kinh tế quốc tế với củng cố an ninh quốc phòng. Phát huy tinh 

thần chủ động, nỗ lực của các cấp, các ngành để khắc phục những tiêu cực của cơ chế thị 

trường, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Kết hợp chặt chẽ 

giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh. 
 

  TS. Phạm Tất Thắng 

  Phó tổng Biên tập thường trực Tạp chí Cộng sản 

          (tapchicongsan.org.vn - Ngày 03/01/2015) 
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TOÀN VĂN BẢN TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) 
 

Vào ngày 4/10/2015, Bộ trưởng của 12 nước tham gia TPP gồm Úc, Brunei Darussalam, 

Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam 

đã tuyên bố kết thúc đàm phán với kết quả là một hiệp định có những tiêu chuẩn cao, tham 

vọng, toàn diện và cân bằng với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ tạo ra và duy trì 

việc làm; tăng cường đổi mới, năng suất và sức cạnh tranh; nâng cao mức sống; giảm đói nghèo 

ở các nước ký kết; đồng thời thúc đẩy quản lý hiệu quả, minh bạch, bảo vệ người lao động và 

bảo vệ môi trường. Chúng tôi kỳ vọng rằng việc ký kết TPP với các tiêu chuẩn cao mới cho 

thương mại và đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ là một bước gần hơn đến mục 

tiêu cuối cùng là mở cửa thương mại và hội nhập cho toàn khu vực. 

NỘI DUNG CHÍNH 

Có năm đặc điểm chính đã làm TPP trở thành một hiệp định quan trọng của thế kỷ 21, 

đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề của 

thời đại mới. Những đặc điểm đó bao gồm: 

- Tiếp cận thị trường toàn diện. TPP đã xóa bỏ hoặc giảm thuế quan và các rào cản phi 

thuế quan một cách đáng kể đối với mua bán hàng hóa và dịch vụ, bao trùm một mảng lớn về 

thương mại, bao gồm hàng hóa, dịch vụ và đầu tư nhằm tạo ra các cơ hội mới và lợi ích cho 

doanh nghiệp, công nhân và người tiêu dùng của các nước ký kết. 

- Cách tiếp cận các cam kết khu vực. TPP hỗ trợ sự phát triển sản xuất, chuỗi cung ứng 

và thương mại liền mạch, tăng cường hiệu quả, tạo và hỗ trợ việc làm, nâng cao mức sống, tăng 

cường các nỗ lực bảo tồn, hỗ trợ hội nhập xuyên biên giới, cũng như mở cửa thị trường trong 

nước.  

- Giải quyết các thách thức thương mại mới. TPP thúc đẩy sự đổi mới, năng suất và tính 

cạnh tranh nhờ vào việc xem xét giải quyết các vấn đề mới, trong đó có phát triển kinh tế kỹ 

thuật số và vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế toàn cầu. 

- Thương mại toàn diện. TPP bao gồm các yếu tố mới nhằm đảm bảo các nền kinh tế ở 

các mức độ phát triển khác nhau và các doanh nghiệp có quy mô khác nhau đều có thể đạt được 

lợi ích từ thương mại. Hiệp định bao gồm cam kết giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiểu 

được hiệp định, nắm bắt các cơ hội và buộc chính quyền các nước tham gia TPP phải chú ý đến 

những thách thức đặc thù của mình. Hiệp định cũng bao gồm những cam kết cụ thể về phát triển 

và xây dựng năng lực thương mại để đảm bảo rằng tất cả các bên có thể tuân thủ cam kết trong 

hiệp định và tận dụng được những lợi ích.  

- Nền tảng hội nhập khu vực. TPP được định hình như một nền tảng cho hội nhập kinh tế 

khu vực và nhắm đến cả những nền kinh tế khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.  

Phạm vi áp dụng 

- TPP bao gồm 30 chương về thương mại và các vấn đề liên quan đến thương mại, từ 

thương mại hàng hóa đến hải quan và trợ giúp thương mại; biện pháp vệ sinh dịch tễ; rào cản kỹ 

thuật đối với thương mại; biện pháp phòng vệ thương mại; đầu tư; dịch vụ; thương mại điện tử; 

mua sắm công; sở hữu trí tuệ; lao động; môi trường; các chương “ngang” nhằm mục đích đảm 

TPP: 

TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC 
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bảo TPP tận dụng được các tiềm năng về phát triển, năng lực cạnh tranh và sự toàn diện; giải 

quyết tranh chấp, các điều khoản ngoại lệ và điều khoản thi hành. 

- Ngoài cập nhật các phương pháp truyền thống đối với vấn đề của các hiệp định thương 

mại tự do trước đây, TPP còn đưa vào các vấn đề thương mại mới và các vấn đề xuyên suốt, 

bao gồm các vấn đề liên quan đến Internet và nền kinh tế kỹ thuật số, sự tham gia của các doanh 

nghiệp nhà nước trong đầu tư và thương mại quốc tế, khả năng của các doanh nghiệp nhỏ để tận 

dụng lợi thế của các hiệp định thương mại và các chủ đề khác. 

- TPP kết nối một nhóm gồm nhiều nước đa dạng về mặt địa lý, ngôn ngữ và lịch sử, 

kích thước và mức độ phát triển. Tất cả các nước ký kết TPP nhận thấy rằng sự đa dạng là một 

tài sản đặc thù, nhưng cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, xây dựng năng lực cho các nước TPP 

kém phát triển hơn và phát triển năng lực để thực hiện những nghĩa vụ mới trong một số trường 

hợp trong thời gian chuyển tiếp đặc biệt và có cơ chế cho phép một số bên thêm thời gian.    

ĐẶT RA CÁC QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI TRONG KHU VỰC 

Dưới đây là tóm tắt của 30 chương trong TPP. Các bảng biểu và phụ lục được đính kèm 

các chương của hiệp định liên quan đến thương mại hàng hóa và dịch vụ, đầu tư, mua sắm công 

và tạm nhập cảnh cho doanh nhân. Ngoài ra, chương về doanh nghiệp nhà nước cũng bao gồm 

phụ lục về các quốc gia ngoại lệ cụ thể. 

1. Quy định chung và các định nghĩa 

Nhiều bên ký kết TPP (sau đây gọi là bên) hiện đã có các thỏa thuận với nhau. Các quy 

định ban đầu và định nghĩa chung trong chương này thừa nhận rằng TPP có thể tồn tại song 

song với các thỏa thuận thương mại quốc tế giữa các bên, bao gồm Hiệp định WTO, các hiệp 

định song phương và khu vực. Chương này cũng cung cấp định nghĩa của các thuật ngữ được 

sử dụng trong nhiều chương khác của hiệp định. 

2. Thương mại hàng hóa 

Các bên đồng ý xóa bỏ và cắt giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng 

hóa công nghiệp, xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế quan và các chính sách hạn chế khác về hàng hóa 

nông nghiệp. Các tiếp cận ưu đãi được cung cấp thông qua TPP sẽ tăng cường thương mại giữa 

các quốc gia TPP trong một thị trường gồm 800 triệu người và sẽ hỗ trợ việc làm chất lượng cao 

trong tất cả 12 nước thành viên. Hầu hết việc loại bỏ thuế quan đối với hàng công nghiệp sẽ 

được thực hiện ngay lập tức, mặc dù thuế đối với một số sản phẩm sẽ được loại bỏ theo một 

khung thời gian dài hơn như các bên đã thỏa thuận. Việc cắt giảm thuế cụ thể theo thỏa thuận 

của các bên có trong lịch trình bao gồm tất cả các mặt hàng. Các bên sẽ công bố tất cả các sắc 

thuế và thông tin khác liên quan đến thương mại hàng hóa để đảm bảo rằng các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa cũng như các công ty lớn có thể tận dụng lợi thế của TPP. Các bên cũng đồng ý 

không áp đặt các yêu cầu bao gồm những điều kiện như tỷ lệ sản xuất của địa phương do một số 

nước áp đặt mà các công ty cần tuân thủ để có lợi ích thuế quan. Ngoài ra, các bên cũng đồng ý 

không áp đặt các hạn chế và thuế không đồng nhất của WTO đối với nhập khẩu và xuất khẩu, 

bao gồm cả hàng hóa tái sản xuất - vốn sẽ thúc đẩy việc tái chế các bộ phận thành các sản phẩm 

mới. Các bên giữ nguyên các yêu cầu về nhập khẩu hoặc giấy phép xuất khẩu sẽ thông báo cho 

nhau về các thủ tục để tăng tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương 

mại.  

Các bên sẽ loại bỏ hoặc cắt giảm thuế quan và chính sách hạn chế khác đối với các sản 

phẩm nông nghiệp nhằm mục đích tăng cường thương mại nông nghiệp trong khu vực và tăng 

cường an ninh lương thực. Ngoài loại trừ hoặc cắt giảm thuế quan, các bên đồng ý thúc đẩy cải 

cách chính sách, kể cả việc loại bỏ trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp, làm việc cùng nhau trong 

WTO để xây dựng quy định về doanh nghiệp xuất khẩu thương mại Nhà nước, tín dụng xuất 
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khẩu và giảm thời gian hạn chế xuất khẩu lương thực để cải thiện an ninh lương thực trong khu 

vực. Các bên cũng đã đồng ý tăng tính minh bạch và hợp tác trên một số hoạt động liên quan 

đến công nghệ sinh học nông nghiệp.   

3. Dệt may 

Các bên đồng ý xóa bỏ thuế quan đối với hàng dệt và may mặc, các ngành công nghiệp 

có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế tại thị trường của một số bên. Hầu hết các sắc 

thuế sẽ được xóa bỏ ngay lập tức, mặc dù thuế đối với một số sản phẩm nhạy cảm sẽ được xóa 

bỏ trong khung thời gian dài hơn theo thỏa thuận của các bên. Chương này cũng bao gồm các 

quy định cụ thể xuất xứ, trong đó có yêu cầu về việc sử dụng của các loại sợi và vải trong khu 

vực TPP nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng và đầu tư vào lĩnh vực này trong khu vực nhờ cơ chế 

áp dụng “danh sách ngắn các nhà cung cấp” cho phép việc sử dụng các loại sợi và vải nhất định 

vốn không có sẵn trong khu vực. Ngoài ra, chương này cũng bao gồm các cam kết về hợp tác 

hải quan và thực thi để ngăn chặn tình trạng trốn thuế, buôn lậu và gian lận, cũng như các biện 

pháp tự vệ đặc biệt đối với ngành dệt để ứng phó với thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thiệt 

hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp trong nước trong trường hợp nhập khẩu ồ ạt. 

4. Quy tắc xuất xứ 

Để cung cấp các quy tắc xuất xứ đơn giản, thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực và giúp 

đảm bảo rằng các nước tham gia TPP là những bên hưởng lợi chính của hiệp định chứ không 

phải các nước khác, 12 bên đã nhất trí về một bộ quy tắc xuất xứ để xác định liệu một hàng hóa 

cụ thể có xuất xứ từ TPP và do đó đủ điều kiện để nhận được ưu đãi thuế quan TPP. Các quy 

tắc xuất xứ cụ thể được đính kèm với toàn văn hiệp định. TPP có quy định về “tích lũy”, cho 

nên nói chung, nguyên liệu đầu vào từ một trong các nước ký kết được xem như nguyên vật liệu 

từ một nước ký kết khác nếu nguyên liệu đó được sử dụng để sản xuất ra một sản phẩm tại bất 

kỳ nước ký kết nào. Các bên cũng đã đặt ra các quy tắc nhằm đảm bảo doanh nghiệp có thể dễ 

dàng hoạt động trên toàn khu vực TPP bằng cách tạo ra một hệ thống chung trong TPP cho 

phép hiển thị và xác minh hàng hóa sản xuất trong khu vực TPP đáp ứng các quy tắc xuất xứ. 

Nhà nhập khẩu sẽ có thể yêu cầu áp dụng ưu đãi thuế quan, miễn là họ có tài liệu chứng minh 

đủ điều kiện áp dụng. Ngoài ra, chương này cũng cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền các thủ 

tục để xác minh các yêu cầu này một cách thích hợp. 

5. Hải quan và thuận lợi hóa thương mại 

Nhằm bổ sung cho các nỗ lực tạo thuận lợi cho thương mại khi gia nhập WTO, các bên 

đã nhất trí về quy định tăng cường thuận lợi hóa thương mại, nâng cao tính minh bạch trong thủ 

tục hải quan và đảm bảo sự chính trực của cơ quan hải quan. Những quy định này sẽ giúp các 

doanh nghiệp thuộc TPP, bao gồm cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bằng cách khuyến khích 

việc đơn giản hóa thủ tục hải quan và thủ tục tại biên giới và thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực. 

Các bên đã nhất trí về các nguyên tắc minh bạch, bao gồm xuất bản quy định pháp luật về hải 

quan của mình, ban hành quy định về giải phóng hàng mà không có những trì hoãn không cần 

thiết và quy định về khế ước hoặc “thanh toán bắt buộc” nếu cơ quan nơi hải quan vẫn chưa có 

quyết định về số tiền thuế hoặc phí còn nợ. Các bên đồng ý về quy tắc xác định trước trị giá hải 

quan và các vấn đề khác có thể giúp doanh nghiệp lớn nhỏ có thể dự đoán trước trong thương 

mại. Các bên cũng đồng ý với các quy định về xử phạt trong lĩnh vực hải quan nhằm đảm bảo 

các chế tài được thực hiện một cách công bằng và minh bạch. Do tầm quan trọng của vận 

chuyển nhanh đối với các ngành kinh doanh bao gồm cả các công ty nhỏ và vừa, các nước TPP 

đã đồng ý thực hiện thủ tục hải quan rút gọn cho các lô hàng nhanh. Để giúp phòng chống buôn 

lậu và trốn thuế, các bên đồng ý cung cấp thông tin khi được yêu cầu để giúp đỡ nhau thực thi 

pháp luật hải quan tương ứng của mình. 
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6. Biện pháp vệ sinh dịch tễ (VSDT) 

Khi xây dựng các quy định về VSDT, các bên đã nêu mối quan tâm chung trong việc bảo 

đảm sự minh bạch, quy tắc không phân biệt đối xử dựa trên khoa học và tái khẳng định quyền 

của các nước đối với việc bảo vệ con người và động thực vật ở nước mình. TPP được xây dựng 

dựa trên các quy tắc VSDT của WTO để xác định và quản lý rủi ro sao cho không có hạn chế 

thương mại quá mức cần thiết. Các bên đồng ý cho phép công chúng đóng góp ý kiến về các 

biện pháp VSDT được đề xuất trong quá trình ra quyết định của mình và để đảm bảo thương 

nhân hiểu các quy tắc mà họ cần tuân thủ. Các Bên đồng ý rằng các chương trình nhập khẩu 

được xây dựng dựa trên các rủi ro liên quan đến nhập khẩu, và việc kiểm tra ở khâu nhập khẩu 

được thực hiện mà không có những trì hoãn không cần thiết. Các bên cũng nhất trí rằng các 

biện pháp khẩn cấp cần thiết để bảo vệ con người, động vật có thể được áp dụng với điều kiện 

nước thực hiện phải thông báo cho tất cả các bên còn lại. Một nước khi áp dụng một biện pháp 

khẩn cấp sẽ rà soát cơ sở khoa học của biện pháp đó trong vòng sáu tháng và công bố kết quả 

cho các bên khác theo yêu cầu. Ngoài ra, các bên cam kết cải thiện việc trao đổi thông tin liên 

quan đến các yêu cầu về tương đương hoặc khu vực hóa các yêu cầu và thúc đẩy kiểm toán dựa 

trên các hệ thống để đánh giá tính hiệu quả về kiểm soát quy định của nước xuất khẩu. Trong nỗ 

lực nhanh chóng giải quyết các vấn đề VSDT phát sinh, các nước đã nhất trí thiết lập một cơ 

chế tham vấn giữa các chính phủ.  

7. Rào cản kỹ thuật đối với thương mại (RCKTTM) 

Trong quá trình xây dựng các quy định về RCKTTM, các bên đã nhất trí về nguyên tắc 

minh bạch và không phân biệt đối xử trong việc phát triển các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 

quy trình đánh giá sự phù hợp, đồng thời vẫn cho phép các bên theo đuổi những mục tiêu chính 

đáng của mình. Các bên đồng ý hợp tác để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật này 

không tạo ra các rào cản không cần thiết đối với thương mại. Nhằm giảm chi phí cho các doanh 

nghiệp TPP, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, các bên đồng ý với các quy định tạo thuận lợi 

cho việc chấp nhận các kết quả của quy trình đánh giá sự phù hợp từ các tổ chức đánh giá sự 

phù hợp của các nước TPP khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tiếp cận các thị trường 

TPP. Theo TPP, các bên phải cho phép công chúng đóng góp ý kiến về các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật và các thủ tục đánh giá sự phù hợp được đề xuất để thông báo cho các quy trình 

quản lý của mình và đảm bảo thương nhân hiểu các quy định mà họ sẽ cần phải tuân thủ. Các 

bên cũng sẽ đảm bảo một khoảng thời gian hợp lý giữa thời điểm công bố các quy chuẩn kỹ 

thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp và thời điểm có hiệu lực của các quy chuẩn, quy trình 

này để doanh nghiệp có đủ thời gian để đáp ứng những yêu cầu mới. Ngoài ra, TPP có đính 

kèm các phụ lục liên quan đến quy định về những ngành cụ thể để thúc đẩy cách tiếp cận pháp 

lý chung trên toàn khu vực TPP. Các ngành này gồm mỹ phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm, các 

sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông, rượu và thức uống chưng cất, công thức độc 

quyền cho các loại thực phẩm đóng gói sẵn và phụ gia thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp 

hữu cơ.  

8. Biện pháp phòng vệ thương mại 

Chương về Biện pháp phòng vệ thúc đẩy tính minh bạch và quy trình chuẩn trong thủ tục 

tố tụng về phòng vệ thương mại thông qua việc công nhận các quy trình tốt nhất mà không làm 

ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ các bên trong khuôn khổ WTO. Chương này quy định một cơ 

chế tự vệ chuyển tiếp cho phép một bên áp dụng một biện pháp tự vệ chuyển tiếp trong một 

khoảng thời gian nhất định khi nhập khẩu tăng do cắt giảm thuế quan theo TPP gây thiệt hại 

nghiêm trọng cho ngành công nghiệp trong nước. Những biện pháp này có thể được duy trì đến 

hai năm và có thể gia hạn một lần thêm một năm, nhưng phải dần dần tự do hóa nếu kéo dài hơn 
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một năm. Các bên áp dụng các biện pháp phòng vệ phải tuân thủ yêu cầu về thông báo và tham 

vấn. Chương này cũng đưa ra các quy định yêu cầu một bên áp dụng biện pháp tự vệ chuyển 

tiếp bồi thường theo thỏa thuận. Các bên chỉ được phép áp dụng một trong những biện pháp bảo 

vệ được TPP cho phép đối với cùng một sản phẩm tại một thời điểm. Các Bên không được áp 

dụng một biện pháp tự vệ chuyển tiếp đối với bất kỳ sản phẩm nào nhập khẩu theo hạn ngạch 

thuế quan TPP và có thể loại trừ các sản phẩm TPP ra khỏi một biện pháp phòng vệ trong 

khuôn khổ WTO nếu các sản phẩm nhập khẩu đó không phải là nguyên nhân gây ra thiệt hại 

nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng. 

9. Đầu tư 

Đối với việc thiết lập các quy tắc trong lĩnh vực đầu tư, các nước tham gia Hiệp định 

TPP phải ban hành các chính sách đầu tư và các biện pháp bảo hộ trên cơ sở không phân biệt 

đối xử, đảm bảo nguyên tắc cơ bản trong việc bảo vệ pháp luật. Bên cạnh đó, các nước thành 

viên cũng phải bảo đảm các chính phủ thành viên sẽ đạt được các mục tiêu chính sách công 

theo đúng quy định. Hiệp định TPP quy định các nguyên tắc bảo hộ đầu tư cơ bản tương tự như 

các nguyên tắc trong các hiệp định liên quan đến đầu tư khác, bao gồm nguyên tắc đối xử quốc 

gia; đối xử tối huệ quốc; chuẩn mực ứng xử tối thiểu trong đầu tư phù hợp với các nguyên tắc 

luật pháp quốc tế; nghiêm cấm các hành vi thu hồi tài sản không phục vụ cho mục đích công, 

không đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định hoặc không thực hiện bồi thường; nghiêm cấm 

những yêu cầu về thực hiện như yêu cầu về hàm lượng nội địa hay nội địa hóa công nghệ; tự do 

chuyển giao nguồn vốn thực hiện đầu tư phù hợp với những điều khoản ngoại lệ quy định trong 

Hiệp định TPP nhằm đảm bảo các chính phủ thành viên được phép quản lý các dòng vốn vãng 

lai một cách linh hoạt thông qua các biện pháp bảo hộ tạm thời (như các biện pháp kiểm soát 

vốn) nhằm hạn chế hành vi chuyển vốn đầu tư trong trường hợp xảy ra khủng hoảng cán cân 

thanh toán hoặc những mối đe dọa, suy thoái kinh tế khác, cũng như nhằm bảo vệ tính thống 

nhất và ổn định của hệ thống tài chính; bảo đảm quyền tự chủ của các quốc gia thành viên trong 

việc bổ nhiệm các vị trí quản lý cao cấp. 

Các nước thành viên của TPP phải ban hành các quy định về danh mục cấm để bảo đảm 

thị trường của các quốc gia luôn công khai đối với các nhà đầu tư ngoại, trừ trường hợp nhà đầu 

tư chấp nhận một điều khoản ngoại lệ (biện pháp không tương thích) nào đó được quy định tại 

một trong hai phụ lục cụ thể của từng quốc gia thành viên như sau: Các biện pháp hiện hành 

quy định nước thành viên có nghĩa vụ không áp đặt thêm bất kỳ biện pháp chế tài nào khác 

trong tương lai cũng như tuân thủ thỏa thuận tự do hóa trong các hoạt động đầu tư sau này và 

các biện pháp và chính sách quy định nước thành viên có đầy đủ quyền tự quyết trong các hoạt 

động trong tương lai.     

Chương này cũng đưa ra những quy định mang tính trung lập và minh bạch về vấn đề 

trọng tài quốc tế để giải quyết các tranh chấp liên quan đến đầu tư cùng với các biện pháp bảo 

hộ nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn các tuyên bố vi phạm và không phù hợp với quy định cũng 

như nhằm bảo đảm quyền của mỗi chính phủ thành viên trong việc ban hành các quy định phục 

vụ cho những lợi ích công cộng, bao gồm quy định về y tế, an toàn và bảo vệ môi trường. Các 

biện pháp bảo hộ về quy trình, thủ tục bao gồm quy định về sự minh bạch trong thủ tục khởi 

kiện, tham gia tòa án với tư cách bạn của tòa án (amicus curiae), tham gia tòa án với tư cách 

không phải là bên liên quan tranh chấp; xúc tiến quá trình xem xét các tuyên bố sai trái và thanh 

toán phí luật sư; minh bạch trong quy định về thủ tục xem xét một quyết định tạm thời; quy 

định ràng buộc để các nước TPP đạt được sự thông hiểu lẫn nhau; quy định thời hạn nộp đơn 

lên tòa; và các nguyên tắc không cho phép bên nguyên đơn tham gia một vụ kiện tương tự và 

diễn ra song song với vụ kiện mà bên đó đang tham gia.  
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10. Thương mại dịch vụ xuyên biên giới 

Xét thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các dịch vụ trong quan hệ thương mại giữa 

các nước TPP, 12 quốc gia thành viên sẽ cùng nhau cam kết thực hiện thương mại tự do trong 

lĩnh vực này. Hiệp định TPP bao gồm những nghĩa vụ cốt lõi đã được thỏa thuận trong Hiệp 

định WTO và các hiệp định thương mại khác như nghĩa vụ đối xử quốc gia, đối xử tối huệ 

quốc; gia nhập thị trường, trong đó quy định các quốc gia không phải thành viên của TPP có thể 

áp đặt những biện pháp chế tài việc cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như giới hạn số lượng nhà 

cung cấp hoặc số lượng giao dịch) hoặc có thể yêu cầu quy định một hình thái tư cách pháp 

nhân đặc trưng hoặc liên doanh; và sự hiện diện của các yêu tố quốc nội, trong đó quy định 

không một quốc gia nào có thể yêu cầu nhà cung cấp từ quốc gia khác thành lập văn phòng hay 

chi nhánh, hoặc phải là đối tượng cư trú trong lãnh thổ của mỗi quốc gia để cung cấp dịch vụ. 

Các nước thành viên của TPP có nghĩa vụ ban hành các danh mục cấm để bảo đảm thị trường 

của các quốc gia luôn công khai đối với các nhà đầu tư ngoại, trừ trường hợp nhà đầu tư chấp 

nhận một điều khoản ngoại lệ (biện pháp không tương thích) nào đó được quy định tại một 

trong hai phụ lục cụ thể của từng quốc gia như sau: Các biện pháp hiện hành quy định các nước 

tham gia phải có nghĩa vụ không áp đặt thêm bất kỳ biện pháp chế tài nào khác trong tương lai 

cũng như tuân thủ thỏa thuận tự do hóa trong các hoạt động sau này và các lĩnh vực và chính 

sách quy định quốc gia thành viên có đầy đủ quyền tự quyết trong các hoạt động trong tương 

lai.    

Các nước thành viên của TPP cũng sẽ thống nhất thực hiện các biện pháp áp dụng chung 

trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý, khách quan và không thiên vị; chấp nhận các điều kiện về tính 

minh bạch trong triển khai các quy định liên quan đến các dịch vụ mới. Các quyền lợi nêu ra 

trong chương này có thể sẽ bị từ chối nhằm bảo vệ cho các công ty và nhà cung cấp dịch vụ do 

những bên không phải là thành viên của TPP sở hữu có một vài giao dịch mà các nước TPP 

ngăn cấm thực hiện. Các nước TPP nhất trí thừa nhận việc chuyển vốn liên quan đến việc cung 

cấp dịch vụ. Ngoài ra, chương này bao gồm phần phụ lục về các dịch vụ chuyên môn nhằm 

khuyến khích hoạt động hợp tác về công nhận qua việc cấp giấy phép và các vấn đề chính sách 

khác cũng như phụ lục về dịch vụ chuyển phát nhanh. 

11. Dịch vụ tài chính 

Chương dịch vụ tài chính của TPP cung cấp nhiều cơ hội tiếp cận thị trường qua biên 

giới và đầu tư quan trọng nhưng vẫn đảm bảo rằng các nước TPP vẫn có đủ năng lực điều hành 

thị trường và các tổ chức tài chính cũng như thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp 

khủng hoảng. Chương này bao gồm các nghĩa vụ cốt lõi tìm thấy trong các hiệp định thương 

mại khác, bao gồm đối xử quốc gia; đối xử tối huệ quốc; tiếp cận thị trường; và một vài quy 

định cụ thể của chương Đầu tư bao gồm tiêu chuẩn đối xử tối thiểu. Chương này cũng quy định 

việc cung cấp dịch vụ tài chính qua biên giới cho một nước TPP từ một nhà cung cấp của một 

nước TPP khác mà không yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phải thành lập cơ sở hoạt động tại một 

nước khác để bán các dịch vụ của mình nhưng phải phù hợp với quy định đăng ký hoặc ủy 

quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính qua biên giới của một nước TPP khác nhằm đảm 

bảo cho công tác điều hành và giám sát phù hợp. Một nhà cung cấp dịch vụ của một nước TPP 

có thể cung cấp một dịch vụ tài chính mới tại thị trường của nước TPP khác nếu các công ty 

trong nước hoạt động tại thị trường này được phép cung cấp dịch vụ đó. Các nước thành viên 

của TPP phải ban hành quy định trường hợp ngoại lệ đối với một số quy tắc trong hai phụ lục 

đính kèm theo TPP phù hợp với điều kiện của từng nước: Các biện pháp hiện hành quy định 

bên tham gia phải có nghĩa vụ không áp đặt thêm bất kỳ biện pháp chế tài nào khác trong tương 

lại cũng như tuân thủ thỏa thuận tự do hóa trong các hoạt động sau này và các biện pháp và 

chính sách quy định bên tham gia có đầy đủ quyền tự quyết trong tương lai.    
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Các nước TPP cũng đặt ra các nguyên tắc công nhận chính thức tầm quan trọng của các 

quy trình thủ tục pháp lý nhằm khuyến khích việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm của các nhà 

cung cấp được cấp phép và các quy trình để đạt được mục tiêu này. Ngoài ra, Hiệp định TPP 

cũng đề cập đến các cam kết cụ thể về quản lý danh mục đầu tư, các dịch vụ thẻ thanh toán điện 

tử và chuyển giao thông tin để phục vụ mục đích xử lý dữ liệu. 

Chương về các dịch vụ tài chính cũng quy định cách thức giải quyết các tranh chấp phát 

sinh liên quan đến một số điều khoản thông qua quy định trung lập và minh bạch về trọng tài 

đầu tư. Chương này cũng đưa ra những điều khoản cụ thể về các tranh chấp trong đầu tư liên 

quan đến tiêu chuẩn đối xử tối thiểu và các điều khoản yêu cầu các trọng tài phải có chuyên 

môn về các dịch vụ tài chính và các điều khoản về cơ chế đối xử đặc biệt giữa các quốc gia 

thành viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các quy định ngoại lệ mà từng quốc 

gia thành viên cần xem xét một cách thận trọng và các quy định ngoại lệ được đề cập trong 

chương này trong trường hợp phát sinh tranh chấp trong đầu tư. Cuối cùng, chương này cũng đề 

cập đến các trường hợp ngoại lệ trong việc bảo hộ quyền tự chủ của các nhà quản lý tài chính 

của các nước TPP, trong đó họ sẽ được quyền chủ động thực hiện các biện pháp củng cố tính ổn 

định tài chính và tính thống nhất của hệ thống tài chính của mình, bao gồm những quy định 

ngoại lệ mà các quốc gia thành viên xem xét một cách thận trọng và những quy định ngoại lệ về 

các biện pháp không phân biệt đối xử trong quá trình thiết lập và thực thi các chính sách tiền tệ 

hay các chính sách khác.     

12. Nhập cảnh tạm thời cho doanh nhân 

Chương về nhập cảnh tạm thời cho doanh nhân khuyến khích các cơ quan có thẩm quyền 

của các nước TPP cung cấp thông tin về hồ sơ đăng ký nhập cảnh tạm thời nhằm đảm bảo phí 

đăng ký ở mức hợp lý và đưa ra các quyết định về hồ sơ đăng ký và thông báo người nộp đơn 

đăng ký về kết quả giải quyết hồ sơ trong thời gian sớm nhất có thể. Các nước TPP thỏa thuận 

với nhau để đảm bảo thông tin liên quan đến các điều kiện nhập cảnh tạm thời luôn được công 

khai đến với toàn dân, trong đó bao gồm việc công bố thông tin sớm nhất hay nếu được thì có 

thể công bố qua mạng, song phải cung cấp các tài liệu rõ ràng, dễ hiểu. Các nước TPP thỏa 

thuận tiếp tục hợp tác về các vấn đề nhập cảnh tạm thời như hợp tác trong quá trình giải quyết 

hồ sơ xin thị thực. Hầu hết tất cả các nước TPP đã tham gia cam kết cho phép nhập cảnh của 

các doanh nhân của nước thành viên khác tùy thuộc vào các phụ lục của riêng từng nước. 

13. Viễn thông 

Các nước TPP đều bày tỏ quan tâm đến việc đảm bảo tính hiệu quả và tin cậy của mạng 

viễn thông của mình. Các mạng này đóng vai trò quan trọng đối với các công ty cung cấp dịch 

vụ bất kể quy mô hoạt động lớn hay nhỏ. Các nhà cung cấp dịch vụ di động cũng thuộc đối 

tượng điều chỉnh của các quy tắc truy cập mạng cạnh tranh hơn được thỏa thuận trong Hiệp 

định TPP. Các nước TPP cam kết đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn ở mỗi quốc 

gia sẽ cung cấp các dịch vụ kết nối, thuê dây dẫn truyền của nhau, cho thuê chỗ đặt máy chủ và 

được phép sử dụng cột phát tín hiệu và các trang thiết bị khác theo đúng với các điều khoản liên 

quan và đúng thời điểm. Các quốc gia cũng cam kết là khi được cấp giấy phép thì mỗi quốc gia 

sẽ đảm bảo các quy trình và quy định pháp lý của mình không phân biệt đối xử với bất kỳ công 

nghệ cụ thể nào. Bên cạnh đó, họ cũng cam kết thực hiện các quy trình phân bổ và sử dụng các 

nguồn tài nguyên viễn thông độc đáo của riêng mình, bao gồm tần số, số hiệu và quyền ưu tiên 

trên cơ sở khách quan, đúng lúc, minh bạch và không phân biệt đối xử. Các nước TPP công 

nhận tầm quan trọng của các tác nhân thị trường và các thỏa thuận thương mại trong lĩnh vực 

viễn thông. Các quốc gia cũng thỏa thuận sẽ hành động theo các bước nhằm khuyến khích cạnh 

tranh trong các dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng 
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các giải pháp thay thế cho dịch vụ chuyển vùng quốc tế. Các nước TPP cũng thống nhất rằng 

trong trường hợp một nước thành viên quy định mức thuế suất áp dụng cho việc bán buôn các 

dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế, nước đó sẽ cho phép các nhà khai thác dịch vụ của các 

nước TPP không quy định mức thuế suất này có được cơ hội nhận được ưu đãi khi áp dụng mức 

thuế thấp hơn. 

14. Thương mại điện tử 

Trong chương về thương mại điện tử, các nước TPP cam kết bảo đảm luồng thông tin và 

dữ liệu mang tính toàn cầu được lưu hành một cách tự do giúp phát triển nền kinh tế Internet và 

kỹ thuật số đáp ứng các mục tiêu chính sách công liên quan như chính sách bảo mật thông tin cá 

nhân. 12 nước TPP cũng thống nhất không ràng buộc các công ty của các nước TPP phải xây 

dựng các trung tâm dữ liệu như một điều kiện cần thiết để hoạt động trong thị trường của nhau 

cũng như không yêu cầu phải có mã nguồn phần mềm khi cần chuyển giao hay truy cập. 

Chương này cũng nghiêm cấm việc áp đặt các loại thuế xuất nhập khẩu đối với việc truyền tin 

điện tử và ngăn không cho các nước TPP ưu đãi cho các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sản 

phẩm truyền tin điện tử nội địa bằng cách áp dụng các biện pháp mang tính phân biệt đối xử hay 

khóa chặn hoàn toàn việc truyền tin. Nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng, các nước TPP 

thống nhất thông qua và duy trì các điều luật liên quan đến các hoạt động giả mạo, gian dối trên 

mạng cũng như đảm bảo các biện pháp bảo vệ tính riêng tư và các biện pháp bảo vệ người tiêu 

dùng khác có thể được áp dụng vào thị trường của các nước TPP. Các nước TPP cũng phải đưa 

ra các biện pháp nhằm chấm dứt các tin nhắn rác. Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho 

thương mại điện tử, chương này bao gồm các điều khoản khuyến khích các nước TPP phát triển 

hình thức giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp và chính phủ như các hình thức hải quan 

điện tử cũng như đưa ra các quy định về chứng thực và chữ ký điện tử trong các giao dịch 

thương mại. Một số nghĩa vụ trong chương này phải phù hợp với các biện pháp không tương 

thích của từng nước thành viên TPP. Tất cả 12 nước TPP đồng ý phối hợp cùng nhau để hỗ trợ 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tận dụng lợi thế thương mại điện tử. Chương này cũng 

khuyến khích sự hợp tác về các quy chế liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, bảo vệ người 

tiêu dùng tham gia thương mại qua mạng, các mối đe dọa đến an toàn thông tin và năng lực bảo 

vệ an toàn thông tin.     

15. Mua sắm công 

Các nước TPP chia sẻ lợi ích chung trong việc tiếp cận thị trường mua sắm công của 

nhau thông qua những quy định minh bạch, có thể dự đoán và không phân biệt đối xử. Trong 

chương về mua sắm công, các nước TPP sẽ cam kết những nguyên tắc quan trọng về đối xử và 

không phân biệt đối xử giữa các quốc gia. Các nước TPP cũng thống nhất việc công bố kịp thời 

các thông tin liên quan nhằm giúp cho các nhà cung cấp có đủ thời gian nhận hồ sơ mời thầu và 

tham gia dự thầu, tiếp nhận và xử lý hồ sơ dự thầu một cách công bằng và không thiên vị, đồng 

thời bảo mật thông tin trong đó. Ngoài ra, các nước TPP thỏa thuận sử dụng thông số kỹ thuật 

một cách công bằng và khách quan, chỉ lựa chọn nhà thầu (ký hợp đồng) dựa trên các tiêu chí 

đánh giá được ghi trong các thông báo và hồ sơ mời thầu và xây dựng các thủ tục pháp lý phù 

hợp để chất vấn hoặc xem xét những kiến nghị về việc lựa chọn nhà thầu. Mỗi nước TPP đồng 

ý đưa ra danh sách các tổ chức và hoạt động được điều chỉnh trong chương này (trong phụ lục 

đính kèm). 

16. Chính sách cạnh tranh 

Các nước TPP có một mối quan tâm chung trong việc đảm bảo một khuôn khổ cạnh 

tranh công bằng trong khu vực thông qua các quy định đòi hỏi các nước TPP phải duy trì các 

chế độ pháp lý ngăn cấm hành vi kinh doanh phi cạnh tranh cũng như các hoạt động thương mại 

gian lận và lừa đảo làm tổn hại đến người tiêu dùng.  
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Các nước TPP đồng ý áp dụng hoặc duy trì luật cạnh tranh nhằm ngăn cấm hành vi kinh 

doanh phi cạnh tranh và áp dụng luật này vào tất cả các hoạt động thương mại trong lãnh thổ 

của mình. Để đảm bảo các luật này được thực thi một cách hiệu quả, các nước TPP đồng ý thiết 

lập hoặc duy trì các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành luật cạnh tranh quốc gia, áp dụng hoặc 

duy trì pháp luật hoặc quy định chống lại các hoạt động thương mại gian lận và lừa đảo làm tổn 

hại đến khách hàng. Các nước TPP cũng đồng ý hợp tác về những vấn đề vì lợi ích đôi bên liên 

quan đến các hoạt động cạnh tranh nếu phù hợp.  

Ngoài ra, các nước TPP đồng ý hợp tác trong chính sách cạnh tranh và thi hành luật cạnh 

tranh thông qua việc thông báo, tư vấn và trao đổi thông tin. Chương này không thuộc các điều 

khoản giải quyết tranh chấp của TPP nhưng các nước TPP có thể tham khảo những vấn đề mình 

quan tâm liên quan đến chương này.  

17. Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị độc quyền 

Tất cả các nước TPP đều có doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò cung cấp dịch vụ công 

và các hoạt động khác nhưng các nước cũng nhận ra lợi ích của việc thống nhất một khung pháp 

lý về các doanh nghiệp nhà nước. Chương này điều chỉnh những doanh nghiệp nhà nước lớn 

tham gia vào các hoạt động thương mại. Các bên cùng đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhà 

nước của mình sẽ thực hiện việc mua bán trên cơ sở các xem xét thương mại trừ khi việc làm đó 

không nhất quán với bất kỳ một nhiệm vụ nào mà một doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động 

theo đó. Các nước TPP còn thỏa thuận sẽ đảm bảo các doanh nghiệp nhà nước hoặc những đơn 

vị độc quyền của mình không phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp, hàng hóa và dịch vụ 

của các nước còn lại. Các nước TPP đồng ý trao cho tòa án quyền tài phán đối với các hoạt 

động thương mại của các doanh nghiệp nhà nước nước ngoài trên lãnh thổ của mình, và bảo 

đảm rằng các cơ quan hành chính quản lý của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư 

nhân cũng làm như vậy một cách công bằng. Các nước TPP đồng ý sẽ không tạo ra những ảnh 

hưởng tiêu cực đối với lợi ích của các nước TPP khác khi cung cấp hỗ trợ phi thương mại cho 

các doanh nghiệp nhà nước, hay làm tổn hại đến ngành công nghiệp trong nước của thành viên 

khác thông qua việc cung cấp các hỗ trợ phi thương mại cho doanh nghiệp nhà nước sản xuất và 

bán hàng hóa trên lãnh thổ nước đó. Nước TPP đồng ý chia sẻ danh sách các doanh nghiệp nhà 

nước của mình với các nước TPP khác và khi được yêu cầu sẽ cung cấp các thông tin bổ sung 

về mức độ sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ và những hỗ trợ phi thương mại cung cấp cho 

các doanh nghiệp nhà nước. Chương này cũng quy định về các trường hợp ngoại lệ, ví dụ trong 

trường hợp khẩn cấp quốc gia hoặc toàn cầu, cũng như những ngoại lệ cụ thể của từng nước 

được nêu cụ thể trong các phụ lục kèm theo.  

18. Sở hữu trí tuệ 

Sở hữu trí tuệ trong TPP bao gồm bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, thiết kế công 

nghiệp, chỉ dẫn địa lý, bí mật thương mại, các hình thức sở hữu trí tuệ khác và thực thi quyền sở 

hữu trí tuệ cũng như các lĩnh vực mà các nước TPP đồng ý hợp tác. Chương này sẽ giúp cho các 

doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong 

những thị trường mới vốn đặc biệt quan trọng cho các doanh nghiệp nhỏ. 

Chương này cũng thiết lập những chuẩn mực cho các bằng sáng chế dựa trên Hiệp định 

WTO về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS Agreement) 

và những thông lệ quốc tế tốt nhất. Về thương hiệu, nó giúp bảo vệ các nhãn hiệu và những biểu 

tượng đặc thù khác mà các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng cho hàng hóa của mình trên thị 

trường. Chương này đòi hỏi sự minh bạch nhất định và các quy trình bảo vệ phù hợp liên quan 

đến việc bảo vệ những chỉ dẫn địa lý mới kể cả những chỉ dẫn địa lý được công nhận hoặc được 

bảo vệ thông qua các điều ước quốc tế. Việc bảo vệ này bao gồm cả việc phân định rõ mối quan 

hệ giữa thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, cũng như việc bảo vệ việc sử dụng những thuật ngữ  
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thường dùng.   

Ngoài ra, chương này còn có những điều khoản liên quan đến dược phẩm thúc đẩy sự 

phát triển các loại thuốc cứu sinh mới cũng như việc phổ biến các thuốc gốc (generic 

medicines), có tính đến thời gian từng thành viên cần để đáp ứng được các tiêu chuẩn này. 

Chương này có cả những cam kết liên quan đến việc bảo vệ kết quả thử nghiệm và những dữ 

liệu khác đã được đệ trình để xin cấp phép lưu hành một sản phẩm dược hoặc hóa chất nông 

nghiệp mới. Chương này còn tái khẳng định cam kết của các bên về Tuyên bố của WTO năm 

2001 về Hiệp ước TRIPS và sức khỏe cộng đồng và xác nhận một cách cụ thể rằng các bên 

không bị ngăn cản sử dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả trong trường 

hợp có những đại dịch như HIV/AIDS.  

Về bản quyền, chương Sở hữu trí tuệ xây dựng những cam kết liên quan đến việc bảo hộ 

đối với các tác phẩm và công trình như bài hát, phim, sách, phần mềm và bao gồm những điều 

khoản cân đối và hiệu quả về các biện pháp bảo vệ công nghệ và thông tin quản lý bản quyền. 

Chương này còn bao gồm một nghĩa vụ cho tất cả các nước TPP tiếp tục cố gắng đạt 

được sự cân bằng trong hệ thống bản quyền thông qua những ngoại lệ và hạn chế, bao gồm cả 

những nội dung trong môi trường số và các biện pháp khác. Chương này yêu cầu các thành viên 

phải thông qua hoặc duy trì một khuôn khổ về vùng an toàn cho các nhà cung cấp dịch vụ 

Internet (ISP). Các nghĩa vụ này không cho phép các nước TPP tạo ra các vùng an toàn ngẫu 

nhiên để giám sát hệ thống của các IPS tìm kiếm nội dung vi phạm.     

Cuối cùng, các nước TPP đồng ý cung cấp các hệ thống chế tài mạnh, bao gồm cả những 

quy trình thủ tục dân sự, các biện pháp tạm thời, các biện phảp quản lý biên giới, các thủ tục và 

chế tài hình sự đối với tội giả mạo thương hiệu mang tính thương mại và vi phạm bản quyền 

hoặc các quyền liên quan. Chương này yêu cầu các nước TPP cung cấp các công cụ hợp pháp 

để ngăn ngừa việc lạm dụng các bí mật thương mại, xây dựng các thủ tục và xử phạt hình sự đối 

với tội phạm trộm cắp bí mật thương mại, bao gồm cả trộm cắp qua mạng hoặc quay phim.  

19. Lao động 

Tất cả các nước TPP đều là thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và công 

nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy các quyền lao động được quốc tế công nhận. Trong TPP, 

các thành viên đồng ý thông qua và duy trì trong luật và thông lệ của mình các quyền cơ bản 

của người lao động như được thừa nhận trong Tuyên bố 1998 của ILO, đó là quyền tự do liên 

kết và quyền thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; xóa bỏ lao động trẻ em và cấm 

các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; và loại bỏ sự phân biệt đối xử về việc làm và nghề 

nghiệp. Các thành viên cũng đồng ý có luật quy định mức lương tối thiểu, số giờ làm việc, an 

toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Những cam kết này áp dụng cả với các khu chế xuất. Mười hai 

nước TPP đồng ý không miễn trừ hoặc giảm hiệu lực của pháp luật quy định việc thực thi các 

quyền cơ bản của người lao động để thu hút thương mại hoặc đầu tư và thực thi một cách hiệu 

quả pháp luật liên quan đến lao động một cách bền vững hoặc đều đặn có thể có ảnh hưởng tới 

thương mại hoặc đầu tư giữa các nước TPP. Bên cạnh các cam kết của các nước TPP nhằm xóa 

bỏ lao động cưỡng bức trong nước mình, chương Lao động còn bao gồm những cam kết không 

khuyến khích việc nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức hoặc lao động 

trẻ em, hoặc sử dụng nguyên liệu đầu vào được sản xuất ra bằng lao động cưỡng bức, bất kể 

nước xuất xứ có phải là nước TPP hay không. Mỗi nước TPP đều cam kết bảo đảm khả năng 

tiếp cận với hệ thống thủ tục hành chính và tư pháp công bằng, không thiên vị và minh bạch và 

sẽ cung cấp các biện pháp khắc phục hiệu quả những vi phạm luật lao động của mình. Các 

thành viên cũng đồng ý cho phép sự tham gia của công chúng vào việc thực thi chương Lao 

động, bao gồm cả việc xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng.  
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Các cam kết tại chương này phải tuân thủ các thủ tục giải quyết tranh chấp được quy 

định tại chương Giải quyết tranh chấp. Để thúc đẩy việc giải quyết nhanh các vấn đề về lao 

động giữa các nước TPP, chương Lao động còn xây dựng cơ chế đối thoại mà các thành viên có 

thể lựa chọn áp dụng để giải quyết mọi vấn đề về lao động giữa các thành viên. Cơ chế đối thoại 

này cho phép xem xét nhanh các vấn đề và cho phép các thành viên cùng nhất trí với chương 

trình hành động để xử lý vấn đề. Chương Lao động tạo ra một cơ chế hợp tác về các vấn đề về 

lao động, bao gồm cả các cơ hội để các nhà đầu tư xác định phạm vi hợp tác và tham gia vào 

các hoạt động hợp tác nếu thấy phù hợp và cùng thống nhất.  

20. Môi trường 

Với tư cách là các quốc gia chiếm một phần đáng kể về dân số, động vật hoang dã, thực 

vật và sinh vật biển trên thế giới, các nước TPP cùng ký một bản cam kết bền vững về việc bảo 

vệ và bảo tồn môi trường, bao gồm hợp tác trong việc giải quyết các thách thức về môi trường 

như ô nhiễm môi trường, buôn bán trái phép động vật hoang dã, khai thác gỗ bất hợp pháp và 

trong việc bảo vệ môi trường biển. 12 nước nhất trí thực thi có hiệu quả pháp luật về môi trường 

của nước mình và không đi ngược lại với hệ thống pháp luật về môi trường để khuyến khích 

thương mại và đầu tư. Các nước cũng đồng ý thực hiện nghĩa vụ của mình theo Công ước về 

Buôn bán quốc tế các loại động, thực vật hoang dã (CITES), có biện pháp đối phó và hợp tác 

ngăn chặn buôn bán động trái phép vật hoang dã. Ngoài ra, các nước thống nhất đẩy mạnh quản 

lý rừng bền vững và để bảo vệ và bảo tồn động thực vật hoang dã và thực vật mà các quốc gia 

đã xác định là đang gặp nguy hiểm trong lãnh thổ của mình, kể cả các biện pháp để bảo tồn tính 

toàn vẹn sinh thái của khu vực tự nhiên được bảo vệ đặc biệt, chẳng hạn như vùng đầm lầy. Với 

nỗ lực để bảo vệ đại dương chung của mình, các nước TPP thống nhất về quản lý bền vững 

nghề cá, thúc đẩy bảo tồn các loài sinh vật biển quan trọng, bao gồm loài cá mập, để chống lại 

việc đánh bắt cá trái phép và để ngăn chặn một số trợ cấp nghề cá có tác động nguy hại nhất, 

tiếp tay cho các hoạt động đánh bắt cá trái phép, không được báo cáo và không được quy định, 

tạo ra ảnh hưởng tiêu cực dẫn đến nguồn cá bị khai thác quá mức dẫn đến cạn kiệt. Các nước 

cũng đồng ý nâng cao tính minh bạch liên quan đến các chương trình trợ cấp nêu trên và nỗ lực 

hết mình để không đưa ra các khoản trợ cấp mới cho việc khai thác quá mức hoặc quá tải nguồn 

cá.  

Các nước TPP cũng thỏa thuận bảo vệ môi trường biển từ ô nhiễm tàu thủy và bảo vệ 

tầng ô zôn khỏi các chất phá hủy ozone. Các nước xác nhận lại cam kết của mình trong việc 

thực hiện các hiệp định đa phương về môi trường (MEAs) mà mình gia nhập. Các nước cam kết 

minh bạch trong việc đưa ra quyết định, thực hiện và thi hành các quyết định về môi trường.  

Bên cạnh đó, các nước thỏa thuận tạo cơ hội cho cộng đồng đóng góp vào việc thực hiện 

chương về Môi trường, kể cả thông qua việc đệ trình và các buổi họp công khai của Ủy ban Môi 

trường để giám sát việc thực hiện của nội dung chương này. Chương này cũng phải tuân thủ 

quy trình giải quyết tranh chấp trong chương Giải quyết tranh chấp. Các nước cũng nhất trí 

khuyến khích các sáng kiến môi trường tự nguyện, chẳng hạn như các chương trình trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp. Cuối cùng, các nước cam kết hợp tác giải quyết các vấn đề quan tâm 

chung, kể cả trong các lĩnh vực bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và quá trình 

chuyển đổi sang nền kinh tế ít phát thải và chóng phục hồi. 

21. Nâng cao năng lực và hợp tác 

Các nền kinh tế của 12 nước tham gia TPP rất đa dạng. Tất cả các nước công nhận rằng 

các nước TPP kém phát triển hơn có thể phải đối mặt với thách thức trong việc thực hiện hiệp 

định và trong việc tận dụng các cơ hội mà hiệp định tạo ra. Để giải quyết các thách thức trên, 

chương về Nâng cao năng lực và hợp tác thiết lập một Ủy ban Nâng cao năng lực và hợp tác 
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nhằm xác định và xem xét các khu vực có tiềm năng cho những nỗ lực hợp tác và nâng cao 

năng lực. Hoạt động của các nước là trên cơ sở đồng thuận và tùy thuộc vào nguồn tài nguyên 

sẵn có. Ủy ban này sẽ tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin để hỗ trợ theo yêu cầu liên quan 

tới nâng cao năng lực và hợp tác. 

22. Tạo thuận lợi trong kinh doanh và năng lực cạnh tranh 

Tạo thuận lợi trong kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm giúp cho TPP đạt được tiềm 

năng của mình để cải thiện khả năng cạnh tranh của các nước tham gia và toàn bộ khu vực châu 

Á - Thái Bình Dương. Chương này tạo ra cơ chế chính thức để xem xét tác động của TPP lên 

khả năng cạnh tranh của các nước thông qua các cuộc đối thoại giữa chính phủ các nước và giữa 

chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự, đặc biệt tập trung đào sâu chuỗi cung ứng khu vực, 

đánh giá tiến độ, tận dụng cơ hội mới và giải quyết tất cả thách thức có thể nảy sinh một khi 

TPP có hiệu lực. Cơ chế này bao gồm cả Ủy ban Tạo thuận lợi kinh doanh và năng lực cạnh 

tranh có nhiệm vụ gặp gỡ thường xuyên để xem xét tác động của TPP lên khả năng cạnh tranh 

trong khu vực và quốc gia và hội nhập kinh tế khu vực. Ủy ban sẽ xem xét lời khuyên và 

khuyến nghị từ các nhà đầu tư của các nước về cách thức TPP có thể tiếp tục tăng cường khả 

năng cạnh tranh, bao gồm tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vi mô, doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong chuỗi cung ứng khu vực. Chương này cũng thiết lập một khuôn khổ cơ bản cho ủy 

ban để đánh giá hiệu suất của chuỗi cung ứng theo hiệp định này, bao gồm cách để thúc đẩy sự 

tham gia của doanh nghiệp các nước và chuyên gia.  

23. Phát triển 

Các nước TPP tìm cách đảm bảo rằng TPP sẽ là một mô hình cao cấp cho thương mại và 

hội nhập kinh tế và đặc biệt để đảm bảo rằng tất cả các nước TPP có thể có được những lợi ích 

đầy đủ của TPP hoàn toàn có thể thực hiện các cam kết của mình và trở nên phồn thịnh hơn với 

thị trường mạnh mẽ. Chương Phát triển bao gồm ba lĩnh vực cụ thể được xem xét cho công việc 

hợp tác một khi TPP có hiệu lực đối với mỗi nước: Tăng trưởng kinh tế trên diện rộng, bao gồm 

phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo và sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ; phụ nữ và 

việc tăng trưởng kinh tế, bao gồm cả việc giúp phụ nữ nâng cao năng lực và kỹ năng, tăng 

cường tiếp cận của phụ nữ với các thị trường, đạt được công nghệ và tài chính, thiết lập mạng 

lưới lãnh đạo nữ, và xác định các thông lệ tốt nhất trong sự linh hoạt tại nơi làm việc; và giáo 

dục, khoa học và công nghệ, nghiên cứu và đổi mới. Chương này thiết lập một Ủy ban Phát 

triển TPP có nhiệm vụ họp thường xuyên nhằm thúc đẩy việc hợp tác tự nguyện trong các lĩnh 

vực này và các cơ hội mới. 

24. Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Các nước TPP có mối quan tâm chung tới việc thúc đẩy sự tham gia của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong thương mại nhằm đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa chia sẻ 

những lợi ích của TPP. Cùng với các cam kết trong các chương khác của TPP về tiếp cận thị 

trường, giảm công việc giấy tờ, truy cập Internet, thuận lợi thương mại, chuyển phát nhanh…, 

nội dung chương về các Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các cam kết của mỗi nước TPP để 

tạo ra một trang web thân thiện với người dùng, nhằm vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa để 

cung cấp thông tin TPP có thể dễ dàng truy cập và cách mà các công ty nhỏ có thể tận dụng nó, 

bao gồm mô tả các quy định của TPP có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa; các quy định 

và thủ tục liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; quy định đầu tư nước ngoài; thủ tục đăng ký kinh 

doanh; quy định việc làm và thông tin thuế. Ngoài ra, chương này sẽ thiết lập một Ủy ban 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức này sẽ gặp gỡ thường xuyên để xem xét khả năng phục vụ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa của TPP, xem xét cách để nâng cao hơn nữa lợi ích của nó và giám sát 

việc hoạt động nâng cao năng lực và hợp tác để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua tư 
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vấn xuất khẩu, hỗ trợ và các chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; chia sẻ 

thông tin; tài trợ thương mại và các hoạt động khác.  

25. Sự đồng nhất về quy định 

Chương Sự đồng nhất về quy định sẽ giúp đảm bảo một môi trường pháp lý mở, công 

bằng và có thể dự đoán cho các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường TPP bằng cách khuyến 

khích sự minh bạch, công bằng và phối hợp giữa các chính phủ để đạt được một cách tiếp cận 

quản lý chặt chẽ. Chương này nhằm mục đích tạo điều kiện cho sự chặt chẽ của các quy định ở 

mỗi nước TPP bằng cách thúc đẩy cơ chế tham vấn liên ngành có hiệu quả và sự phối hợp của 

các cơ quan. Nó khuyến khích các thông lệ quản lý tốt được chấp nhận rộng rãi, chẳng hạn như 

đánh giá tác động của các biện pháp quản lý đề xuất, truyền thông trong những căn cứ để lựa 

chọn các giải pháp thay thế quy định lựa chọn và bản chất của các quy định đang được ban 

hành. Chương này cũng bao gồm các điều khoản để đảm bảo các quy định được viết rõ ràng và 

chính xác, công chúng có thể tiếp cận thông tin về các biện pháp quản lý mới (trực tuyến nếu có 

thể) và các biện pháp quản lý hiện tại theo định kỳ được xem xét để xác định xem liệu các biện 

pháp này vẫn là phương tiện hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu mong muốn hay không. Ngoài 

ra, chương này khuyến khích các nước TPP cung cấp một thông báo công khai hàng năm về tất 

cả các biện pháp quản lý dự kiến sẽ áp dụng. Hướng tới những mục tiêu này, chương này thiết 

lập một ủy ban có nhiệm vụ cung cấp cho các nước TPP, doanh nghiệp và xã hội dân sự cơ hội 

liên tục để báo cáo về việc thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm về các thông lệ tốt nhất và xem xét 

các khu vực tiềm năng hợp tác. Chương này, dưới bất kỳ hình thức nào, không  ảnh hưởng đến 

quyền lợi của các nước TPP trong việc đưa ra quy định về sức khỏe cộng đồng, an toàn, an 

ninh, lợi ích công cộng và các lý do khác. 

26. Sự minh bạch và công tác chống tham nhũng 

Chương về Sự minh bạch và công tác chống tham nhũng trong TPP nhằm mục đích thúc 

đẩy mục tiêu chung của tất cả các nước TPP trong việc tăng cường quản trị tốt và giải quyết 

những tác động tiêu cực của việc hối lộ và tham nhũng có thể gây nên cho nền kinh tế của các 

nước. Theo chương này, các nước TPP cần phải đảm bảo rằng các luật, quy định và các quyết 

định hành chính áp dụng chung đối với bất kỳ vấn đề nào quy định trong TPP được công bố 

công khai và ở mức độ có thể, các quy định có khả năng ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư 

giữa các nước có thể được nhận thấy và nhận xét. Các nước TPP thỏa thuận đảm bảo các quyền 

lợi theo đúng thủ tục cho các nhà đầu tư của các nước TPP với các tranh chấp hành chính, bao 

gồm việc xem xét nhanh chóng thông qua tòa án hoặc thủ tục công bằng về tư pháp hoặc hành 

chính. Các nước cũng đồng ý thông qua hoặc duy trì pháp luật về hình sự hóa các đề nghị, hoặc 

yêu cầu, các lợi ích không chính đáng của công chức, cũng như các hành vi tham nhũng ảnh 

hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế. Các nước cũng cam kết thực thi hiệu quả các luật và 

các quy định của các nước về chống tham nhũng. Ngoài ra, các nước đồng ý nỗ lực áp dụng 

hoặc duy trì các quy tắc hoặc các tiêu chuẩn về ứng xử của công chức nước mình, cũng như các 

biện pháp để xác định và quản lý xung đột lợi ích nhằm tăng cường đào tạo công chức, thực 

hiện các bước để ngăn chặn việc tặng quà, khuyến khích việc báo cáo các hành vi tham nhũng 

và quy định các biện pháp kỷ luật hoặc các biện pháp khác đối với công chức tham gia vào các 

hành vi tham nhũng. Trong một phụ lục của chương này, các nước TPP cũng đồng ý với các 

điều khoản thúc đẩy tính minh bạch và công bằng về thủ tục liên quan đến việc niêm yết và bồi 

hoàn cho các sản phẩm dược phẩm hoặc các thiết bị y tế. Các cam kết trong phụ lục này không 

phải tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp.  

27. Các điều khoản về hành chính và thể chế 

Chương về Các điều khoản hành chính và thể chế xây dựng một khuôn khổ thể chế theo 

đó các nước TPP sẽ đánh giá và hướng dẫn việc thi hành hoặc hoạt động của TPP, cụ thể là 
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thông qua việc thành lập Ủy ban Quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương, bao gồm các bộ 

trưởng hoặc các quan chức cấp cao, để giám sát việc thực hiện hoặc hoạt động của hiệp định và 

định hướng sự phát triển tương lai của nó. Định kỳ, ủy ban này sẽ xem xét các mối quan hệ kinh 

tế và quan hệ đối tác giữa các nước TPP để đảm bảo nội dung hiệp định luôn giữ mối liên kết 

với những thách thức thương mại và đầu tư mà các nước TPP phải đối mặt. Mỗi bên phải chỉ 

định một cơ quan đầu mối duy trì thông tin liên lạc giữa các nước TPP và tạo ra một cơ chế để 

những bên có thời hạn chuyển tiếp cụ thể đối với một nghĩa vụ nào đó có thể báo cáo về kế 

hoạch và lộ trình thực hiện nghĩa vụ. Điều này đảm bảo các nước TPP thực hiện nghĩa vụ một 

cách minh bạch hơn.  

28. Giải quyết tranh chấp 

Chương về Giải quyết tranh chấp nhằm cho giúp đỡ các nước TPP nhanh chóng giải 

quyết các tranh chấp giữa họ trong quá trình thực hiện Hiệp định TPP. Các nước TPP sẽ thực 

hiện mọi nỗ lực để giải quyết tranh chấp thông qua hợp tác, tham vấn và những cơ chế giải 

quyết tranh chấp thay thế phù hợp khác. Khi những nỗ lực trên thất bại, tranh chấp được giải 

quyết thông qua các ban hội thẩm công bằng. Cơ chế giải quyết tranh chấp quy định trong 

chương này áp dụng cho toàn bộ hiệp định, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể. Công chúng của 

mỗi nước TPP có thể theo dõi tiến trình tố tụng vì tất cả các đệ trình, các phiên điều trần (trừ khi 

các nước TPP có thỏa thuận khác) đến báo cáo cuối cùng của ban hội thẩm đều được công khai 

với công chúng. Các ban hội thẩm sẽ xem xét các yêu cầu cung cấp quan điểm liên quan đến vụ 

tranh chấp từ các tổ chức phi chính phủ nằm trong lãnh thổ của nước có tranh chấp.   

Nếu quá trình tham vấn thất bại, các nước TPP có quyền yêu cầu thành lập một ban hội 

thẩm trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tham vấn hoặc trong vòng 30 ngày nếu 

tranh chấp có liên quan đến hàng hóa dễ hỏng. Ban hội thẩm gồm 3 chuyên gia về thương mại 

quốc tế và lĩnh vực liên quan đến vụ tranh chấp, độc lập với các nước TPP tranh chấp, cùng với 

quy chế thành lập ban hội thẩm kể cả trường hợp một nước thành viên không bổ nhiệm hội 

thẩm viên trong một thời hạn nhất định. Các hội thẩm viên phải tuân thủ một bộ quy tắc ứng xử 

để đảm bảo tính thống nhất của cơ chế giải quyết tranh chấp. Ban hội thẩm sẽ gửi báo cáo đầu 

tiên cho các nước TPP tranh chấp trong vòng 150 ngày kể từ ngày bổ nhiệm hội thẩm viên cuối 

cùng hoặc 120 ngày trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như các trường hợp liên quan đến 

hàng hóa dễ hỏng. Báo cáo đầu tiên sẽ được giữ bí mật để nước TPP tham gia đóng góp ý kiến. 

Báo cáo cuối cùng phải được gửi không quá 30 ngày sau báo cáo thứ nhất và phải được công 

khai trong thời hạn 15 ngày, tùy thuộc vào độ bảo mật của báo cáo.  

Để tối đa hóa sự tuân thủ hiệp định, chương này cho phép áp dụng trả đũa thương mại (ví 

dụ, tạm dừng cung cấp các lợi ích) nếu một bên không tuân thủ các nghĩa vụ mình và cũng 

không có biện pháp khắc phục. Trước khi biện pháp trả đũa thương mại được áp dụng, bên vi 

phạm có thể thương lượng hoặc yêu cầu một khoảng thời gian hợp lý để khắc phục vi phạm. 

29. Trường hợp ngoại lệ 

Chương về Trường hợp ngoại lệ đảm bảo các nước TPP có quyền linh hoạt áp dụng TPP 

miễn là các nước TPP đảm bảo đầy đủ các lợi ích công cộng, kể cả lợi ích an ninh thiết yếu và 

lý do phúc lợi công cộng khác. Chương này kết hợp các trường hợp ngoại lệ chung được quy 

định tại Điều XX của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 quy định về thương 

mại hàng hóa, theo đó hiệp định này không ngăn cản các nước TPP áp dụng hoặc thi hành các 

biện pháp cần thiết để  bảo vệ đạo đức công cộng, bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người, 

động vật hoặc thực vật, bảo vệ tài sản trí tuệ, thực thi các biện pháp liên quan đến các sản phẩm 

do tù nhân tạo ra và các biện pháp liên quan đến bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên có 

thể bị cạn kiệt.  
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Chương này cũng bao gồm các trường hợp ngoại lệ chung tương tự quy định tại Điều 

XIV của Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ liên quan đến các quy định thương mại dịch 

vụ.  

Chương này quy định một ngoại lệ tự đánh giá áp dụng cho toàn bộ Hiệp định TPP. Theo 

đó, một bên có quyền dùng bất cứ biện pháp cần thiết nào để bảo vệ lợi ích an ninh cơ bản của 

mình. Chương này cũng xác định hoàn cảnh và điều kiện mà một bên có thể áp dụng các biện 

pháp tự vệ tạm thời (chẳng hạn như kiểm soát vốn) để hạn chế giao dịch - như góp vốn, chuyển 

lợi nhuận và cổ tức, thanh toán lãi hoặc tiền bản quyền và các khoản thanh toán theo hợp đồng - liên 

quan để đầu tư theo hiệp định để đảm bảo các chính phủ linh hoạt quản lý các dòng vốn biến 

động, tùy thuộc vào tình hình cán cân thanh toán hoặc các cuộc khủng hoảng kinh tế khác hoặc 

mối đe dọa từ khủng hoảng. Ngoài ra, các nước TPP không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin 

theo TPP nếu nó trái với pháp luật của mình hoặc lợi ích công cộng, hoặc làm phương hại đến 

lợi ích thương mại hợp pháp của các doanh nghiệp cụ thể. Một nước TPP được quyền phủ quyết 

lợi ích của việc giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước đối với một vụ việc liên quan 

đến một biện pháp kiểm soát thuốc lá của nước thành viên đó. 

30. Điều khoản thi hành 

Chương này quy định hiệu lực thi hành của TPP, cách thức sửa đổi, các quy tắc thiết lập 

quy trình để các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác tham gia TPP trong tương lai, hình thức rút 

khỏi Hiệp định TPP và ngôn ngữ chính thức của TPP. Hiệp định cũng thành lập một cơ quan 

lưu chiểu có trách nhiệm tiếp nhận và phổ biến các tài liệu. 

Chương này đảm bảo rằng TPP có thể được sửa đổi với điều kiện tất cả các nước TPP 

đồng ý và sau khi mỗi nước TPP đã hoàn thành thủ tục pháp lý của mình và thông báo cho Cơ 

quan lưu chiểu bằng văn bản. Hiệp định TPP cho phép các thành viên của Diễn đàn Hợp tác 

Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và các nước khác hoặc vùng lãnh thổ khác gia nhập nếu 

được các nước TPP đồng thuận, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý được áp dụng tại mỗi nước 

TPP.  Chương này cũng quy định các thủ tục cần thực hiện khi một bên muốn rút khỏi Hiệp 

định TPP.  
 

        Minh Khoa (dịch) 

(thuvienphapluat.vn - Ngày 06/10/2015) 

 

 
 

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) 

TỚI TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 
 

Tóm tắt 
Hai năm qua, các nền kinh tế thành viên tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên 

Thái Bình Dương (TPP) (Trans-Pacific Partnership, TPP hay còn gọi là Trans-Pacific Strategic 

Economic Partnership Agreement), trong đó có Việt Nam, đã rất tích cực để có thể sớm ký kết 

được hiệp định nhằm thúc đẩy tiến trình tự do hóa và thuận lợi hóa cho các hoạt động kinh tế 

thương mại giữa các nền kinh tế thành viên. Đến tháng 3/2012, các nền kinh tế thành viên đã 

tiến hành được 11 vòng đàm phán. Bài viết này cố gắng đưa ra một số đánh giá về ý đồ của các 

nền kinh tế thành viên khi tham gia hiệp định và có một số đánh giá định tính về tác động của 

TPP đối với tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và qua đó tới tiến trình phát triển kinh tế 

của Việt Nam trong thời gian tới. 



“TPP - Bước ngoặt của Việt Nam”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2015 40 

Quá trình hình thành Hiệp định TPP và ý đồ của các nước thành viên 

TPP bắt nguồn từ Hiệp định Đối tác Kinh tế thân cận Thái Bình Dương (the Pacific 

Closer Economic Parnership, P3-CEP) do nguyên thủ ba nước Chi-lê, Niu Di-lân và Xinh-ga-po 

phát động đàm phán bên lề Hội nghị Cấp cao APEC 2002 tổ chức tại Mê-hi-cô. Tháng 4 năm 

2005, Bru-nây xin gia nhập với tư cách thành viên sáng lập trước vòng đàm phán thứ 5, biến P3 

thành P4. Hiệp định chính thức được bốn nước này ký vào tháng 6/2005 tại Wellington (Niu 

Di-lân) với mục đích ủng hộ và thúc đẩy hơn nữa tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư 

trong khuôn khổ APEC và có tên gọi ngắn gọn là Trans-Pacific Partnership (TPP). Xinh-ga-

po và Niu Di-lân đã nhiều lần thể hiện mong muốn mở rộng TPP và sử dụng TPP như một 

công cụ để hiện thực hóa ý tưởng về Khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương của 

APEC (APFTA) nhằm đối phó với sự bế tắc của vòng đàm phán Doha. Riêng đối với Niu Di-

lân, nước này hy vọng TPP sẽ cho phép mặt hàng bơ sữa (mặt hàng xuất khẩu chủ lực của 

mình) dễ dàng tiếp cận thị trường các nền kinh tế thành viên. Còn đối với Xinh-ga-po, nước 

này mong muốn việc Mỹ tham gia TPP có thể khống chế sự gia tăng ảnh hưởng của Trung 

Quốc trong khu vực và Mỹ cần  thiết phải có cam kết lâu dài ở khu vực này để duy trì ổn  

định ở  khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Còn Bru-nây hy vọng việc duy trì hoạt động của 

Mỹ trong khu vực Tây Thái Bình Dương sẽ mang lại lợi ích về an ninh và ngoại giao cho tất  

cả các nước trong khu vực. Tuy không phải là chương trình hợp tác trong khuôn khổ APEC 

nhưng các thành viên APEC đều có thể gia nhập nếu quan tâm. Trong bối cảnh cục diện đa 

cực đang hình thành nhanh trong hệ thống chính trị thế giới và Mỹ đang gặp phải sự cạnh 

tranh ngày càng gay gắt từ các nước lớn, nhất là Trung Quốc đang thách thức quyền lực của 

Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương, thách thức với chiến lược quay trở lại châu Á của Mỹ và đẩy 

Mỹ vào thế bị động, lúng túng trong việc thực thi chính sách của mình tại châu Á - Thái Bình 

Dương, thì việc Mỹ tham gia TPP, một tổ chức kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

không có Trung Quốc tham dự, là cần  thiết để nâng cao vai trò của mình và khống chế tầm ảnh 

hưởng của Trung Quốc tại khu vực này. TPP đang được Mỹ xem là một phần trong chiến lược 

quay trở lại châu Á của mình không chỉ về kinh tế mà còn cả về chính trị và an ninh và rõ ràng 

nó có nguy cơ làm xói mòn các khuôn khổ hợp tác kinh tế hiện nay như APEC, ASEAN và 

giảm ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vì vậy, Ngoại trưởng 

Mỹ Hillary Clinton đã khẳng định: “Khai thác tăng trưởng và sự năng động của châu Á là trung 

tâm đối với lợi ích chiến lược kinh tế Mỹ và là một ưu tiên chủ chốt của Tổng thống B. 

Obama… Chính vì châu Á là nhân tố quyết định đối với tương lai của Mỹ, nên việc Mỹ can dự 

là sống còn đối với tương lai châu Á”. 

Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn, tình trạng suy thoái kéo dài, tỷ 

lệ thất nghiệp tại Mỹ đang tăng (khoảng 9%/năm), thì Tổng thống Obama dự kiến với việc tham 

gia TPP sẽ tăng gấp đôi lượng hàng hóa xuất khẩu trong 5 năm tới, do vậy, sẽ tạo ra hai triệu 

việc làm mới và thúc ép các nước tuân thủ nghiêm ngặt quy định về quyền sở hữu trí tuệ do Mỹ 

đề ra. Giới lãnh đạo Mỹ hy vọng quan hệ hợp tác xuyên Thái Bình Dương sẽ trở thành sáng 

kiến thương mại lớn dưới thời Tổng thống Obama và sẽ là hiệp định mậu dịch tự do đầu tiên 

của Mỹ trong thế kỷ 21. Bởi vậy, tháng 9 năm 2008, Đại diện Thương mại Mỹ Susan C. Schwab 

tuyên bố Mỹ tham gia đàm phán với các nước P4 để gia nhập TPP. 

Tiếp theo đó, đầu năm 2009, Ô-xtrây-li-a và Pê-ru cũng tuyên bố tham gia TPP và vòng 

đàm phán đầu tiên của tất cả các thành viên khi đó được tổ chức vào tháng 3/2010. Tại buổi họp 

báo công bố việc tham gia của Ô-xtrây-li-a và Pê-ru, đại diện các bên khẳng định sẽ đàm phán 

để thiết lập một khuôn khổ mới cho TPP nhằm thúc đẩy tiến trình tự do hóa trong khu vực châu 

Á - Thái Bình Dương. Có lẽ Ô-xtrây-1i-a là một trong những nước trên thế giới ủng hộ xu thế 

tự do hóa rất mạnh, phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và là một trong những thành viên tích 
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cực nhất trong WTO thuyết phục các nước sớm đạt được thỏa thuận để kết thúc vòng Doha.  

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khả năng kết thúc vòng Doha là rất khó. Trong tình hình đó, TPP, 

theo Ô-xtrây-1i-a, là giải pháp có thể thoát khỏi thế bế tắc trong vòng đàm phán Doha hiện nay. 

Hơn nữa, Ô-xtrây-1i-a luôn coi quan hệ với châu Á - Thái Bình Dương là một trong ba trụ cột 

chính trong chính sách đối ngoại của mình. Do vậy, Ô-xtrây-1i-a rất mong muốn có thể chuyển 

biến TPP trở thành hình mẫu tương lai của APEC và là cơ sở để hình thành APFTA để thúc đẩy 

tự do hóa thương mại và đầu tư với các nước châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, Ô-xtrây-1i-a 

coi đây sẽ là cơ hội để có thể kết thúc đàm phán BFTA với Ma-lai-xi-a và Nhật Bản. Không chỉ 

có ý nghĩa về kinh tế, việc Ô-xtrây-1i-a tham gia đàm phán TPP còn là một kênh đối thoại 

quan trọng về chính sách quốc phòng và an ninh với các nền kinh tế TPP (nhất là Mỹ và Việt 

Nam) về Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh thế và lực của Trung Quốc đang ngày càng lớn 

mạnh và bành trướng tầm ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao gồm 

cả Nam Thái Bình Dương vốn được coi là địa bàn và phạm vi ảnh hưởng của Ô-xtrây-1i-a. 

Thêm vào đó, Ô-xtrây-1i-a hy vọng thành công trong đàm phán TPP sẽ góp phần hiện thực hóa 

ý tưởng về việc hình thành Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương (APC) do Ô-xtrây-1i-a khởi 

xướng, do vậy, nâng cao uy tín và vị thế của Ô-xtrây-1i-a trong khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương. 

Tháng 11/2010, Ma-lai-xi-a chính thức tham gia vào TPP với mong muốn quá trình đàm 

phán thương mại song phương Ma-lai-xi-a - Mỹ, được tiến hành từ bốn năm trước trong khuôn 

khổ thỏa thuận thương mại tự do song phương BFTA, sẽ được thúc đẩy nhanh hơn. Hiện, Mỹ là 

khách hàng chủ yếu của Ma-lai-xi-a, chiếm 40% tổng lượng hàng xuất khẩu, chủ yếu là điện tử 

và đồ điện. Trong khi đó Mỹ khẳng định việc Ma-lai-xi-a tham gia TPP sẽ góp phần quan trọng 

cho mục tiêu thúc đẩy lợi ích kinh tế Mỹ với các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế  

giới và là nền tảng cho hội nhập kinh tế khu vực thành công. Hơn nữa, việc tham gia TPP sẽ là 

chất xúc tác thúc đẩy quan hệ an ninh quốc phòng giữa Mỹ và Ma-lai-xi-a trong bối cảnh mối 

quan hệ này của Mỹ với các nước Đông Nam Á khác đang phát triển mạnh cả về chiều rộng và 

chiều sâu, đặc biệt là quan hệ của Mỹ với Xinh-ga-po, Việt Nam, Phi-lip-pin và In-đô-nê-xi-a. 

Ngày 3/2/2009, Việt Nam đã có thư gửi các thành viên TPP chính thức đề nghị tham gia 

đàm phán hiệp định này với tư cách “thành viên liên kết” và đến ngày 18/3/2009, Niu Di-lân, 

thay mặt các thành viên TPP, đã có thư hoan nghênh Việt Nam tham gia đàm phán với tư cách là 

“thành viên liên kết” và hy vọng rằng, trong thời gian sớm nhất có thể được, Việt Nam sẽ đưa ra 

quyết định chính thức về việc tham gia hiệp định. Tháng 11/2010, sau khi tham gia ba phiên đàm 

phán TPP với tư cách này, Việt Nam đã chính thức tham gia đàm phán TPP, nâng tổng số thành 

viên tham gia đàm phán lên thành 9 nước. Quyết định của Việt Nam tham gia tiến trình đàm 

phán Hiệp định TPP (trong giai đoạn đầu như một thành viên liên kết) không chỉ thể hiện quyết 

tâm của Việt Nam tiếp tục đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập khu vực một cách sâu 

rộng và toàn diện, mà còn xuất phát từ nguyện vọng của Việt Nam muốn góp phần tăng cường 

liên kết kinh tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển. 

Trong quan hệ với Mỹ (thành viên quan trọng của TPP), Việt Nam và Mỹ đang cùng nỗ lực 

thiết lập quan hệ đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt và lâu dài. Với các thành viên 

khác, trên nền tảng quan hệ chung tốt đẹp và ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là các mối quan 

hệ đối tác toàn diện được thể chế hóa, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế 

- thương mại thông qua các liên kết kinh tế ở các mức độ khác nhau, như triển khai việc xây 

dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN mà Bru-nây và Xinh-ga-po đều là thành viên, thiết lập Khu vực 

mậu dịch tự do của ASEAN với Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân, đàm phán và ký kết FTA song phương 

với Chi-lê… Với nỗ lực chung từ những năm qua, có thể khẳng định quan hệ hợp tác nhiều mặt 

giữa Việt Nam với các nước thành viên TPP không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển 
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mạnh mẽ, ổn định và sâu sắc hơn. Đây là tiền đề cơ bản để Việt Nam cân nhắc tham gia cùng các 

nước xây dựng một khuôn khổ đối tác kinh tế dài hạn, góp phần vào quá trình hội nhập kinh tế tại 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn cầu. Hơn nữa, Việt Nam là nước đang phát triển ở 

trình độ thấp hơn rất nhiều so với các thành viên còn lại trong Hiệp định TPP. Vì vậy, việc Việt 

Nam có thể tham gia và tham gia thành công vào Hiệp định TPP sẽ góp phần làm tăng sự đa dạng 

của khuôn khổ này. Điều này sẽ cho thấy TPP không những là cơ chế hợp tác ở trình độ cao mà 

còn là khuôn khổ có khả năng hài hòa quyền lợi giữa các nền kinh tế có trình độ phát triển không 

tương đương. 

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố tham gia đàm phán TPP vào ngày 

11/11/2011 nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Honolulu và ngay lập tức sau đó từ ngày 

13 đến 14/11/2011, Nhật Bản đã tham gia thảo luận với các nền kinh tế thành viên TPP với tư 

cách quan sát viên (tức là vẫn chưa phải thành viên đàm phán chính thức). Thực tế cho thấy 

ngay từ năm 2010, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã nói rằng mở rộng tự do thương mại 

là hết sức cấp thiết để thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản (vốn đang gặp nhiều khó khăn) phát triển 

và TPP, dường như là cơ hội có nhiều hứa hẹn nhất. Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản 

(Keidanren) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản yêu cầu chính phủ Nhật phải 

sớm tham gia đàm phán TPP vì nếu chậm, Nhật Bản sẽ tụt hậu trong việc phát triển một môi 

trường kinh doanh quốc tế. Còn về tác động đối với khu vực nông nghiệp, Keidanren kiến nghị 

chính phủ tăng cường sức cạnh tranh cho nông nghiệp trong nước bằng cách cải cách cơ cấu và 

nâng cao cơ sở hạ tầng cung cấp sản phẩm nông nghiệp trong nước. Hơn nữa, sản xuất nông 

nghiệp của Nhật Bản đã mất sức cạnh tranh và hiện nay chỉ chiếm 1,5% GDP của nước này.  

Thêm  vào đó, tham gia TPP, Nhật Bản có thể giải quyết được việc vi phạm sở hữu trí tuệ và ăn 

cắp bản quyền của Nhật Bản một cách hiệu quả. 

Hơn nữa, đối với Nhật Bản, tham gia TPP là một giải pháp quan trọng để ứng phó với 

Trung Quốc đang mở rộng sự có mặt quân sự và kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Theo ông Akihisa Nagashima, Nhật Bản cần có cách nhìn chủ động là Nhật và Mỹ sẽ củng cố 

trật tự trong  khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này có nghĩa là hai nước cần thiết lập 

các liên minh chiến lược, những liên minh sẽ khẳng định với Trung Quốc rằng Mỹ và Nhật 

Bản là những đối thủ rất cứng rắn, tức là Nhật Bản sẽ ngày càng tăng cường đồng minh với 

Mỹ thông qua TPP (được xem là biện pháp trọng yếu) để đối phó với Trung Quốc vì Trung 

Quốc hiện đang tăng cường thái độ bá chủ trên biển như đã được minh chứng qua các tranh 

chấp lãnh thổ đang xảy ra ở biển Đông. Những quốc gia Đông Nam Á tham gia vào TPP có 

cùng mối lo ngày càng tăng này. 

Ngoài ra, các nền kinh tế khác như Ca-na-đa, Hàn Quốc, Phi-lip-pin và Đài Loan cũng 

đang bày tỏ mong muốn tham gia đàm phán TPP. 

Nội dung Hiệp định TPP 

TPP là Hiệp định toàn diện có phạm vi điều chỉnh rộng, bao gồm: 

Các vấn đề về tiếp cận thị trường phi nông sản (NAMA); Các vấn đề về thương mại hàng 

nông sản bao gồm cả các vấn đề liên quan tới kiểm dịch động thực vật (SPS) và các hàng rào 

kỹ thuật (TBT) trong nông nghiệp; Các vấn đề về thương mại dịch vụ đặc biệt là dịch vụ bưu 

chính viễn thông và dịch vụ tài chính; Các vấn đề về xúc tiến và thuận lợi hóa cho đầu tư bao 

gồm cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp; Các vấn đề về thuận lợi hóa thương mại liên quan 

đến việc đi lại của con người nói chung và doanh nhân nói riêng, về hàng rào kỹ thuật (TBT), 

môi trường, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (ROO), luật pháp, giải quyết tranh chấp (DS) và một 

số vấn đề khác có liên quan; Các vấn đề khác, đặc biệt lưu ý đến vấn đề trí tuệ, sáng tạo và 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, vấn đề về phát triển công nghệ xanh và nền 

kinh tế số. 
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Một điểm đáng chú ý nữa của TPP là tự do hóa rất mạnh về hàng hóa. Thuế nhập khẩu 

đối với tất cả các loại hàng hóa kể cả hàng nông sản của các nền kinh tế thành viên sẽ được xóa 

bỏ hoàn toàn vào năm 2015 và 90% được xóa bỏ ngay từ khi hiệp định có hiệu lực vào tháng 

5/2006. Về dịch vụ, TPP thực hiện tự do hóa mạnh theo phương thức chọn - bỏ, theo đó, tất cả 

các ngành dịch vụ đều được mở, trừ những ngành nằm trong danh mục loại trừ. Ngoài ra, các 

bên còn quan tâm tới các chính sách và hàng rào quy tắc sau biên giới (behind the border 

regulatory barriers) của từng thành viên. Ngoài các nội dung đàm phán mang tính truyền thống 

trong các FTA, các nền kinh tế thành viên còn tập trung thảo luận nhiều đề xuất và biện pháp để 

thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề liên quan tới hoạch định chính sách, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp, phát triển chuỗi cung ứng và sản xuất giữa các nền kinh tế thành viên, nâng cao sự tham 

gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào quá trình lưu thông hàng hóa giữa các thành viên TPP 

cũng như thúc đẩy sự phát triển chung của các nền kinh tế thành viên. Đặc biệt, dưới sức ép của 

giới doanh nhân của mình, Mỹ còn đề xuất TPP phải có điều khoản quy định việc phải có một 

sân chơi bình đẳng giữa các công ty tư nhân và công ty nhà nước vì các hiệp hội doanh nghiệp 

Mỹ rất quan tâm đến tính cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước ở các nền kinh tế thành 

viên và họ đòi hạn chế khu vực doanh nghiệp nhà nước là để có lợi và có sự công bằng cho sản 

phẩm xuất khẩu của họ. Mỹ sẽ ép đưa các quy định khắc nghiệt đối với “doanh nghiệp nhà 

nước” và muốn các quy định của TPP phải đảm bảo các doanh nghiệp nhà nước không được 

hưởng lợi từ các khoản trợ cấp hoặc ưu đãi của chính phủ mà các doanh nghiệp tư nhân không 

được hưởng. 

Ngoài ra, bắt đầu từ vòng đàm phán thứ 9 ở Pê-ru, Mỹ còn đề xuất phải đưa các điều 

khoản về lao động vào TPP, theo đó nền kinh tế thành viên tham gia phải đưa vào nội luật và áp 

dụng trên thực tế năm nguyên tắc cơ bản gồm: Tự do hội họp, quyền mặc cả tập thể, cấm lao 

động nghĩa vụ và bắt buộc, bãi bỏ có hiệu quả lao động trẻ em và cấm phân biệt đối xử trong sử 

dụng lao động và nghề nghiệp. Đồng thời, hiệp định cũng cho phép các thành viên sử dụng 

trừng phạt thương mại để thực thi các điều khoản về lao động. 

Nét mới trong đàm phán Hiệp định TPP so với các FTA truyền thống trước đây là sự 

tham gia của các đối tượng liên quan như doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xã hội. Tại mỗi phiên 

đàm phán, các đối tượng trên luôn được tạo cơ hội để trao đổi thông tin cũng như bày tỏ quan  

điểm và nguyện vọng đối với các nội dung đàm phán của hiệp định thông qua các buổi hội thảo 

và diễn đàn dành cho các đối tượng liên quan được tổ chức bên lề các phiên đàm phán. Các nền 

kinh tế TPP cũng dự kiến đàm phán tiến tới xích lại gần nhau giữa các quy định về kinh tế - 

thương mại để đơn giản hóa thủ tục pháp lý, hành chính cho các doanh nghiệp của mình. 

Với mục tiêu duy trì tính “mở” của mình, tức là Hiệp định TPP có cơ chế kết nạp thêm 

thành viên mới trong tương lai và các bên có thể tiếp tục đàm phán những vấn đề phát sinh sau 

khi hiệp định có hiệu lực, các nhóm đàm phán cũng đang nỗ lực đưa ra nhiều đề xuất và biện 

pháp liên quan để bảo đảm hiệp định sẽ mang lại lợi ích nhiều nhất cho tất cả những nền kinh 

tế đang và sẽ tham gia hiệp định. Qua 11 vòng đàm phán, hiện hơn 20 nhóm đàm phán đã 

bước vào giai đoạn thảo luận thực chất trên cơ sở các đề xuất và văn bản thể hiện quan điểm 

của mỗi nền kinh tế thành viên trong từng lĩnh vực cụ thể thuộc phạm vi của hiệp định. Một số 

nhóm đã đạt được những tiến bộ nhất định trong việc thu hẹp khoảng cách về quan điểm trong 

các lĩnh vực như mở cửa thị trường đối với hàng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đầu tư... 

Như vậy, có thể thấy nội dung đàm phán của TPP là cao hơn nội dung của tất cả các 

BFTA của các nước TPP đã ký với nhau, cao hơn cả Hiệp định khu vực mậu dịch tự do 

ASEAN, Ô-xtrây-1i-a, Niu Di-lân (AANZFTA) và cao hơn cả nội dung của WTO, nên gọi đây 

là đàm phán WTO Plus (WTO +). Các thành viên đều nhất trí TPP không thay thế cho WTO mà 

chỉ bổ sung và thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương và sớm kết thúc vòng đàm phán Doha. 
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Trong tuyên bố ngày 12/11/2011 tại Honolulu, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên TPP đã mô 

tả TPP là một dấu mốc hướng tới mục tiêu kết nối các nền kinh tế và tự do hóa các hoạt động 

mậu dịch và đầu tư trong nội bộ tổ chức này. Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ tin tưởng rằng Hiệp 

định TPP sẽ giúp tạo công ăn việc làm, cải thiện mức sống và xóa đói giảm nghèo tại các nền 

kinh tế thành viên. Tuy nhiên, mức độ thành công của các nền kinh tế thành viên phụ thuộc vào 

tiến trình cải cách cơ cấu kinh tế trong nước, chính sách kinh tế trong bản thân mỗi nền kinh tế, 

thái độ của các nền kinh tế ngoài TPP đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN 

khác và quan hệ kinh tế của từng nền kinh tế với các nền kinh tế khác ngoài TPP vì rằng trong 

thế giới toàn cầu hóa, sản xuất ở mỗi nước phần lớn chỉ tạo ra các sản phẩm trung gian và bởi 

vậy, 50% giá trị của thương mại hàng hóa chế tạo của thế giới là thương mại các sản phẩm 

trung gian. 

Tác động của việc tham gia Hiệp định TPP tới tiến trình hội nhập quốc tế của Việt 

Nam 

Việt Nam đã tham gia 11 cuộc đàm phán Hiệp định TPP từ tháng 3/2010 tới tháng 

3/2012, trong đó ba vòng đàm phán đầu tiên với tư cách thành viên liên kết và 8 vòng còn lại 

với tư cách thành viên đầy đủ. Qua quá trình đàm phán, có thể có một số đánh giá về tác động 

của TPP tới Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, xét trên khía cạnh tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, thì lợi ích 

và thiệt hại của Việt Nam khi tham gia TPP là có nhưng không nhiều vì các nước tham gia TPP 

đều đã tự do hóa mạnh mẽ và toàn diện với Việt Nam như Xinh-ga-po, Bru-nây, Ma-lai-xi-a,  

Ô-xtrây-1i-a, Niu Di-lân vì đều là thành viên trong Khu vực mậu dịch tự do AANZFTA; đối với 

Mỹ, Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại song phương và trải qua quá trình đàm phán rất 

khó khăn và toàn diện khi Việt Nam gia nhập WTO (có thể coi là quá trình đàm phán để thực 

hiện WTO+); với Chi-lê, Việt Nam vừa ký với nước này Hiệp định về thương mại tự do song 

phương vào tháng 11/2011 bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Honolulu, Hawaii; với Nhật Bản, 

Việt Nam cũng đã ký với nước này Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện vào tháng 12/2008 và 

có hiệu lực từ tháng 10/2009; với Pê-ru, tuy Việt Nam chưa ký hiệp định nào, nhưng quan hệ 

kinh tế giữa Việt Nam và Pê-ru chưa cao và hơn nữa, Việt Nam và Pê-ru cùng tham gia vào 

Diễn đàn Hợp tác Đông Á và Mỹ La-tinh (FEALAC) nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và 

đầu tư giữa các nước trong khu vực Đông Á - Mỹ La-tinh (FEALAC). Tuy nhiên, việc tham gia 

vào Hiệp định TPP sẽ giúp Việt Nam nắm bắt và tận dụng tốt hơn các cơ hội do quá trình tái 

cấu trúc cục diện quốc tế và khu vực cũng như xu thế hội nhập kinh tế khu vực đem lại. 

Thứ hai, trong tổng số 10 nền kinh tế tham gia đàm phán TPP, Việt Nam là nước có trình 

độ phát triển thấp nhất, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là khoảng 1.370 USD, nhiều 

ngành nghề và lĩnh vực không có khả năng cạnh tranh quốc tế... Tuy nhiên, Việt Nam chấp 

nhận tham gia TPP với hy vọng có thể giúp giải quyết được tình trạng thâm  hụt mậu dịch kéo 

dài liên tục từ năm 2002 (đặc biệt năm 2008 là rất nghiêm trọng với tỷ lệ nhập siêu trên xuất 

khẩu là 29,6%, 2009 là 21%, và 2011 là 9%). Trong đó, riêng thâm hụt mậu dịch với Trung 

Quốc từ năm 2000 đến năm 2009 đã tăng 12 lần, tỷ lệ nhập khẩu từ Trung Quốc trong tổng 

lượng nhập khẩu tăng từ 9% đến 24%, mức thâm hụt riêng năm 2009 đã là 11,5 tỷ USD. Nếu 

không có khoản thâm hụt này với Trung Quốc thì Việt Nam đã là nước xuất siêu. Không có 

một nước Đông Nam Á nào ngoài Việt Nam bị cuốn sâu vào nền kinh tế Trung Quốc như vậy. 

Mức thâm hụt này có thể sẽ tăng khi Hiệp định mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN được tiếp 

tục triển khai toàn diện. Trong bối cảnh đó, Việt Nam hy vọng với việc tham gia TPP có thể 

tăng cường hơn nữa khả năng xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Nhật Bản các sản phẩm chủ 

lực gồm dệt may, thủy sản... để giúp giảm tỷ lệ nhập siêu.  
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Thứ ba, hiện nay, tất cả các nước tham gia đàm phán TPP đều được công nhận là nền 

kinh tế thị trường trừ Việt Nam. Việc Việt Nam chưa được Mỹ và một số nước khác công nhận 

là nền kinh tế thị trường đang gây nhiều quan ngại cho giới doanh nghiệp trong nước. Họ cho 

rằng Việt Nam sẽ chịu nhiều bất lợi khi bị xem là nền kinh tế phi thị trường, bởi vì hàng hóa 

xuất khẩu của Việt Nam có thể bị kiện phá giá và việc xử lý rất phức tạp, Việt Nam không có 

điều kiện để so sánh với các nền kinh tế thị trường  khác. Tuy nhiên,  nhiều  chuyên  gia  kinh  

tế  lại  cho rằng việc tham gia TPP có thể tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam đặt vấn đề với 

Mỹ và một số nước khác sớm công nhận điều đó trong đàm phán đa phương TPP, điều mà rất 

khó đạt được thông qua đàm phán song phương. Phó đại diện Thương mại Mỹ Demetrious 

Marantis cho biết giới doanh nhân đang vận động chính phủ Mỹ sớm công nhận nền kinh tế 

Việt Nam là nền kinh tế thị trường; dành Quy chế Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho Việt 

Nam. 

Thứ tư, trong TPP còn có Chi-lê và Pê-ru. Đây là cơ hội để ta thúc đẩy quan hệ kinh tế - 

thương mại với hai nước này và thông qua họ mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại với các 

nước khác trong khu vực Mỹ La-tinh. Hơn nữa đây còn là cơ hội để các nước Pê-ru và Mỹ La-tinh 

khác sớm công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường theo sau sự công nhận của 

Chi-lê vào năm 2007. Việt Nam mong đợi các thành viên TPP cũng như các nước khác công 

nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và cam kết không viện dẫn Đoạn 255, Nghị 

định thư gia nhập WTO của Việt Nam khi áp dụng các biện pháp chống phá giá, trợ cấp đối với 

hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

Thứ năm, khi tham gia TPP, vị trí của Việt Nam sẽ được nâng cao vì TPP có thể được 

xem là nòng cốt trong bước chuyển của APEC từ cơ chế hợp tác lỏng lẻo sang một hiệp định 

khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương (APFTA) đúng hướng như dự kiến của Việt 

Nam và một số thành viên khác trong APEC. Điều hạn chế thu hút đầu tư từ nước ngoài hiện 

nay vào Việt Nam là thiếu thông tin, do đó, khi tham gia TPP sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài 

có thêm thông tin về môi trường đầu tư vào Việt Nam, qua đó thúc đẩy đầu tư của họ vào Việt 

Nam, giúp họ nhận dạng được các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Như vậy, có thể nói TPP là một 

công cụ tiêu chuẩn cao tiềm tàng để tăng cường thương mại, đầu tư và tăng trưởng cho Việt 

Nam. Hơn nữa, tham gia TPP sẽ giúp Việt Nam có thêm điều kiện tranh thủ hợp tác quốc tế để 

phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế nói chung 

và  chiến lược đối ngoại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng, nâng cao vị thế của 

Việt Nam trên trường quốc tế. 

Thứ sáu, do mức độ hội nhập trong TPP là rất sâu và rộng, cao hơn cả của WTO (WTO 

Plus), do đó, sẽ là thách thức không nhỏ với Việt Nam trong khi ta mới bắt đầu từng bước thực 

hiện những cam kết trong WTO. Hiện nay, mức thuế bình quân của Việt Nam là 11%, đối với 

hàng nông sản là 19%, là một trong những mức cao nhất trong số 10 nền kinh tế tham gia đàm 

phán TPP. Do đó, việc tham gia TPP có ảnh hưởng tới bước đi và lộ trình hội nhập kinh tế của 

ta do mức độ tự do hóa cao theo nguyên tắc của TPP là bãi bỏ toàn bộ không ngoại lệ các hàng 

rào thuế quan. Điều này sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt 

Nam vốn còn yếu về năng lực cạnh tranh và khả năng quản  lý còn nhiều bất cập. Nếu không có 

sự chuẩn bị tốt, nhiều ngành sản xuất và dịch vụ có thể sẽ gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp sẽ 

bị phá sản.  

Thứ bảy, khi tham gia TPP, Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức không chỉ trong 

việc nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và bản thân doanh 

nghiệp mà còn cả trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế. Điều này bắt  

nguồn từ việc nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị đất nước, năng lực điều hành của chính 

phủ, năng lực chính quyền địa phương các cấp mà cốt lõi của vấn đề lại bắt nguồn từ chính 
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việc nâng cao năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên để làm 

sao tạo ra môi trường kinh doanh (cả trong nước và ngoài nước) hiệu quả và thuận lợi cho 

doanh nghiệp, trợ giúp doanh nghiệp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế như đã nêu trong Nghị quyết 09 tháng 

12/2011 của Bộ Chính trị. 

Thứ tám, khi tham gia Hiệp định TPP trong tình hình ta cần duy trì tăng trưởng và công 

nghiệp hóa nhanh, Việt Nam phải chấp nhận các quy định chặt chẽ trong vấn đề bảo vệ môi 

trường, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh và tiêu chuẩn bảo vệ người lao động mà các 

thành viên khác trong khối sẵn sàng chấp nhận. Trong bối cảnh hiện nay, đây là thách thức rất 

lớn đối với Việt Nam. Bởi vậy, có thể Việt Nam sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều quy định 

pháp luật về thương mại, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ… Tuy nhiên, đây là con đường mà 

sớm hay muộn Việt Nam cũng phải đi qua để tái cơ cấu kinh tế thành công theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng, chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng kinh tế theo đúng tinh thần Nghị quyết 

của Hội nghị Trung ương 3 (Khóa XI): “Vấn đề cơ bản trong thời gian tới là tái cơ cấu nền kinh 

tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tập trung vào ba lĩnh vực quan trọng nhất là tái cấu trúc 

đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc 

hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước 

mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước”. 
 

                             PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn 

                   (www.isr.vn) 

 
 

TPP - Động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam 
 

Từ năm 1986 đến nay, 

Việt Nam đã tiến hành công 

cuộc đổi mới và đẩy mạnh 

hội nhập kinh tế quốc tế theo 

xu hướng chung của kinh tế 

thế giới đương đại. 

Thế nhưng, thành quả 

đạt được vẫn chưa xứng tầm, 

tình trạng “con đẻ con nuôi” 

giữa doanh nghiệp Nhà nước 

và doanh nghiệp tư nhân vẫn 

chưa được xóa bỏ hoàn toàn 

là một trong nhiều nguyên 

nhân tạo nên sức ì của nền 

kinh tế, làm suy giảm năng 

lực cạnh tranh quốc gia. 

Trong bối cảnh đó, 

Hiệp định Đối tác Kinh tế 

Chiến lược xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) chính là một 

bước đi chiến lược, tạo nên 

xung lực mới để Việt Nam 

thực hiện những đột phá 

trong cải cách thể chế, cởi 

trói cho doanh nghiệp và 

tăng cường năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế quốc 

dân trên bước đường hội 

nhập mạnh mẽ vào nền kinh 

tế thế giới. 

Thay đổi tư duy 

chiến lược 

Trong xu thế toàn cầu 

hóa của thế giới, việc hội 

nhập quốc tế là điều tất yếu 

mà mọi quốc gia đang hướng 

đến. Điều tạo nên sự khác 

biệt là tham gia một cách thụ 

động hay chủ động. 

Nếu không nhận thức 

được xu thế phát triển, Việt 

Nam cũng không thể đứng 

ngoài cuộc và sẽ bị lôi cuốn 

theo dòng chảy một cách thụ 

động. Nếu có tầm nhìn đúng 

và có sự chuẩn bị bài bản, 

sân chơi lớn toàn cầu sẽ đón 

nhận thành viên tích cực là 

các doanh nghiệp Việt Nam 

cùng ganh đua với phần còn 

lại của thế giới và gặt hái 

thành quả do những nỗ lực 

của chính mình. 

Quá trình mở cửa ở 

Việt Nam đã diễn ra từ sau 

Đại hội Đảng lần thứ VI. Từ 

năm 1986 đến nay, quá trình 

này tuy có những thăng trầm 

nhưng xuyên suốt thể hiện 

quyết tâm của Nhà nước ta 

không lùi bước trên tiến trình 

hội nhập kinh tế và thương 

mại với thế giới. 

Năm 1995, Việt Nam 

gia nhập Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á ASEAN, 

tham gia AFTA và bình 

thường hóa quan hệ với Mỹ. 

Năm 2007, chúng ta trở 
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thành thành viên chính thức 

của Tổ chức Thương mại thế 

giới (WTO). Đến 2010, Chủ 

tịch nước Nguyễn Minh Triết 

tuyên bố Việt Nam tham gia 

đàm phán gia nhập TPP và 

hiện nay, vòng đàm phán 

cuối cùng đã hoàn tất, Việt 

Nam trở thành thành viên 

chính thức cùng với 12 quốc 

gia ven bờ Thái Bình Dương 

của TPP. 

Có thể nói, Việt Nam 

đã tiến khá nhanh trong quá 

trình hội nhập quốc tế và 

mức độ hội nhập kinh tế của 

Việt Nam rất cao, chỉ kém 

Singapore. Hiện nay, chúng 

ta đã là thành viên chính thức 

của ASEAN, APEC, ASEM 

và WTO cũng như nhiều 

định chế tài chính tiền tệ 

quốc tế như WB, ADB, 

IMF… Đây là những thành 

tựu quan trọng và đáng tự 

hào của chính sách mở cửa. 

Tham gia TPP là một 

quyết định chiến lược quan 

trọng thể hiện sự sáng suốt 

của các nhà lãnh đạo đất 

nước. So với 11 nước còn lại 

trong TPP, Việt Nam là nước 

có nền kinh tế phát triển 

tương đối thấp. 

Gia nhập TPP, khu 

vực kinh tế có hai cường 

quốc là Mỹ và Nhật, với dân 

số trên 800 triệu dân và GDP 

chiếm 40% GDP toàn cầu, 

Việt Nam sẽ tranh thủ được 

lực kéo của cỗ xe 12 ngựa 

này để tăng trưởng kinh tế 

nhanh hơn, nhưng chúng ta 

phải thực hiện những cải 

cách thể chế sâu rộng và cấu 

trúc lại hiệu quả nền kinh tế, 

nâng cao năng suất lao động 

và năng lực cạnh tranh quốc 

gia nếu không muốn bị lôi 

kéo theo một cách bị động, 

khi 11 con ngựa kia tiến 

nhanh về phía trước. 

Nếu chúng ta thực 
hiện cải cách không hiệu quả 
hay quá chậm, điều có khả 
năng xảy ra là nền kinh tế 
quốc dân sẽ bị tổn thương, 
giống như con ngựa không 
còn sức, bị cỗ xe kéo lê lết 
trên đường chạy. 

Cần nỗ lực hơn trong 

cải cách thể chế 
Áp lực từ TPP cũng 

như thuận lợi mà nó tạo ra sẽ 
là tiền đề để Chính phủ cải 
cách ở nhiều lĩnh vực mà 
trước đây còn trì trệ như cải 
cách hành chính, tái cấu trúc 
kinh tế Nhà nước, đẩy nhanh 
chương trình cổ phần hóa 
doanh nghiệp Nhà nước, đổi 
mới chính sách tiền tệ, chính 
sách ngân sách, chính sách 
thuế, thực hiện chiến lược 
sung dụng hiệu quả các 
nguồn lực quốc gia, hỗ trợ 
tích cực và mạnh mẽ khu vực 
kinh tế tư doanh… 

Trước đây, các nỗ lực 
đổi mới kinh tế đã được thực 
hiện chưa đủ mạnh, chưa đủ 
liều lượng cần được thực 
hiện nhanh và mạnh hơn 
trong thời kỳ TPP. 

Một ví dụ điển hình là 
quá trình cổ phần hóa các 
doanh nghiệp Nhà nước. Dù 
chủ trương này được đưa ra 
và triển khai suốt hai thập 
niên qua, kết quả đạt được 
không mấy ấn tượng khi số 
lượng doanh nghiệp Nhà nước 
thực hiện cổ phần hóa chỉ 
mới được một nửa so với kế 
hoạch. 

Hiện nay, quá trình 

thoái vốn tại các doanh 

nghiệp nhà nước đang được 

đẩy nhanh, thể hiện quyết 

tâm của Chính phủ trong 

việc sung dụng hiệu quả tài 

nguyên quốc gia và khuyến 

khích khu vực kinh tế tư 

doanh phát triển, tạo những 

động lực mới thúc đẩy nền 

kinh tế tiến nhanh hơn. 

Dự thảo Văn kiện Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam gần đây cũng liên 

tục ghi nhận những đóng góp 

của thành phần kinh tế tư 

nhân vào sự nghiệp xây dựng 

và phát triển của đất nước. 

Chúng ta có quyền kỳ vọng 

rằng TPP sẽ là một động lực 

mạnh mẽ đưa Việt Nam vào 

quỹ đạo tăng trưởng kinh tế 

mới với tốc độ tăng trưởng 

cao hơn và chất lượng phát 

triển tốt hơn. 

Từ góc độ kinh tế vĩ 

mô, TPP buộc Nhà nước 

phải hành xử bình đẳng giữa 

các thành phần kinh tế. Nếu 

trước đây, phần lớn nguồn 

lực quốc gia đều dồn vào 

doanh nghiệp Nhà nước thì 

sắp tới sẽ được chuyển sang 

tư nhân. 

Hiện nay, kinh tế tư 

nhân Việt Nam chưa phát 

triển xứng với tiềm lực của 

nó, nhưng nếu chiến lược 

sung dụng hiệu quả tài 

nguyên quốc gia được triển 

khai đúng đắn, khu vực này 

sẽ chính là đầu tàu tăng 

trưởng giúp nền kinh tế tiến 

nhanh về phía trước với sức 

cạnh tranh cao hơn, tránh 

được nguy cơ thị trường nội 



“TPP - Bước ngoặt của Việt Nam”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2015 48 

địa có thể bị kiểm soát bởi 

doanh nghiệp của các nước 

có thế thượng phong. 

Thêm vào đó, TPP sẽ 

góp phần tạo ra sân chơi lành 

mạnh và bình đẳng hơn cho 

các doanh nghiệp. Hiện tượng 

ưu tiên cho doanh nghiệp 

Nhà nước trong mua sắm 

công sẽ không còn như lâu 

nay, điều này sẽ tạo áp lực để 

các doanh nghiệp trong nước, 

công cũng như tư, phải cải 

thiện năng suất lao động, 

nâng cao chất lượng sản 

phẩm dịch vụ đồng thời giảm 

giá thành. 

Như vậy, cục diện 

kinh tế sẽ thay đổi, năng lực 

cạnh tranh của nền kinh tế sẽ 

tăng lên. Biến những rào cản 

thành cơ hội phát triển, đó 

chính là mặt tích cực quan 

trọng nhất mà TPP mang đến 

cho Việt Nam. 

Trước đây, dù chúng 

ta luôn nói đến quá trình đổi 

mới hội nhập, thế nhưng 

ngoài việc nguồn lực quốc 

gia tập trung không đúng địa 

chỉ còn thiếu sự liên kết công 

- nông, thiếu sự đầu tư phát 

triển công nghệ phụ trợ, mối 

quan hệ giữa Nhà nước và tư 

nhân không có sự gắn bó, 

điều này tạo ra tình trạng lợi 

ích nhóm trong nền kinh tế. 

          Khi Việt Nam gia nhập  

WTO, nhiều người nói nông 

nghiệp sẽ bị ảnh hưởng từ 

bên ngoài và không có sức 

cạnh tranh, thế nhưng trên 

thực tế, sức ì là do những 

yếu tố nội tại chứ không phải 

từ tác động bên ngoài. 

Nhiều sản phẩm của 

Việt Nam đang có năng lực 

cạnh tranh khá mạnh trên thị 

trường như cá ba sa, tôm, 

hàng dệt may… khiến Mỹ 

phải áp thuế chống phá giá 

chứ không phải chúng ta 

không đủ năng lực. 

Nếu sự hỗ trợ trong 

nước mạnh hơn, đầy đủ hơn, 

tích cực hơn, doanh nghiệp 

Việt Nam chắc chắn sẽ củng 

cố được lợi thế cạnh tranh so 

với các đối tác của họ trong 

TPP. 

Ràng buộc của TPP 

đối với các nước trong việc 

sử dụng nguyên liệu từ chính 

đất nước sở tại hay có xuất 

xứ từ các nước thành viên 

cũng là yếu tố giúp Việt Nam 

giảm sự phụ thuộc vào nền 

kinh tế Trung Quốc. 

Hiện nay, Việt Nam 

đang nhập siêu nhiều mặt 

hàng từ Trung Quốc như 

máy móc giá rẻ, nguyên liệu 

giá rẻ… Các sản phẩm này 

cạnh tranh với chính các nhà 

sản xuất trong nước, gây tổn 

thất cho nền kinh tế, đặc biệt 

khi các doanh nghiệp của 

chúng ta có nhu cầu đổi mới 

công nghệ. 

Bên cạnh đó, vấn đề 

đào tạo nguồn nhân lực để 

cạnh tranh trong TPP cũng 

cần được chú trọng, nếu 

không, Việt Nam có thể phải 

nhập khẩu lao động từ bên 

ngoài. 

Vẫn còn một thời gian 

nữa cho sự chuẩn bị từ nay 

đến khi TPP chính thức được 

quốc hội các nước thông qua 

để triển khai. Tại Việt Nam, 

TPP được ký kết trùng hợp 

với Đại hội Đảng lần thứ 

XII. Trong nhiệm kỳ tới, 

Chính phủ sẽ nhận lấy trọng 

trách cũng như tập trung toàn 

lực để đảm bảo rằng Việt 

Nam sẽ là một quốc gia 

thành công trong TPP. Việc 

cải cách thể chế cần được 

xem trọng. 

Quá trình gia nhập 

TPP chắc chắn không tránh 

khỏi những vấp váp ban đầu 

nhưng nếu đi đúng hướng, 

kết nối được tinh thần dân 

tộc, Việt Nam sẽ tập hợp 

được sức mạnh của toàn thể 

cộng đồng dân tộc đưa đất 

nước nhanh chóng tiến đến 

cường thịnh theo đúng tiềm 

năng và kỳ vọng. 
 

Huỳnh Bửu Sơn 

(doanhnhansaigon.vn 

Ngày 02/11/2015)

 

 
 

TPP: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 
 

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hiện đã trải qua 19 vòng đàm 

phán, với sự tham gia của 12 quốc gia thành viên, có triển vọng kết thúc trong năm 2014 

này. Với các tiêu chuẩn cao; không gian rộng lớn của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ (bao 
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gồm cả hai thành viên tiềm năng là Hàn Quốc, Đài Loan), với hơn 800 triệu dân, đóng góp 

khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới và khoảng 30% kim ngạch 

thương mại toàn cầu; TPP được kỳ vọng là một “hiệp định của thế kỷ 21”, đem lại nhiều 

cơ hội thương mại và đầu tư quốc tế. Việt Nam tham gia đàm phán từ năm 2010 và đang 

đứng trước những cơ hội, thách thức lớn từ TPP, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Tuy 

nhiên, nghiên cứu này không đánh giá tác động của TPP đối với Việt Nam đơn thuần về 

thương mại, mà nhìn nhận cơ hội và thách thức từ TPP trong mối quan hệ tổng thể với 

tiến trình cải cách, phát triển đất nước những năm tới. 

1. Vài nét về TPP 

Xuất xứ: TPP khởi nguồn là Hiệp định Đối tác kinh tế chặt chẽ hơn, do nguyên thủ 3 

nước Chile, New Zealand, Singapore (P3) phát động đàm phán nhân dịp Hội nghị Cấp cao 

APEC tổ chức tại Mexico vào năm 2002. Đến năm 2005 có thêm Brunei xin gia nhập với tư 

cách thành viên sáng lập trước khi vòng đàm phán cuối cùng kết thúc, nên P3 đã biến thành P4, 

với tên gọi Hiệp định Hợp tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương. 

Năm 2007, các nước thành viên P4 quyết định mở rộng phạm vi đàm phán của hiệp định 

này ra các vấn đề dịch vụ tài chính, đầu tư và trao đổi với Mỹ về khả năng nước này tham gia 

đàm phán mở rộng của P4. Phía Mỹ cũng bắt đầu tiến hành nghiên cứu, tham vấn nội bộ với các 

nhóm lợi ích và nghị viện về vấn đề này. Tháng 9/2008, Mỹ quyết định tham gia đàm phán P4 

mở rộng; tháng 11 cùng năm, các nước Australia, Peru và Việt Nam cũng bày tỏ quan tâm và 

tham gia đàm phán TPP, nâng tổng số thành viên tham gia lên 8 nước (trừ Việt Nam đến 

13/11/2010 mới tuyên bố tham gia đàm phán với tư cách thành viên đầy đủ). Cũng từ thời điểm 

này, đàm phán mở rộng P4 được đặt tên lại là đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP). 

Kể từ sau vòng đàm phán TPP đầu tiên được tiến hành tại Melbourn (Australia) vào 

tháng 3/2010, đến nay TPP đã có sự tham gia của 12 quốc gia. Ngoài các thành viên sáng lập, 

các nước xin gia nhập tiếp theo là Mỹ, Australia, Việt Nam, Peru, Malaysia và gần đây là 

Mexico và Canada, Nhật Bản. Ngoài ra, Hàn Quốc và Đài Loan là các nước thành viên tiềm 

năng đang tiến hành tham vấn các đối tác, xem xét chuẩn bị tham gia đàm phán TPP. Các nước 

nói trên đã trải qua 19 vòng đàm phán; 04 Hội nghị Bộ trưởng TPP (hội nghị lần thứ 4 diễn ra ở 

Singapore, từ 22 - 25/3/2014). Sau nhiều lần “lỡ hẹn” từ năm 2011 đến nay, Mỹ và các nước 

đang quyết tâm kết thúc đàm phán TPP trong năm 2014 này. 

Về nội dung: TPP có phạm vi điều chỉnh rộng, bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ, vệ sinh an 

toàn thực phẩm (SPS), rào cản kỹ thuật (TBT), chính sách cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, mua sắm 

chính phủ và minh bạch hóa. Ngoài ra, còn có một chương về hợp tác và 02 văn kiện đi kèm về 

Hợp tác Môi trường và Hợp tác Lao động; 02 văn kiện quan trọng về đầu tư và dịch vụ tài 

chính. Điểm nổi bật nhất của TPP là tự do hóa rất mạnh về hàng hóa. Thuế nhập khẩu được xóa 

bỏ hoàn toàn và phần lớn là xóa bỏ ngay từ khi hiệp định có hiệu lực. Về dịch vụ, thực hiện tự 

do hóa mạnh theo phương thức chọn - bỏ. Theo đó, tất cả các ngành dịch vụ đều được mở, trừ 

những ngành nằm trong danh mục loại trừ. 

Nét mới nữa trong đàm phán Hiệp định TPP so với các FTA truyền thống trước đây là sự 

tham gia của các đối tượng liên quan như doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xã hội. Ngoài các nội 

dung đàm phán mang tính truyền thống trong các FTA, các quốc gia thành viên còn tập trung 

thảo luận nhiều đề xuất và biện pháp để thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề liên quan tới hoạch 

định chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phát triển chuỗi cung cấp và sản xuất giữa các 

nước thành viên, nâng cao sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào quá trình lưu 

thông hàng hóa giữa các quốc gia thành viên TPP… 

TPP sẽ có phạm vi điều chỉnh rộng, với xu hướng đàm phán tự do mạnh mẽ 



“TPP - Bước ngoặt của Việt Nam”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2015 50 

 - Thuế quan: Cắt giảm hầu hết các dòng thuế (ít nhất 90%), thực hiện ngay hoặc thực 

hiện với lộ trình rất ngắn. 

- Dịch vụ: Tăng mức độ mở cửa các lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tài chính. 

- Đầu tư: Tăng cường các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài và bảo vệ nhà đầu 

tư. 

- Quyền sở hữu trí tuệ: Tăng mức độ bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ cao hơn so với mức 

trong WTO (WTO+). 

- Các biện pháp SPS, TBT: Siết chặt các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ và rào cản kỹ thuật. 

- Cạnh tranh và mua sắm công: Tăng cường cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực mua sắm 

công. 

- Các vấn đề lao động: Đặc biệt là các vấn đề về quyền lập hội (nghiệp đoàn), quyền tập 

hợp và đàm phán chung của người lao động, quy định cấm sử dụng mọi hình thức lao động 

cưỡng bức, quy định cấm khai thác lao động trẻ em, quy định không phân biệt đối xử trong lực 

lượng lao động. 

- Các vấn đề phi thương mại khác: Tăng yêu cầu về môi trường. 

2. Khái quát tiến trình tham gia đàm phán của Việt Nam 

- Sau khi P4 hình thành, Singapore đã gia nhập và thể hiện mong muốn mở rộng TPP và 

sử dụng TPP như một công cụ để hiện thực hóa ý tưởng về Khu vực Thương mại tự do châu Á -

Thái Bình Dương của APEC. Từ năm 2006, đảo quốc sư tử này tích cực mời Việt Nam tham 

gia TPP, song vì cân nhắc cả về khía cạnh kinh tế và chính trị, Việt Nam chưa nhận lời mời này. 

- Tháng 9/2008, Mỹ tuyên bố tham gia TPP. Tiếp theo đó, tháng 11/2008, Australia và 

Peru cũng tuyên bố tham gia TPP. Đồng thời, đại diện các bên khẳng định sẽ đàm phán để thiết 

lập một khuôn khổ mới cho TPP. Kể từ đó, các vòng đàm phán TPP được lên lịch và diễn ra 

cho đến nay. Trước khi tuyên bố tham gia TPP, Mỹ cũng đã mời Việt Nam cùng tham gia TPP, 

đầu năm 2009, Việt Nam quyết định tham gia hiệp định này với tư cách thành viên liên kết. 

- Tháng 11/2010, sau khi tham gia 3 phiên đàm phán TPP với tư cách thành viên liên kết, 

Việt Nam đã chính thức tham gia đàm phán TPP và tham dự đầy đủ các vòng đàm phán cho đến 

nay. 

Ưu tiên đàm phán của Việt Nam trong TPP là mở rộng tiếp cận thị trường đối với sản 

phẩm may mặc và giày dép, do đây là những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang 

thị trường Hoa Kỳ. 

3. Những cơ hội từ TPP 

3.1. Cơ hội với kinh tế khu vực 

Nếu ra đời, TPP sẽ trở thành một trong những khu vực thương mại lớn nhất thế giới với 

hơn 800 triệu người, đóng góp hơn 40% GDP của thế giới và khoảng 30% kim ngạch thương 

mại toàn cầu. Theo một nghiên cứu định lượng của Trung tâm Đông - Tây (East - West Center - 

trung tâm nghiên cứu được Quốc hội Mỹ thành lập), thì tác động của TPP trong thời gian đầu là 

tương đối nhỏ, song đến năm 2025, TPP có thể đem lại gia tăng thu nhập cho nền kinh tế toàn 

cầu lên đến 104 tỷ USD. 

Nghiên cứu này đề cập đến hai con đường hướng tới tự do hóa trong khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương: Thứ nhất là đi từ các hiệp định thương mại tự do của các nước trong khu vực, mà 

chủ yếu bắt đầu từ các hiệp định của ASEAN, rồi tiến đến một hiệp định thương mại tự do cho 

cả khu vực; thứ hai là đi từ TPP, mở rộng dần cho các nước trong khu vực và tiến đến xây dựng 

hiệp định cho tất cả các quốc gia trong khu vực. Trong nghiên cứu này, các quốc gia TPP được 

hiểu là bên cạnh 11 quốc gia đã chính thức nhận lời tham gia đàm phán còn có thêm Nhật Bản 
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và Hàn Quốc, tổng cộng là 13 quốc gia. Nghiên cứu này chỉ ra rằng TPP là con đường dẫn đến 

tự do hóa khu vực đem lại lợi ích nhiều nhất cho các quốc gia. Vào năm 2025 GDP toàn cầu gia 

tăng 104,3 tỷ USD, tương ứng với mức gia tăng 0,1%. Tất cả các quốc gia tham gia TPP đều 

thu được lợi ích từ hiệp định này 

3.2. Những cơ hội đối với Việt Nam 

3.2.1. Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu 

Nhiều nước tham gia TPP là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Trong đó có 

2 trong số 3 nước nhập khẩu lớn nhất của nước ta là Mỹ và Nhật Bản. Do vậy, TPP sẽ mở ra cơ 

hội gia tăng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, Nhật Bản cũng như các thành viên khác của 

TPP, nhờ những cam kết mở cửa thị trường mạnh hơn, cao hơn so với những cam kết hiện có 

trong khu vực. Riêng với Mỹ, thông qua Hiệp định TPP, Việt Nam sẽ có cơ hội gia tăng xuất 

khẩu vào thị trường này những sản phẩm vốn có thế mạnh (dệt may, thủy sản, giày dép, sản 

phẩm gỗ...). Theo dự tính của Trung tâm nghiên cứu Đông - Tây (Quốc hội Mỹ), nhờ tham gia 

TPP, đến năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 25,8%. Mức gia tăng này của Việt Nam 

cao hơn hẳn các quốc gia khác cùng tham gia TPP. 

3.2.2. Thúc đẩy thu hút đầu tư 

Tham gia TPP, hàng hóa Việt Nam có cơ hội thâm nhập các thị trường xuất khẩu lớn 

mạnh hơn, do thuế thấp hơn. Theo đó, Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài mạnh hơn 

các nước trong khu vực. Các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là từ Trung Quốc, ASEAN sẽ tăng 

cường đầu tư vào Việt Nam để tận dụng ưu thế thành viên TPP của Việt Nam. Nhiều chuyên 

gia cho rằng, đây là lợi ích lớn nhất mà Việt Nam thu được từ TPP. Bên cạnh đó, ngay trong các 

thành viên TPP cũng có nhiều quốc gia là đối tác đầu tư quan trọng, có khả năng bổ sung cao 

cho nền kinh tế Việt Nam như: Mỹ, Australia, New Zealand, Singapore... Khi TPP có hiệu lực, 

hiệp định này cũng giúp thúc đẩy, gia tăng đầu tư của các nước nói trên vào Việt Nam, đặc biệt 

trong một số lĩnh vực Việt Nam mong muốn như phát triển các ngành công nghệ cao, nâng cao 

trình độ của các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, tạo khả năng cho Việt Nam tham 

gia tốt hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. 

3.2.3. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế đất nước 

Việc tham gia TPP sẽ giúp Việt Nam có thêm điều kiện, cơ hội triển khai chủ trương tích 

cực, chủ động hội nhập quốc tế mà Đại hội Đảng lần thứ XI năm 2011 đã đề ra. Hiệp định này 

cũng giúp Việt Nam tăng cường quan hệ nhiều mặt với các đối tác quốc tế trong khu vực châu 

Á - Thái Bình Dương, trong đó có nhiều đối tác quan trọng của Việt Nam nói riêng và ASEAN 

nói chung, như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Việc tham gia TPP với nhiều điều khoản, mức độ 

yêu cầu cao về tự do hóa thương mại, thị trường sản phẩm, dịch vụ, môi trường… cũng chứng 

tỏ quyết tâm và cam kết cải cách, đổi mới mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam. Qua đó, làm tăng 

sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam nói riêng và uy tín của Việt Nam nói chung đối với các 

nhà đầu tư, cộng đồng quốc tế; góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam. 

3.2.4. Thúc đẩy cải cách thể chế, tái cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế 

Thực tế gần 30 năm đổi mới, mở cửa vừa qua cho thấy, việc mở cửa nền kinh tế thành 

công luôn tạo động lực thúc đẩy cải cách kinh tế và nâng cao trình độ phát triển của Việt Nam. 

Đồng thời, những cải cách và chính sách mở cửa tích cực lại tạo cơ hội để Việt Nam hội nhập 

quốc tế thành công. TPP vừa tạo ra thách thức, vừa tạo ra sức ép để Việt Nam đẩy mạnh cải 

cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước, hoàn 

thiện hệ thống luật pháp… Những cải cách này trước mắt là để bảo đảm đủ điều kiện cho Việt 

Nam bước vào “sân chơi” TPP…, song về lâu dài, có tác động tích cực đối với lành mạnh hóa 

nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 
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Thông qua TPP, các quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tác giáo dục, khoa học công 

nghệ giữa Việt Nam với các thành viên TPP có thể cải thiện, mở rộng nhanh chóng. Theo đó, 

tạo thêm nguồn lực từ bên ngoài giúp Việt Nam phát triển, hiện đại hóa đất nước trong giai 

đoạn mới. 

Theo nghiên cứu định lượng của Trung tâm Đông – Tây (Mỹ), các quốc gia có quy mô 

kinh tế nhỏ, đặc biệt là Việt Nam sẽ là nước nhận được nhiều lợi ích nhất từ TPP cũng như các 

hiệp định thương mại tự do trong khu vực. Trung tâm này dự báo, đến năm 2025, GDP của Việt 

Nam sẽ tăng thêm 14,7%, chủ yếu nhờ vào việc mở rộng thương mại thông qua TPP. 

TPP là “một cơ hội tạo bước nhảy vọt” 

TPP là một Hiệp định Thương mại tự do khu vực toàn diện. Với Việt Nam, gia nhập TPP 

là “một cơ hội tạo bước nhảy vọt” trong các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế và đẩy mạnh xuất 

khẩu; tạo thuận lợi trong thương mại, hiệu quả trong chuỗi cung ứng; hiện đại hóa và nâng cấp 

các lĩnh vực dịch vụ; đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; mở cửa thị 

trường… 

4. Một số thách thức đặt ra 

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, việc gia nhập TPP cũng sẽ đặt ra không ít khó khăn, thách 

thức lớn đối với Việt Nam.  

4.1. Gia tăng sức ép về mở cửa thị trường, cạnh tranh 

- Gia nhập TPP, sẽ làm gia tăng sức ép về mở cửa thị trường, cạnh tranh đối với các 

doanh nghiệp của Việt Nam, trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung năng lực cạnh 

tranh còn yếu, khả năng quản lý còn nhiều bất cập. Khi đàm phán TPP kết thúc, có khả năng 

cam kết giảm thuế của Việt Nam sẽ thấp hơn một chút so với những nước khác, do vẫn là nước 

đang phát triển, song Việt Nam vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh nhập khẩu. Theo đó, nếu 

không có sự chuẩn bị tốt, nhiều ngành sản xuất và dịch vụ có thể sẽ gặp khó khăn. Ngay cả 

nông sản, chăn nuôi, vốn là một thế mạnh của Việt Nam, song nhiều mặt hàng được dự báo khó 

cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa, như thịt lợn, thịt bò... 

- Độ mở của nền kinh tế Việt Nam còn thấp và được bảo hộ nhiều hơn bất cứ quốc gia 

TPP nào. Trên thực tế, ở Việt Nam các thị trường dịch vụ, thị trường lao động, khoa học - công 

nghệ… vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh hoặc mới chỉ manh nha. Vì vậy, khi TPP chính thức có 

hiệu lực, Việt Nam sẽ phải đối mặt với đòi hỏi từ các nước TPP về việc mở rộng cửa hơn nữa 

cho đầu tư nước ngoài ở nhiều lĩnh vực mà Việt Nam chưa thị trường hóa, chẳng hạn như viễn 

thông và dịch vụ tài chính. Thỏa mãn những yêu cầu này sẽ là thách thức về mặt kinh doanh và 

chính sách công. 

- Việc tham gia Hiệp định TPP còn dẫn đến những thách thức lớn về cải cách doanh 

nghiệp Nhà nước ở Việt Nam, mà theo đánh giá của phía Mỹ là chiếm tới 40% GDP quốc gia. 

Các cam kết từ TPP có thể gây ra một số hệ quả xã hội tiêu cực cho Việt Nam như tình trạng 

phá sản và thất nghiệp ở các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh yếu. Ngoài ra, kết quả đàm 

phán nội dung lao động trong Hiệp định TPP có thể sẽ có tác động tới môi trường lao động ở 

Việt Nam. 

4.2. Khó khăn đối với một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực 

Hiệp định TPP đề cập đến tất cả các vấn đề của kinh tế, xã hội như thuế quan, hàng rào 

kỹ thuật, lĩnh vực phi truyền thống (lao động, môi trường, chống tham nhũng...) ở 22 nhóm lĩnh 

vực. Bên cạnh cơ hội giảm thuế, những rào cản dưới dạng quy định kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ hay 

kiện phòng vệ thương mại với quy chế nền kinh tế phi thị trường mà Hoa Kỳ thực hiện, rất có 

thể sẽ vô hiệu hóa lợi ích từ việc giảm thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam. Chẳng hạn, những 

quy định của TPP về quy tắc xuất xứ, môi trường… sẽ gây khó khăn cho một số mặt hàng xuất 
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khẩu chủ lực của Việt Nam như: Dệt may, thủy - hải sản… Điển hình ở quy tắc xuất xứ, Mỹ đòi 

hỏi hàng dệt may của Việt Nam phải tính từ khâu sợi, điều mà hiện nay doanh nghiệp Việt Nam 

khó đáp ứng và khả năng có đến 80% hàng hóa không đạt yêu cầu. Trong khi đó, Việt Nam 

đang theo đuổi nguyên tắc xuất xứ “cắt và may” trong TPP mà theo đó, dù hàng hóa với nguồn 

nguyên liệu từ các nước không là thành viên TPP vẫn được hưởng những ưu đãi thuế quan 

trong TPP. Còn về môi trường, có những yêu cầu cam kết cấm trợ cấp đánh bắt thủy hải sản có 

thể gây bất lợi đối với chính sách phát triển của ngành này... 

4.3. Sức ép kiện toàn khung khổ luật pháp và các chỉ tiêu theo chuẩn quốc tế 

Việc cam kết và thực hiện các cam kết sâu và rộng trong khuôn khổ TPP sẽ đòi hỏi Việt 

Nam trong việc phải nhanh chóng kiện toàn hệ thống luật pháp; các chỉ tiêu về chất lượng sản 

phẩm, môi trường, xã hội… theo thông lệ quốc tế. Trong khi đó, hệ thống luật pháp của Việt 

Nam hiện nay kém phát triển hơn những đối tác khác trong TPP. Luật pháp của Việt Nam yếu 

từ khâu soạn thảo đến ban hành, thực thi. Hiện tại Việt Nam vẫn tồn tại tình trạng phải sử dụng 

nhiều văn bản dưới luật để triển khai một luật. Các bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm, 

mức độ phát triển của các ngành và cả nền kinh tế nói chung còn khác biệt lớn so với thông lệ 

quốc tế cả về chất lượng lẫn phương thức tính toán. Chẳng hạn, chỉ tiêu giảm nghèo là tính theo 

chuẩn riêng của Việt Nam. 

Để thực thi cam kết trong Hiệp định TPP, Việt Nam sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều 

quy định pháp luật cũng như các chỉ tiêu chất lượng về thương mại, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí 

tuệ… Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, việc đưa hệ thống quy định pháp luật và các chỉ tiêu 

chất lượng, chỉ tiêu kinh tế - xã hội lên một mức tương xứng với các bên khác trong TPP là vô 

cùng khó khăn. 

4.4. Khoảng cách quá lớn về trình độ phát triển 

Thách thức nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam bao trùm cả những thách thức nêu trên 

là Việt Nam hiện có khoảng cách quá lớn về trình độ phát triển so với tất cả các nước thành 

viên TPP. Bên cạnh đó, Việt Nam còn có những khác biệt lớn với các đối tác trong TPP. Chẳng 

hạn: 

- Về kinh tế thị trường: Việt Nam chưa có kinh tế thị trường đúng nghĩa. Kinh tế thị 

trường ở Việt Nam là “theo định hướng XHCN”, không thật sự tôn trọng các quy luật của thị 

trường về cung cầu - cạnh tranh - giá cả. Thị trường ở Việt Nam về cơ bản mới có thị trường 

sản phẩm; thị trường vốn, lao động, khoa học công nghệ… phát triển chưa đáng kể. Mỹ là đối 

tác lớn nhất trong TPP hiện cũng vẫn cho rằng Việt Nam là một nền “kinh tế phi thị trường” và 

áp đặt các hạn chế đối với ngành dệt may, thủy sản… của Việt Nam. 

- Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong công cuộc tự do hóa nền kinh tế và đã trở 

thành thành viên của WTO. Tuy vậy, Việt Nam vẫn gặp nhiều chỉ trích về các tiêu chuẩn lao 

động, sở hữu trí tuệ và vấn đề tham nhũng. Riêng về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam tiếp 

tục nằm trong danh sách các nước bị phía Mỹ theo dõi, một phần do sản phẩm lậu và nhái vẫn 

được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, bao gồm cả vi phạm bản quyền online. 

- Về quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các đối tác trong TPP chủ yếu là quan hệ 

“hàng dọc”, nghĩa là xuất khẩu nguyên liệu thô, sản phẩm gia công; nhập khẩu công nghệ, máy 

móc… 

Những yếu tố nêu trên sẽ làm hạn chế đáng kể khả năng tận dụng cơ hội, vượt qua các 

thách thức từ TPP của Việt Nam. 

4.5. Tác động tiêu cực đối với chính sách đối ngoại “cân bằng nước lớn” 

Việt Nam chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ. Trong quan hệ với 

các nước lớn là Mỹ và Trung Quốc, thời gian qua Việt Nam thực hiện chính sách “cân bằng”. 
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Tuy nhiên, việc Việt Nam gia nhập TPP - “sân chơi” chủ yếu do Mỹ dẫn dắt - đang gây ra 

những quan ngại và hiểu lầm từ phía Trung Quốc. Trên báo chí Trung Quốc hiện tồn tại quan 

điểm khá phổ biến là: Mỹ lợi dụng TPP để lôi kéo Việt Nam, Nhật Bản và một số nước khác 

thực hiện âm mưu “bao vây” Trung Quốc. Chiến lược của Hoa Kỳ và Nhật Bản là cách ly và 

làm giảm tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực thông qua TPP. Từ năm 2001, sau khi trở 

thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung Quốc đã ngay lập tức tận 

dụng tư cách này để đưa ra một đề xuất rất hấp dẫn về một hiệp định thương mại tự do với Hiệp 

hội các quốc gia Đông Nam Á (CAFTA). Đồng thời, thực hiện “chương trình thu hoạch sớm”, 

đồng ý cắt giảm các khoản thuế nông nghiệp ngay lập tức với các nước ASEAN. Sau đó, ngày 

1/1/2010, CAFTA giữa Trung Quốc và mười nước thành viên ASEAN đã chính thức đi vào 

hoạt động, trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, xét về quy mô dân số. Gần 

đây, nhiều chuyên gia phân tích của Trung Quốc cũng cho rằng, TPP sẽ là đường dẫn cho sự 

tham gia nhiều hơn của Mỹ tại khu vực, đồng thời Mỹ cũng đang cố gắng thay đổi các thể thức 

thương mại theo cách “vạch một đường phân chia xuống Thái Bình Dương”. TPP sẽ là những 

viên gạch nền, là hạt nhân cho một khu vực thương mại châu Á - Thái Bình Dương phục vụ lợi 

ích thực tế và lâu dài của Mỹ đối với châu Á và trên hết là tăng cường địa vị, vai trò của Mỹ tại 

khu vực này. Theo đó, làm suy giảm ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong bối cảnh nêu trên, TPP 

đang và sẽ đặt ra những khó khăn cho Việt Nam trong việc tiếp tục thực hiện chính sách “cân 

bằng” nước lớn. 

5. Một số giải pháp, kiến nghị 

TPP hay bất cứ hiệp định tự do thương mại nào khác đều có tính hai mặt của nó, bao 

gồm cả cơ hội và thách thức với nền kinh tế. Việc tận dụng hiệu quả cơ hội mà TPP mang lại 

phụ thuộc rất lớn vào sự trưởng thành, tầm nhìn và chủ nghĩa thực dụng cần thiết của mỗi quốc 

gia. Từ thực tế cơ hội và thách thức mà TPP đặt ra với Việt Nam như đã phân tích trên cơ sở 

góc nhìn nghiên cứu chiến lược, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị để góp phần giúp Việt Nam 

tận dụng được cơ hội và ứng phó tốt hơn các thách thức, như sau: 

Một là, Việt Nam cần tham gia TPP ngay trong giai đoạn đàm phán với tinh thần tích 

cực, chủ động hơn nữa. Theo đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến doanh nghiệp, 

người dân trong từng ngành, lĩnh vực để nhận thức rõ cơ hội và thách thức, có sự chuẩn bị tốt 

đón TPP ngay từ khi hiệp định đang đàm phán. Bài học từ việc gia nhập WTO cho thấy, nếu chỉ 

chuẩn bị đàm phán tốt mà không tận dụng cơ hội tốt, hiệu quả kinh tế mà hiệp định mang lại sẽ 

không đáng kể. Do vậy, ngay từ thời điểm này, song song với việc chuẩn bị đàm phán hiệu quả, 

cần phải nhanh chóng xây dựng và triển khai một chiến lược tận dụng cơ hội và ứng phó với 

các thách thức của TPP một cách hiệu quả. Theo đó, ở cấp chính phủ, cần thành lập một ban chỉ 

đạo liên ngành, tập hợp quan chức và chuyên gia giỏi từ các bộ, ngành, đại diện doanh nghiệp 

chủ chốt để phối hợp xây dựng chính sách, triển khai một chiến lược tổng thể đưa Việt Nam gia 

nhập TPP thành công trong những năm tới. 

Trong các giải pháp ứng phó với những tác động tiêu cực của TPP, cần đặc biệt chú 

trọng xây dựng chính sách hỗ trợ các ngành, lĩnh vực và đối tượng bị tác động nhiều nhất. 

Chẳng hạn, đối với ngành dệt may, cần chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ để giảm nhập 

nguyên liệu từ Trung Quốc; với ngành nuôi trồng thủy sản, cần tăng cường năng lực để nâng 

cao chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường Mỹ; với khu vực doanh 

nghiệp Nhà nước, cần có phương án hỗ trợ bảo hiểm, đào tạo nghề cho người lao động mất việc 

làm… 

Nhiều khả năng thời điểm đàm phán TPP kết thúc cũng là thời điểm Việt Nam kết thúc 

một thời kỳ chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm và chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển 
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mới (2015). Theo đó, nếu Việt Nam chủ động và tận dụng tốt các cơ hội mà TPP mang lại, điều 

này sẽ tạo nên động lực có tính “cộng hưởng” với các chính sách đổi mới quyết liệt mà Việt 

Nam đang và sẽ ban hành sau Đại hội Đảng XII, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh 

mẽ. 

Hai là, để tham gia TPP hiệu quả, Việt Nam cần đẩy mạnh việc thực hiện các cam kết 

cải cách, phát triển kinh tế thị trường, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong 

đó, xác định cải cách thể chế kinh tế là then chốt. Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã chỉ 

đúng các “căn bệnh” của nền kinh tế và đưa ra các cam kết cải cách về tái cơ cấu đầu tư công; 

tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và thực hiện “ba đột phá 

chiến lược”; xây dựng nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế, tiến trình cải cách diễn ra 

vẫn chậm chạp, kém hiệu quả. Chẳng hạn, về môi trường kinh doanh, Ngân hàng Thế giới 

(WB) nhận định, thứ hạng của Việt Nam không thay đổi (vẫn xếp 99/189 nền kinh tế vào năm 

2013), dù kể từ năm 2005 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 21 cải cách, nhiều nhất trong khu 

vực Đông Á - Thái Bình Dương. Về đầu tư, từ năm 2007, Chính phủ đã chủ trương nâng cao 

chất lượng, hiệu quả đầu tư, nhưng đến nay, cơ cấu, chất lượng đầu tư vẫn không chuyển biến 

rõ rệt. Việc cải cách thể chế, chuyển sang nền kinh tế thị trường, xóa bỏ độc quyền trong nhiều 

ngành, lĩnh vực, dù đã có chủ trương đúng, song triển khai rất chậm. Nhiều mục tiêu chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 được dự báo sẽ không đạt. Do vậy, muốn xóa bỏ được 

các “rào cản” để hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và tham gia TPP nói riêng một cách vững 

chắc, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách, đổi mới và sớm xây dựng nền kinh tế thị trường theo 

đúng nghĩa của nó. 

Ba là, cần nhanh chóng kiện toàn hệ thống luật pháp, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kinh 

tế cho phù hợp thông lệ quốc tế. Trên thực tế, phần lớn các tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam 

còn kém xa so với các nước khác trong TPP. Hệ thống số liệu thống kê tại Việt Nam vừa thiếu, 

vừa lạc hậu so với thế giới. Nhiều chỉ tiêu định lượng về kinh tế, xã hội, môi trường, khoa học - 

công nghệ… không có đủ số liệu đánh giá, hoặc sử dụng không đúng (chẳng hạn việc quá coi 

trọng tốc độ tăng GDP). Một khi hệ thống chỉ tiêu của Việt Nam còn khác biệt quá nhiều với 

các thành viên TPP, việc hợp tác, hội nhập sẽ rất khó khăn. Do vậy, để bước vào “sân chơi” 

TPP đầy mới mẻ thì cùng với nỗ lực cải cách, đổi mới nền kinh tế, việc cải thiện hệ thống luật 

pháp, xây dựng các tiêu chí theo thông lệ quốc tế và từng ngành, lĩnh vực phải vươn lên nâng 

cao chất lượng theo chuẩn chung của thế giới có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 
 

TS. Trần Hồng Quang - Ths. Nguyễn Quốc Trường  

       (svec.org.vn - Ngày 30/10/2014) 
 

     
 

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM GIA NHẬP TPP 
 

Sau những phiên đàm phán căng 
thẳng, phiên đàm phán Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Át-lan-
ta (Hoa Kỳ) đã kết thúc vào chiều 5/10 
(theo giờ Việt Nam). Đây là bước ngoặt 
lịch sử đối với các nước thành viên TPP, 
trong đó có Việt Nam. Điều đó cũng có 
nghĩa TPP mở ra nhiều cơ hội lẫn thách 
thức với Việt Nam. 

Tối 5/10, Bộ Công thương cho biết, từ 
ngày 30/9 đến 4/10, Bộ trưởng phụ trách 
thương mại của 12 nước tham gia TPP đã 
họp tại Át-lan-ta (Mỹ) để tìm kiếm thỏa thuận 
nhằm kết thúc đàm phán TPP. Sau một thời 
gian đàm phán khẩn trương và kéo dài hơn 
dự kiến, năm ngày thay vì ba ngày, các bộ 
trưởng đã đạt được đồng thuận về tất cả các 
vấn đề vướng mắc, trong đó có những vấn 

http://svec.org.vn/
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đề mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ, các 
quy định về lao động, doanh nghiệp Nhà 
nước…, chính thức kết thúc đàm phán TPP 
sau 5 năm. Đoàn đàm phán Việt Nam do Bộ 
trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng làm 
trưởng đoàn, đã thể hiện sự chủ động tích 
cực phối hợp các nước để kết thúc toàn diện 
các lĩnh vực đàm phán song phương và đa 
phương, phù hợp mục tiêu và phương án 
đặt ra, góp phần vào thành công chung của 
Hội nghị Át-lan-ta. Đoàn Việt Nam đã đàm 
phán song phương với Đại diện Thương mại 
Hoa Kỳ M.Phô-man, Bộ trưởng Thương mại 
quốc tế và Công nghiệp Ma-lai-xi-a S.M.Mô-ha-
mét, Bộ trưởng Kinh tế Mê-hi-cô I.Gu-a-gia-
đô, Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Pê-
ru M.Xin-va và lãnh đạo cấp bộ trưởng một 
số nước khác. 

Theo Bộ trưởng Công thương Vũ Huy 
Hoàng, TPP được coi là hình mẫu cho hợp 
tác kinh tế khu vực trong những năm đầu thế 
kỷ 21, gồm 30 chương, đề cập không chỉ 
các lĩnh vực truyền thống như hàng hóa, 
dịch vụ, đầu tư mà còn cả các vấn đề mới 
như thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho 
dây chuyền cung ứng, doanh nghiệp nhà 
nước… Với các kết quả đàm phán đã đạt 
được, TPP sẽ là một hiệp định toàn diện, 
chất lượng cao trên cơ sở cân bằng lợi ích 
và lưu ý tới trình độ phát triển khác nhau 
giữa các nước tham gia hiệp định, đồng thời 
kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại 
tất cả các nước TPP; tạo việc làm, giảm 
nghèo và nâng cao mức sống của người 
dân, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao năng suất 
lao động và sức cạnh tranh, thúc đẩy minh 
bạch hàng hóa, quản trị tốt, đồng thời củng 
cố các tiêu chuẩn về lao động và môi 
trường. 

Tại cuộc họp báo về triển vọng kinh tế 
khu vực Đông Á sáng 5/10, chuyên gia kinh 
tế của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, 
kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi lớn khi 
TPP - có phạm vi ảnh hưởng tới 40% GDP 
toàn cầu, được ký. Việt Nam sẽ có thị 
trường rộng hơn; GDP có thể tăng thêm 8 
đến 10% đến năm 2030, thậm chí còn nhiều 
hơn. Đây là cú hích lớn cho Việt Nam nhưng 
cũng đem lại áp lực cho nhà sản xuất trong 
nước. Họ phải cạnh tranh quyết liệt hơn, 
nhưng điều này sẽ thúc đẩy năng suất lao 

động; rất tốt cho Việt Nam trong tăng trưởng 
dài hạn. 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính 
sách (VEPR) trước đây cũng công bố báo 
cáo về tác động của TPP tới kinh tế Việt 
Nam. Theo đó, GDP Việt Nam có thể tăng 
cao nhất nếu hàng rào thuế quan được dỡ 
bỏ, nổi bật nhất so với các nước khác. Theo 
đánh giá của nhiều chuyên gia quốc tế, Việt 
Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhiều 
nhất khi tham gia TPP; GDP Việt Nam có thể 
tăng thêm 35,7 tỷ USD vào năm 2025 nếu 
ngành sản xuất nội địa đáp ứng được hàng 
rào kỹ thuật của các đối tác. Tham gia vào 
TPP, Việt Nam có nhiều cơ hội và thuận lợi 
cơ bản, đó là: Mở rộng thị trường xuất khẩu, 
nhất là thị trường xuất khẩu nông sản. Việt 
Nam sẽ tiếp cận sâu rộng hơn vào hai nền 
kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Nhật 
Bản. Năm 2014, xuất khẩu của Việt Nam 
vào các nước thành viên TPP đạt 58,41 tỷ 
USD, chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong quan 
hệ thương mại với các nước TPP, Việt Nam 
ở vị thế xuất siêu khá lớn, xuất siêu tới 7/11 
thị trường của TPP. Điều quan trọng nhất là, 
thuế nhập khẩu nhiều loại hàng hóa sẽ được 
giảm xuống 0%, là cú huých mạnh cho xuất 
khẩu, tác động tích cực đến thu nhập của 
người dân, cải thiện sức cạnh tranh của 
hàng hóa xuất khẩu, nâng cao kim ngạch 
xuất khẩu. TPP dự kiến giúp kim ngạch xuất 
khẩu may mặc và giày dép của Việt Nam đạt 
16,5 tỷ USD trước năm 2025. Việt Nam 
tham gia TPP, xuất khẩu và GDP có thể tăng 
thêm tương ứng 68 tỷ USD và 36 tỷ USD, 
hay 28,4% và 10,5% vào năm 2025 so với 
kịch bản nếu không tham gia TPP. Hoa Kỳ là 
thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, 
với 55% thị phần toàn ngành dệt may. Khi 
TPP có hiệu lực, mức thuế suất hàng dệt 
may từ Việt Nam sang thị trường này có thể 
giảm xuống gần bằng 0%, thay vì 17% như 
hiện nay. Việt Nam là nước có thế mạnh 
trong nông nghiệp với điều kiện thiên nhiên 
thuận lợi. TPP được ký kết sẽ giúp Việt Nam 
thúc đẩy FDI của các nước trong khối, tạo 
cơ hội cho Việt Nam khai thác lợi thế, tiềm 
năng về nông nghiệp, nhất là thủy sản. 

Tham gia TPP sẽ giúp Việt Nam hội 
nhập sâu hơn vào thị trường tài chính thế 
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giới. Các luồng vốn đầu tư quốc tế vào Việt 
Nam cũng sẽ tăng mạnh, tạo thuận lợi cho hệ 
thống ngân hàng tăng cường thanh khoản và 
tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí 
thấp hơn. Tham gia TPP chắc chắn thúc đẩy 
đầu tư của các nước vào Việt Nam. Tính đến 
nay, đầu tư trực tiếp của các nước TPP vào 
Việt Nam đạt hơn 100 tỷ USD vốn đăng ký 
của những dự án còn hiệu lực, chiếm gần 
40% tổng lượng vốn FDI của Việt Nam. Dòng 
vốn từ nhiều nước thành viên TPP có trình 
độ phát triển cao có thể mang lại những lợi 
ích lan tỏa đáng kể về công nghệ và kỹ năng 
quản lý, hay các lĩnh vực dịch vụ có giá trị gia 
tăng cao hơn. Mức tăng đầu tư sẽ giúp thúc 
đẩy sự hình thành vốn cố định và tạo cơ hội 
cho Việt Nam khai thác các lợi thế tiềm năng 
về nông nghiệp. Các công ty dệt may nội địa 
và nước ngoài sẽ đẩy mạnh đầu tư tại Việt 
Nam để tận dụng cơ hội hưởng thuế xuất 
khẩu thấp vào TPP. Như vậy, ngành dệt may 
Việt Nam không chỉ nhận ưu đãi từ thị trường 
Hoa Kỳ, mà còn đạt giá trị gia tăng lớn hơn 
trong chuỗi cung ứng. Gia nhập TPP sẽ mở 
ra cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác với các 
nước nhằm hiện đại hóa sản xuất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào 
chuỗi sản xuất toàn cầu. Thỏa thuận TPP sẽ 
giảm đáng kể thuế nhập khẩu áp dụng cho 
các hàng may mặc Việt Nam vào thị trường 
các quốc gia thành viên, qua đó gia tăng 
cạnh tranh với hàng hóa tương tự từ các 
nước khác trong khu vực. Ngoài ra, TPP 
cũng quy định các hàng hóa Việt Nam phải 
sử dụng nguyên liệu tự sản xuất trong nước 
hoặc nhập khẩu từ các thành viên TPP. Điều 
này thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ 
trợ cũng như mở rộng quy mô sản xuất của 
các doanh nghiệp Việt Nam. 

Bên cạnh những thuận lợi lớn, TPP 
cũng đặt ra nhiều thách thức lớn, đó là, mặc 
dù xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhưng cơ 
cấu hàng xuất khẩu chưa mang tính hiệu 
quả, chủ yếu xuất khẩu hàng có công nghệ 
thấp, thâm dụng lao động như hàng may 
mặc, giày dép, đồ nội thất... Xuất khẩu chủ 
yếu nguyên liệu thô, chưa qua sơ chế hoặc 
gia công đã khiến việc cạnh tranh về giá cả, 
chất lượng, giá trị tăng thêm của hàng hóa… 
trở nên yếu. Quy mô doanh nghiệp xuất khẩu 
nhỏ, không thâm nhập được vào hệ thống 

phân phối chính khiến các doanh nghiệp xuất 
khẩu trở nên không bền vững, không chi phối 
được thị trường. Tham gia TPP sẽ tạo ra sức 
ép về mở cửa thị trường, cạnh tranh đối với 
các doanh nghiệp Việt Nam. Nếu không có 
sự chuẩn bị tốt, nhiều ngành sản xuất và dịch 
vụ có thể sẽ gặp khó khăn. Ngành chăn nuôi 
sẽ đối mặt sự cạnh tranh quyết liệt. 

Việt Nam cũng sẽ gặp phải thách thức 
cạnh tranh, có thể dẫn tới phá sản và tình 
trạng thất nghiệp ở các doanh nghiệp có 
năng lực cạnh tranh yếu, không được chuẩn 
bị kỹ cho hội nhập; việc giảm thu ngân sách 
từ giảm thuế nhập khẩu sau khi thực hiện 
TPP. Hơn nữa, việc giảm thuế quan có thể 
khiến luồng hàng nhập khẩu từ các nước 
TPP vào Việt Nam gia tăng, với giá cả cạnh 
tranh hơn. Thị phần hàng hóa liên quan tại 
Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng và cạnh tranh sẽ 
gay gắt hơn. Sản phẩm nông nghiệp, doanh 
nghiệp và nông dân Việt Nam đứng trước sự 
cạnh tranh gay gắt, nhất là các hàng nông 
sản và nông dân là những đối tượng dễ bị 
tổn thương nhất trong hội nhập. 

Các nước tham gia TPP có xu hướng 
đàm phán nhằm giữ bảo hộ đối với nông sản 
nội địa. Khi đó, hàng rào phi thuế quan sẽ trở 
nên phổ biến hơn với yêu cầu cao hơn về 
chất lượng sản phẩm, trong khi đây là điểm 
yếu của sản xuất nông nghiệp Việt Nam. 
Hàng nhập khẩu tăng, xuất khẩu không tìm 
được đường vào thị trường các nước sẽ 
khiến nông nghiệp đứng trước những khó 
khăn. Để bảo hộ hàng hóa trong nước, Việt 
Nam tất yếu cũng sẽ áp dụng các hàng rào 
phi thuế quan. Nếu rào cản kỹ thuật chưa có 
hoặc kém, các biện pháp vệ sinh dịch tễ 
không hiệu quả sẽ khiến Việt Nam trở thành 
thị trường tiêu thụ các sản phẩm chất lượng 
thấp. Một điểm nữa là, quy tắc xuất xứ hàng 
hóa trong TPP yêu cầu các sản phẩm xuất 
khẩu từ một thành viên của TPP sang các 
thành viên khác phải có xuất xứ nội khối, 
không sử dụng các nguyên liệu của nước thứ 
ba ngoài thành viên TPP mới được hưởng 
ưu đãi thuế suất 0%. Đây là khó khăn đối với 
doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, nhất là 
ngành xuất khẩu hàng may mặc và da giày. 
Việt Nam phải có hướng dẫn cung cấp thông 
tin đầy đủ cho doanh nghiệp trong việc tiếp 
cận được những cơ hội của thị trường mới 
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mà trong đó những thông tin mang tính đặc 
thù liên quan đến tập quán, văn hóa, những 
yếu tố thị trường, và cả những thông tin về 
chính sách vĩ mô, phải có cơ chế thông tin 
xuyên suốt, vận dụng một cách linh hoạt và 
nhanh nhạy để bảo đảm cho khả năng tiếp 
cận thị trường của doanh nghiệp Việt Nam 
mà chúng ta đều hiểu còn hạn chế rất nhiều 
về nguồn thông tin khi tiếp cận thị trường đó. 

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội 
nhập rất nhanh, đồng thời thế giới cũng có 
những khung khổ toàn cầu hóa rất phát triển 
và đa dạng, thì bên cạnh việc dỡ bỏ hàng rào 
thuế quan, các nước cũng tập trung tăng 
cường hơn nữa những hàng rào phi thuế 
quan, đặc biệt những hàng rào kỹ thuật. 
Chính vì vậy, cần có sự phối hợp giữa khu 
vực Nhà nước với doanh nghiệp để làm sao 
giải quyết khâu khó khăn, trở ngại liên quan 
các hàng rào phi thuế quan và đặc biệt giúp 
doanh nghiệp tiếp cận thị trường bền vững, 
tránh được những tranh chấp thương mại, 
những vụ kiện thương mại. Thí dụ các vụ 
kiện về chống bán phá giá, chống trợ cấp hay 
là các biện pháp tự vệ thương mại của các 
quốc gia, là những nội dung mang tính sống 
còn đối với doanh nghiệp và trong công cuộc 
hội nhập của chúng ta hiện nay. 

Do đó, nhằm mở rộng sản xuất và 
xuất khẩu, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu 
cực từ mở cửa thị trường và sức ép của 
hàng nhập khẩu, các cơ quan Nhà nước và 
các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ 
ngay từ bây giờ. Về phía các cơ quan Nhà 
nước, cần triển khai các hoạt động nghiên 
cứu, đánh giá tác động của TPP đối với các 
lĩnh vực hàng hóa, đầu tư, dịch vụ… để có 
cơ sở xây dựng và điều chỉnh chính sách dài 
hạn. Việt Nam cũng cần xây dựng chính sách 
phát triển các ngành công nghiệp mà Việt 

Nam dự kiến sẽ có tiềm năng và lợi thế trong 
khối TPP… và tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng 
trong khu vực. Đồng thời, việc xây dựng các 
chính sách thúc đẩy tăng hàm lượng giá trị 
gia tăng trong tất cả các ngành của nền kinh 
tế thông qua nâng cấp năng lực, công nghệ, 
hợp tác dài hạn với các đối tác mạnh trong 
lĩnh vực tương ứng, đa dạng hóa đổi mới sản 
phẩm cũng là một nhiệm vụ cần thiết. 

Các doanh nghiệp Việt Nam, trước 
tiên cần chủ động tìm hiểu các thông tin liên 
quan về hiệp định thông qua việc tích cực 
tham gia hơn nữa vào quá trình tham vấn với 
đoàn đàm phán thông qua Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các 
nhà đàm phán, các học giả để có thể nắm bắt 
thông tin về hiệp định, về các cam kết cụ thể 
trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của mình, 
từ đó có những biện pháp tận dụng các cơ 
hội do Hiệp định TPP mang lại. Bên cạnh đó, 
các doanh nghiệp cần củng cố, đào tạo, nâng 
cao trình độ và tay nghề đội ngũ nhân lực, đề 
ra các mục tiêu và phương thức hướng hoạt 
động của doanh nghiệp phù hợp với các đòi 
hỏi của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần tận 
dụng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp 
nước ngoài nhằm tranh thủ lợi thế về vốn, 
nhân lực và kỹ thuật của các đối tác. Về dài 
hạn, các doanh nghiệp trong nước cần bám 
sát lộ trình và các quy định về mở cửa thị 
trường của Hiệp định TPP nhằm xây dựng kế 
hoạch đầu tư, sản xuất hiệu quả, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của mình, tận dụng 
được cơ hội tham gia chuỗi cung ứng trong 
khu vực. 

 

Tùng Lâm 

(Báo Nhân dân - Ngày 06/10/2015) 

 

 
 

TPP TÁC ĐỘNG TỚI KINH TẾ, THỂ CHẾ VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM 
 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định, Hiệp định TPP sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Việt 

Nam, cả về phương diện kinh tế, thể chế và xã hội. 

Ngày 5/10, sau khi Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán Hiệp 

định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hoàn tất quá trình đàm phán hiệp định tại Atlanta, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có cuộc trả lời phỏng vấn của TTXVN về hiệp 

định lịch sử này. 



“TPP - Bước ngoặt của Việt Nam”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2015 59 

Chuẩn bị ký kết chính thức 

Trước hết về tiến trình thực hiện TPP tiếp theo đối với Việt Nam trong thời gian tới, Bộ 

trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, sau khi kết thúc đàm phán, các nước sẽ tiến hành các thủ tục rà 

soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết chính thức và bắt đầu trình các cơ quan có thẩm quyền 

phê chuẩn hiệp định. Quá trình này thông thường kéo dài tối thiểu là 18 tháng. Đây cũng là 

khoảng thời gian để các nước tham gia chuẩn bị điều kiện cần thiết để có thể thực hiện được tốt 

hiệp định.  

Đối với Việt Nam, trên cơ sở thỏa thuận chung giữa các nước TPP, Bộ Công Thương và 

Đoàn đàm phán Chính phủ sẽ công bố chính thức toàn văn của Hiệp định TPP cho công chúng 

tham khảo và phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan triển khai việc rà soát và phê chuẩn hiệp 

định theo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế.  

Ngoài ra, do tầm quan trọng của Hiệp định TPP, dự kiến hiệp định sẽ được báo cáo Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến chỉ đạo trước khi bắt đầu quá trình phê chuẩn hiệp 

định. Chính phủ đã có các chỉ đạo để các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng 

hoàn thành dự thảo báo cáo Ban Chấp hành Trung ương. Thời gian phê chuẩn hiệp định cũng là 

thời gian để chuẩn bị các công việc cần thiết, trong đó tập trung vào việc điều chỉnh hệ thống 

pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường năng lực cạnh tranh để có thể tận dụng được 

cơ hội và vượt qua thách thức khi Hiệp định TPP có hiệu lực.   

Lợi ích nhiều mặt 

Về tác động của TPP đối với Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định, Hiệp 

định TPP sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, cả về phương diện kinh tế, thể chế và xã hội. 

Cụ thể, về kinh tế, theo tính toán của các chuyên gia kinh tế độc lập, TPP sẽ giúp GDP 

của Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD vào năm 2025. Xuất khẩu 

sẽ tăng thêm được 68 tỷ USD vào năm 2025. Đáng chú ý là việc các thị trường lớn như Hoa Kỳ, 

Nhật Bản và Canada giảm thuế nhập khẩu về 0% sẽ giúp tạo ra “cú hích” lớn đối với hoạt động 

xuất khẩu của nước ta. Các ngành xuất khẩu quan trọng như dệt may, giày dép, thủy sản... nhiều 

khả năng sẽ có bước phát triển vượt bậc về kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này.  

Ngoài ra, tham gia TPP sẽ giúp ta có được các cơ hội mới từ chuỗi cung ứng mới hình 

thành sau khi TPP có hiệu lực. Các nước TPP chiếm tới 40% GDP và 30% thương mại toàn 

cầu, lại bao gồm các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, chắc chắn sẽ mở ra rất nhiều cơ hội 

khi chuỗi cung ứng mới hình thành. Thêm vào đó, cam kết trong TPP về dịch vụ và đầu tư dự 

kiến sẽ có tác dụng tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thu hút nguồn vốn 

đầu tư nước ngoài.  

Về mặt thể chế, cũng như tham gia WTO, tham gia TPP sẽ là cơ hội để ta tiếp tục hoàn 

thiện thể chế, trong đó có thể chế kinh tế thị trường, một trong ba đột phá chiến lược mà Đảng 

ta đã xác định; hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của 

ta, đồng thời giúp ta có thêm cơ hội để hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông 

thoáng, minh bạch và dễ dự đoán hơn, từ đó thúc đẩy cả đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước 

ngoài. Đặc biệt, việc hoàn thiện và tăng cường công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ mở ra cơ 

hội thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao, thí dụ như sản xuất dược 

phẩm, trong đó có thuốc sinh học (đặc biệt là với vắc xin và một số sản phẩm ta có bước phát 

triển mạnh trong các năm qua).  

Thêm vào đó, Hiệp định TPP với các tiêu chuẩn rất cao về quản trị minh bạch và hành 

xử khách quan của bộ máy Nhà nước sẽ giúp ta tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

XHCN; thúc đẩy hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải 

cách hành chính; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và phòng chống tham nhũng, lãng 

phí, quan liêu.  
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Về mặt xã hội, tham gia TPP sẽ tạo ra các cơ hội giúp nâng cao tốc độ tăng trưởng. Hệ 

quả là sẽ tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo. Tăng 

trưởng kinh tế cũng giúp ta có thêm nguồn lực để cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng. Do nhập khẩu từ Hoa Kỳ và các nước TPP chưa có FTA với ta phần 

lớn là không cạnh tranh trực tiếp, nên nếu có một lộ trình giảm thuế hợp lý, kết hợp với hoàn 

thiện hệ thống an sinh xã hội, ta có thể xử lý được các vấn đề xã hội nảy sinh do tham gia TPP.  

Đặc biệt, do Hiệp định TPP bao gồm cả các cam kết về bảo vệ môi trường nên tiến trình 

mở cửa, tự do hóa thương mại và thu hút đầu tư sẽ được thực hiện theo cách thân thiện với môi 

trường hơn, giúp ta tăng trưởng bền vững hơn.  

Biến thách thức thành cơ hội 

Tuy nhiên, tham gia TPP cũng đặt ra một số thách thức nhất định đối với Việt Nam. Về 

kinh tế, thách thức lớn nhất là sức ép cạnh tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi. Mặc dù 

Việt Nam có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp nhưng sức cạnh tranh của chúng ta 

trong một số ngành nghề chưa thực sự tốt, ví dụ như chăn nuôi. Dự kiến đây sẽ là ngành gặp 

nhiều khó khăn nhất khi cam kết TPP có hiệu lực. Đối với các ngành kinh tế khác, cạnh tranh 

cũng có thể xảy ra nhưng ở mức độ không lớn bởi vì các nền kinh tế TPP hiện nay có cơ cấu 

mặt hàng xuất khẩu mang tính bổ sung hơn là mang tính cạnh tranh với cơ cấu mặt hàng xuất 

khẩu của Việt Nam.  

Về xây dựng pháp luật, thể chế, các tiêu chuẩn cao về quản trị minh bạch và hành xử 

khách quan của bộ máy Nhà nước sẽ đặt ra những thách thức lớn cho bộ máy quản lý. Tuy 

nhiên, đây cũng là những tiêu chuẩn mà chúng ta đang hướng đến để xây dựng một Nhà nước 

pháp quyền XHCN, thực sự của dân, do dân và vì dân, với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm 

chất, năng lực, kỷ luật, kỷ cương.  

Về mặt xã hội, cạnh tranh tăng lên khi tham gia TPP có thể làm cho một số doanh 

nghiệp, trước hết là các doanh nghiệp vẫn dựa vào sự bao cấp của Nhà nước, các doanh nghiệp 

có công nghệ sản xuất và kinh doanh lạc hậu rơi vào tình trạng khó khăn (thậm chí phá sản), 

kéo theo đó là khả năng thất nghiệp trong một bộ phận lao động sẽ xảy ra. Tuy nhiên, do phần 

lớn các nền kinh tế trong TPP không cạnh tranh trực tiếp với ta, nên ngoại trừ một số ít ngành 

nông nghiệp, dự kiến tác động này là có tính cục bộ, quy mô không đáng kể và chỉ mang tính 

ngắn hạn.  

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực nêu trên, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng Việt 

Nam cần chú ý một số vấn đề. Trước hết, về nông nghiệp, Việt Nam sẽ phải hết sức nỗ lực, biến 

thách thức thành cơ hội để đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó đặc 

biệt coi trọng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy ứng dụng khoa học - 

công nghệ, chuyển đổi sang mô hình kinh doanh trang trại, đồn điền lớn để giảm chi phí sản 

xuất, dễ quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như dễ ứng dụng các công nghệ 

sinh học vào lĩnh vực trồng trọt, canh tác, chăn nuôi, phù hợp với việc xây dựng các chiến lược 

về nông nghiệp.  

Về thể chế, để thực thi cam kết trong TPP, Việt Nam sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi một số 

quy định pháp luật về thương mại, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường… Tuy 

nhiên, như kinh nghiệm gia nhập WTO đã chỉ ra, với sự chuẩn bị nghiêm túc và nỗ lực cao độ, 

chúng ta có thể thực hiện thành công khối lượng công việc này, nhất là khi chúng ta được quyền 

thực hiện theo lộ trình.  

Về mặt xã hội, với cơ hội mới có được từ Hiệp định TPP, chúng ta sẽ có điều kiện để tạo 

công ăn việc làm mới, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành ta thực sự có lợi thế cạnh 

tranh. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần có các biện pháp trợ giúp để chủ động xử lý kịp thời các tác 

động tiêu cực có thể xảy ra trong đó có việc tổ chức đào tạo lại đội ngũ lao động. Với thời gian, 
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thu hút đầu tư nước ngoài tăng lên, cơ cấu sản xuất sẽ được điều chỉnh và nhiều việc làm mới sẽ 

được tạo ra.  

Đẩy nhanh quá trình xây dựng lại các thực thể kinh tế 

Bộ trưởng cho biết thêm, chúng ta đã chủ động và tích cực hội nhập từ khá lâu. Chúng ta 

đã gia nhập ASEAN từ năm 1996, tham gia Hiệp định BTA với Hoa Kỳ năm 2001, Hiệp định 

BIT với Nhật Bản năm 2003, gia nhập WTO vào năm 2007 và tiếp theo đó là rất nhiều Hiệp 

định thương mại tự do (FTA) với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Gần đây nhất, 

trong năm 2015, chúng ta đã ký kết thêm 2 Hiệp định FTA với Hàn Quốc và Liên minh Á-Âu, 

kết thúc đàm phán FTA với EU. Như vậy, có thể nói, Việt Nam không còn quá xa lạ với hội 

nhập kinh tế quốc tế.  

Mặc dù trình độ phát triển của Việt Nam còn một khoảng cách so với một số nước TPP 

và một số cam kết trong hiệp định này khá mới mẻ đối với chúng ta, như trong các lĩnh vực lao 

động, môi trường, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp nhà nước,… Chủ trương và 

chính sách của Đảng và Nhà nước ta đang hướng tới là một nền hành chính công hiệu quả, minh 

bạch, dễ dự đoán, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của tất cả các hiệp định quốc tế nên việc 

ta tham gia Hiệp định TPP hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc và định hướng hội nhập kinh tế 

quốc tế của Đảng và Nhà nước.  

Việc tham gia Hiệp định TPP với các tiêu chuẩn cao cũng giúp đẩy nhanh các quá trình 

xây dựng lại các thực thể kinh tế, đẩy mạnh cơ chế kinh tế theo định hướng thị trường, trong đó 

có cả vấn đề về cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước. Những chính sách này phù hợp với mục tiêu 

và tiêu chuẩn của Hiệp định TPP. Vì thế, ta cũng không hoàn toàn quá bị động khi thực thi các 

tiêu chuẩn của TPP. Đương nhiên, có những tiêu chuẩn cao mà Việt Nam và các nước có trình 

độ phát triển thấp trong TPP cần thêm thời gian để nâng cao năng lực, sửa đổi pháp luật, thủ 

tục, quy trình, đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ thực thi. Đối với những lĩnh vực này, Việt 

Nam sẽ được áp dụng những thời gian chuyển đổi thích hợp, nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ 

các nước TPP phát triển hơn để đảm bảo đến một thời điểm nào đó, ta có thể sẵn sàng thực thi, 

áp dụng những tiêu chuẩn ngang bằng các nước TPP phát triển. 
 

     (baochinhphu.vn - Ngày 06/10/2015) 
 

     
 

Nông nghiệp và tác động sau gia nhập TPP 

 

Theo các chuyên gia, TPP là hình thức hội nhập “theo chiều sâu”, hứa hẹn sẽ đem lại 

nhiều lợi ích nhưng cũng không ít thách thức cho ngành nông nghiệp của Việt Nam. 

Lợi ích TPP mang lại cho nông nghiệp là không thể phủ nhận 

Cho đến nay, nông nghiệp vẫn là ngành thế mạnh của Việt Nam. Trong đó, thủy sản 

được đánh giá là có thế mạnh nhất, tiếp đến là trồng trọt, chăn nuôi xếp vị trí thứ ba. Cả ba 

ngành này đều có xu hướng chịu tác động khá rõ của các đàm phán liên quan đến nội dung thuế 

quan, nhóm “biện pháp kỹ thuật” (TBT) với nhóm các “biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động 

thực vật” (SPS), đầu tư và lao động; trong đó bao gồm cả những mặt thuận lợi và khó khăn. 

Trước tiên, TPP sẽ mở ra một thị trường tiêu thụ nông sản rộng lớn, giúp chúng ta giảm 

áp lực phụ thuộc vào thị trường truyền thống. TPP sẽ giúp quá trình điều chỉnh tái cơ cấu xuất 

khẩu nông sản diễn ra nhanh hơn khi tiếp cận được các thị trường của các quốc gia thành viên. 

Trong đó, Mỹ và Nhật Bản là hai thị trường dự báo sẽ gia tăng khối lượng xuất khẩu các mặt 

hàng nông sản. 

Sau khi TPP có hiệu lực, thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản sẽ giảm mạnh. Hầu 
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hết các hàng nông sản đã giảm thuế xuống hơn 90%, có những mặt hàng đã xuống 9%... và theo 

lộ trình giảm thuế thì sau một thời gian mức thuế suất của nhiều mặt hàng sẽ về 0, trong đó có 

nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam có lợi thế như đồ gỗ, thủy sản… 

Sức cạnh tranh của nông sản xuất khẩu nước ta sẽ tăng cao. Một số mặt hàng xuất khẩu 

lớn sang Mỹ, Nhật Bản như thủy sản, đồ gỗ… sẽ có lợi thế cạnh tranh về giá tốt hơn. Đơn cử, 

thủy sản được cho là ngành nông nghiệp tận dụng được nhiều lợi thế hơn cả khi Việt Nam gia 

nhập TPP, cụ thể là cơ hội gia tăng xuất khẩu. Nhật Bản, Mỹ là hai trong các quốc gia nhập 

khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã nhận thấy thị trường này sẽ còn 

lớn hơn khi thuế nhập khẩu giảm về 0%. Đồng thời, thuế nhập khẩu đối với các thị trường nhỏ 

hơn như Australia, Singapore và Mexico cũng sẽ giảm xuống và “lối vào” các thị trường này sẽ 

rộng mở hơn. Với tôm, mực, cá ngừ, hiện thuế xuất khẩu chỉ từ 1 - 10%. 

TPP được ký kết cũng sẽ mở ra cơ hội thu hút vốn FDI vào nông nghiệp. Tính tới cuối 

năm 2014, cả nước mới có 512 dự án FDI nông nghiệp với 3,3 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 

1,4% vốn cam kết FDI vào Việt Nam. Thuế TPP bằng 0% sẽ tạo nhiều cơ hội để ngành nông 

nghiệp đẩy nhanh thu hút vốn đầu tư. Vào TPP, kết hợp với đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp. 

Đáng chú ý, nội dung đàm phán về đầu tư lại hứa hẹn đem đến nhiều cơ hội cho ngành 

nông nghiệp nước ta. Khi TPP có hiệu lực, hiệp định này sẽ thúc đẩy, gia tăng đầu tư của các 

nước thành viên (nhất là các nước phát triển như Mỹ, Australia, New Zealand, Singapore...) vào 

Việt Nam, đặc biệt trong một số lĩnh vực Việt Nam mong muốn phát triển như các ngành nông 

nghiệp công nghệ cao, hình thành các chuỗi khép kín với công nghệ tiên tiến, tạo khả năng cho 

Việt Nam tham gia tốt hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.  

Đặc biệt trong một số lĩnh vực Việt Nam mong muốn phát triển như các ngành nông 

nghiệp công nghệ cao, TPP sẽ tạo cơ hội hình thành các chuỗi khép kín với công nghệ tiên tiến, 

tạo khả năng cho Việt Nam tham gia tốt hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. 

Thách thức, khó khăn cần vượt qua 

Sản xuất nông nghiệp nước ta có quy mô nhỏ, chủ yếu là hộ gia đình. Hiện, cả nước chỉ 

có khoảng 3.500 doanh nghiệp trong nông nghiệp, chiếm 1,01% tổng số doanh nghiệp cả nước. 

Tuy nhiên, đa phần trong số các doanh nghiệp là nhỏ và vừa, với số vốn dưới 5 tỷ đồng, chiếm 

dưới 65%, điều kiện sản xuất còn hạn chế nên sẽ rất nhiều khó khăn khi cạnh tranh trên thị 

trường thế giới. 

Tác động đầu tiên sẽ là người nông dân khi tới 60% dân số nước ta phụ thuộc vào nông 

nghiệp. Thực tế, dù đã có nhiều phát triển nhưng đa phần người nông dân - vốn là đối tượng dễ 

bị “tổn thương” trong quá trình hội nhập vẫn chưa được trang bị nhiều kiến thức. Điều này dẫn 

tới năng lực cạnh tranh của một số mặt hàng trong lĩnh vực này vẫn còn yếu, điển hình là các 

nhóm hàng nông sản. Gia nhập TPP, nông sản Việt Nam sẽ có cơ hội được xuất sang nhiều 

nước nhưng bên cạnh đó, nông sản của các nước khác cũng sẽ được nhập khẩu ồ ạt hơn. Việc 

không được chuẩn bị kỹ để “hội nhập” sẽ khiến sản phẩm nội địa có thể bị thua ngay trên “sân 

nhà”. 

Nhóm hàng chăn nuôi (lấy thịt, lấy sữa) và trồng trọt (trái cây) lại được dự báo là khó 

cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa. Trước hết là nguy cơ cạnh tranh gay gắt giữa Việt Nam 

và hai nước gồm Australia và New Zealand, vì hai nước này được đánh giá có năng lực cạnh 

tranh vào hàng cao nhất thế giới ở các sản phẩm ngành chăn nuôi bò (thịt bò, sữa), quả ôn đới 

(táo, cam). 

Thêm vào đó, nguy cơ cạnh tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Hiện tại, Mỹ có thế mạnh trong 
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các sản phẩm như sữa, thịt bò, thịt gia cầm, thịt heo. Khó khăn hiện tại là Việt Nam đang nhập 

khá nhiều các mặt hàng này từ Mỹ, nếu mở cửa thị trường, nguy cơ sản phẩm tương tự của Việt 

Nam gặp khó khăn khi cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ là rất lớn. Cụ thể, giá thịt heo 

của Mỹ trung bình cao hơn của Việt Nam khoảng 40%, trong đó tiền vận chuyển mất 20% và 

20% còn lại là do Việt Nam đánh thuế. Tuy nhiên, khi TPP có hiệu lực, hầu hết các hàng nông 

sản đều giảm thuế về 0%, thịt heo Mỹ sẽ tràn vào Việt Nam và rẻ hơn thịt sản xuất trong nước 

khoảng 15 - 20%. 

Theo nhận định của các chuyên gia, sau khi ký kết TPP, dòng thương mại có xu hướng 

thay đổi theo hướng chuyển sang nhập khẩu sữa bột từ New Zealand, trâu bò sống từ Australia 

và các sản phẩm thịt từ Mỹ. 

Ngoài ra, mặt hàng thịt đông lạnh cũng sẽ phát triển do yêu cầu về an toàn vệ sinh thực 

phẩm của người tiêu dùng ngày một tăng lên, thịt “nóng” ngoài chợ sẽ không đáp ứng được. 

Cũng theo các chuyên gia, về cơ bản, nhóm “biện pháp kỹ thuật” (TBT) với nhóm các 

“biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật” (SPS) là những rào cản dưới dạng quy định kỹ 

thuật, vệ sinh dịch tễ rất có khả năng vô hiệu hóa lợi ích từ việc giảm thuế quan đối với hàng 

hóa Việt Nam. 

Nguyên nhân bởi dù thuế nhập khẩu vào các nước có được xóa bỏ nhưng việc kiểm dịch, 

kiểm tra dư lượng kháng sinh, các đòi hỏi về nhãn mác bao bì... của các nước vẫn ngăn chặn 

khả năng xuất khẩu của nông sản Việt Nam, thậm chí còn rủi ro hơn nhiều so với thuế quan. 

Ví dụ, những quy định của TPP về quy tắc xuất xứ sẽ gây khó khăn cho một số mặt hàng 

xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thủy hải sản; còn về môi trường, có những yêu cầu cam 

kết cấm trợ cấp đánh bắt thủy hải sản có thể gây bất lợi đối với chính sách phát triển của ngành 

này. 

Có thể thấy, việc cắt giảm hoặc xóa bỏ hàng rào thuế quan chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia 

tăng nhanh chóng lượng hàng nhập khẩu từ các nước TPP vào Việt Nam với giá cả cạnh tranh, 

nguy cơ này đặc biệt nguy hiểm đối với những ngành hàng mà năng lực cạnh tranh của Việt 

Nam còn yếu, điển hình là nhóm hàng nông sản vốn gắn liền với đối tượng dễ bị tổn thương 

trong quá trình hội nhập là nông dân. Trong các nội dung đàm phán được trình bày ở trên, có 

thể nói các đàm phán về thuế quan, SPS - TBT, đầu tư và lao động là những nội dung quan 

trọng hơn cả, có ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp; kế đến là các nội dung đàm 

phán liên quan đến lĩnh vực dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, mua sắm công và các vấn đề phi 

thương mại khác. 

Bên cạnh đàm phán về thuế quan, đàm phán về các biện pháp SPS - TBT đặt ra những 

thách thức không nhỏ đối với cả ba ngành hàng thủy sản - trồng trọt và chăn nuôi. Những rào 

cản dưới dạng quy định kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ rất có thể sẽ vô hiệu hóa lợi ích từ việc giảm 

thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam; bởi dù thuế nhập khẩu vào các nước có được xóa bỏ 

nhưng việc kiểm dịch, kiểm tra dư lượng kháng sinh, các đòi hỏi về nhãn mác bao bì... của các 

nước vẫn ngăn chặn khả năng xuất khẩu của nông sản Việt Nam, thậm chí là còn rủi ro hơn 

nhiều so với thuế quan. Chẳng hạn, những quy định của TPP về quy tắc xuất xứ sẽ gây khó 

khăn cho một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thủy - hải sản; còn về môi 

trường, có những yêu cầu cam kết cấm trợ cấp đánh bắt thủy hải sản có thể gây bất lợi đối với 

chính sách phát triển của ngành này. 

Cũng giống như đàm phán về các biện pháp SPS - TBT, đàm phán về vấn đề lao động 

đặt ra thử thách không nhỏ cho nông thôn nói chung và nông nghiệp nói riêng. Cụ thể, là trong 

dự thảo chương lao động, nếu điều khoản về việc chặn và buộc trả lại toàn bộ hàng xuất khẩu 

được làm từ lao động trẻ em tại biên giới không được đấu tranh loại bỏ, những làng nghề thủ 

công. 
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Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, với một số loại nông sản mà 

một số nước trong TPP như Australia, New Zealand, Chile, Hoa Kỳ có thế mạnh (thịt lợn, thịt 

gà…) sức ép cạnh tranh khá lớn khi thuế được đưa về 0%. Đây đều là những mặt hàng nước ta 

sản xuất được nhưng sức cạnh tranh còn yếu. 

Theo đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, ngành chăn nuôi trong nước không có lợi 

thế cạnh tranh nào khi tham gia TPP. Ngành chăn nuôi các nước khác đều mạnh và chuyên 

nghiệp hơn. Tham gia TPP ngành chăn nuôi được đánh giá là sẽ gặp khó khăn nhiều nhất khi 

công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều bất cập. Nếu không kịp thời chấn 

chỉnh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thì ngành chăn nuôi sẽ rất khó cạnh tranh 

ngay cả trên thị trường trong nước, đặc biệt là khi tham gia TPP, thị trường trong nước mở rộng 

hơn cho thực phẩm nhập khẩu từ các quốc gia thành viên TPP. 

Không riêng gì lĩnh vực chăn nuôi, một số sản phẩm nông nghiệp khác như: Sữa, đậu 

tương, ngô và một số nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc… cũng gặp khó khăn dù mức độ 

không lớn. Những sản phẩm này hiện Việt Nam phải nhập khẩu với số lượng lớn. 

Giải pháp cho ngành nông nghiệp 

TPP sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu cho hàng Việt Nam, đồng thời tạo ra môi trường cạnh 

tranh lành mạnh. Các cơ hội và thách thức nêu trên đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải sản 

xuất ở trình độ cao hơn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Nếu không sản xuất được hàng hóa có giá 

trị, doanh nghiệp sẽ bị loại bỏ. 

TPP cho thấy, Nhà nước cần hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và doanh nghiệp nông nghiệp 

bằng vốn, khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi nói riêng 

và nông nghiệp nói chung cần tìm được phân khúc sản xuất phù hợp khi TPP có hiệu lực. 

Theo TS. Nguyễn Văn Giáp, Phó giám đốc Trung tâm Chính sách và Chiến lược nông 

nghiệp nông thôn miền Nam, để hạn chế sự cạnh tranh với thịt nhập, ngoài nâng cao năng lực, 

tham gia vào các chuỗi sản xuất giúp hạ giá thành sản phẩm, chăn nuôi nói riêng và nông 

nghiệp Việt nói chung có thể đẩy mạnh phát triển các giống đặc trưng này. 

Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, 

dù khó khăn, nhưng xét trên bình diện chung, TPP sẽ đem nhiều cơ hội lớn cho ngành nông 

nghiệp Việt Nam. “Nhưng TPP chính là liều thuốc thử cho tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam. 

Đã là sân chơi chung, luật chung ai mạnh người ấy thắng. Nếu vẫn duy trì quản lý và không 

thay đổi kịp thời cách sản xuất như hiện nay thì rất khó khăn. Đặc biệt, ngành chăn nuôi rất dễ 

thua trên sân nhà” - Thứ trưởng Tuấn nói. 

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ cho rằng, nếu 

chúng ta lấy doanh nghiệp là trung tâm, sau là hợp tác xã,... liên kết theo chuỗi, đảm bảo sản 

xuất trước hết phải sạch, an toàn, phù hợp với người Việt và duy trì được thói quen sử dụng gà 

nội, lợn nội,... thì chắc chắn sẽ cạnh tranh được... 

Ông Từ Minh Thiện, Phó trưởng ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành 

phố Hồ Chí Minh nhận định, ngày càng nhiều hiệp định thương mại được ký kết, viễn cảnh một 

thị trường chung đã hiện ra trước mắt. “Chúng ta nên chuẩn bị tâm lí cạnh tranh và nâng cao 

năng lực, bằng việc cải thiện chất lượng sản phẩm, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Đây là lĩnh 

vực mà chúng ta đi sau khá nhiều nước. Hãy lấy TPP làm động lực để đổi mới ngành nông 

nghiệp vốn quen xem nhẹ chất lượng”, ông Thiện nói. 
 

       Hà Anh 

     (dangcongsan.vn - Ngày 19/10/2015) 
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Tham gia TPP, Việt Nam khai thác tối đa mặt hàng chủ lực 
 

Việt Nam có quan hệ 

ngoại giao với trên 170 

nước và vùng lãnh thổ, 

quan hệ thương mại với 

224/255 thị trường và vùng 

lãnh thổ; đã ký 86 hiệp định 

song phương, 46 hiệp định 

khuyến khích và bảo hộ đầu 

tư; 40 hiệp định chống đánh 

thuế hai lần với các nước 

và vùng lãnh thổ... 

Quan hệ kinh tế của 

Việt Nam với tất cả các đối 

tác lớn và tiềm năng được 

mở rộng, đi vào chiều sâu. 

Tuy nhiên, tham gia TPP, 

nền kinh tế Việt Nam được 

đánh giá sẽ có nhiều tác 

động lớn hơn, đặc biệt đối 

với các mặt hàng chủ lực. 

Tiến sỹ Võ Hùng 

Dũng, Giám đốc VCCI Cần 

Thơ cho rằng tham gia TPP 

sẽ là cơ hội cho các mặt 

hàng nông thủy sản của 

Việt Nam tiếp cận thị trường 

lớn trong nội khối TPP với 

thuế suất ưu đãi cũng như 

cơ hội hợp tác trong tiếp 

cận công nghệ cao, phát 

triển nông nghiệp hiện đại. 

Việt Nam là nước có 

khu vực sản xuất nông 

nghiệp khá lớn, nên có nhu 

cầu cao trong việc yêu cầu 

đối tác mở cửa thị trường 

cho mặt hàng nông sản. 

Vấn đề khó khăn chính là 

các nước TPP đều có xu 

hướng đàm phán hạn chế, 

giữ bảo hộ đối với nông dân 

nội địa, không mở cửa, 

bằng cách sử dụng hàng 

rào kỹ thuật thương mại và 

biện pháp vệ sinh dịch tễ. 

Hàng rào kỹ thuật 

thương mại và biện pháp vệ 

sinh dịch tễ được các nước 

sử dụng rất hiệu quả trong 

ngăn cản khả năng tiếp cận 

thị trường các nước của 

nông sản Việt Nam dù thuế 

quan được cắt bỏ. 

       Theo Phó giáo sư, Tiến  

sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Tổng 
biên tập Tạp chí Nghiên 
cứu quốc tế, Học viện 
Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, 
khi gia nhập TPP, Việt Nam 
phải loại bỏ 100% dòng thuế 
nhập khẩu đối với tất cả các 
sản phẩm kể cả nông 
nghiệp, trong khi rào cản kỹ 
thuật chưa có hoặc không 
cao. Việc giảm thuế chắc 
chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng 
nhanh chóng luồng hàng 
nhập khẩu từ các nước TPP 
vào Việt Nam với giá cạnh 
tranh. 

Với nhóm hàng nông 
sản, nguy cơ này đặc biệt 
nguy hiểm. Đơn cử, với mặt 
hàng đường, Việt Nam đánh 
thuế đường nhập khẩu là 
5% đối với đường nhập vào 
từ các nước ASEAN, nhưng 
đánh thuế đến 40% đối với 
đường từ các nước khác và 
tham gia TPP, đường từ các 
quốc gia TPP sẽ tràn vào thị 
trường Việt Nam. 

Với ngành thủy hải 
sản, theo Hiệp hội Chế biến 
và xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam, 40% thủy sản Việt 
Nam xuất sang các nước 
TPP năm 2013; trong đó, 
Mỹ chiếm hơn 20%, Nhật 
Bản trên 17%. Nhật Bản là 
thị trường chính của các 

nhà xuất khẩu cá ngừ Việt 
Nam. Nhưng hiện thuế 
nhập khẩu đối với cá ngừ 
của Việt Nam xuất sang 
Nhật Bản chỉ ở mức từ 6,4 - 
7,2%. 

Đối với sản phẩm 
chăn nuôi, khả năng cạnh 
tranh ngành này của Việt 
Nam so với các nước TPP 
tương đối thấp. Năng lực 
sản xuất và công nghệ còn 
hạn chế trong khi thường 
xuyên đối phó với các loại 
dịch bệnh trên đàn gia súc, 
gia cầm. Chăn nuôi của Việt 
Nam hiện vẫn đang là 
ngành tạo nhiều công ăn 
việc làm cho nông dân 
nhưng thu nhập thấp, không 
ổn định và là đối tượng dễ 
bị tổn thương. 

Hiệp hội Dệt May Việt 
Nam kỳ vọng TPP sẽ mang 
về cho Việt Nam kim ngạch 
xuất khẩu hàng dệt may 30 
tỷ USD vào năm 2020 và 
cán mức 55 tỷ USD năm 
2030. 

Trong tổng số 1,3 tỷ 
USD thuế nhập khẩu mà 
các nước thành viên TPP 
đang phải nộp cho Mỹ mỗi 
năm, khoảng 1 tỷ USD là 
hàng hóa nhập khẩu từ Việt 
Nam. Trong 1 tỷ USD này, 
khoảng 80 - 90% do các 
nhà xuất khẩu hàng may 
mặc và giày dép chi trả. 

Hiện thuế quan đối 
với mặt hàng may của Việt 
Nam xuất khẩu vào Mỹ là 
trên 7% và thuế quan của 
ngành giày dép là 12%. 
Thực tế này có thể thấy 
được mối lợi to lớn của 
ngành hàng này của Việt 
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Nam trong việc giảm thuế 
quan xuống 0%. 

Khi Việt Nam tham 
gia vào Hiệp định TPP, lợi 
thế trước hết là xóa bỏ mức 
thuế nhập khẩu từ 3,5 - 
57,4% hiện nay xuống còn 
0% cho mặt hàng da giày 
của Việt Nam vào thị trường 
TPP. 

Với trên 500 doanh 
nghiệp tạo việc làm cho 
600.000 lao động, ngành da 
giày đã mang lại công việc 
cho một số lượng lớn lao 
động phổ thông. Dự kiến khi 
TPP có hiệu lực, sẽ tạo 1 
triệu việc làm mới cho ngành 
công nghiệp giày Việt Nam. 

Phó giáo sư, Tiến sỹ 

Nguyễn Anh Tuấn cho rằng 

khi ngành da giày Việt Nam 

tham gia sâu vào chuỗi giá 

trị toàn cầu với lợi thế về 

nguồn nhân lực “vàng” sẽ 

tạo điều kiện thực hiện tốt 

các khâu sử dụng nhiều lao 

động. Đồng thời, không có 

hiện tượng gian lận thương 

mại và bảo vệ tốt quyền sở 

hữu trí tuệ cho các thương 

hiệu lớn. 

Quan hệ hưởng lợi từ 

TPP trong việc hình thành 

chuỗi cung ứng mới mà các 

bên khai thác triệt để lợi ích 

lẫn nhau là rất lớn, thậm chí 

còn nâng cao quan hệ tiếp 

nhận đầu tư từ các nhà đầu 

tư trong và ngoài khối TPP. 

Tham gia TPP, Việt 

Nam được cho là hưởng lợi 

nhiều khi gia tăng thương 

mại với Mỹ, Nhật Bản - là 

những thị trường lớn nhất 

TPP. Đặc biệt, gia nhập 

TPP, thuế quan giảm giúp 

Việt Nam gia tăng xuất khẩu 

quần áo, giày dép, nông hải 

sản. Tuy nhiên, sau kinh 

nghiệm thực tiễn từ gia 

nhập WTO, nhiều cơ hội 

tiềm năng nhưng cũng 

nhiều rủi ro. 

Vì vậy, tham gia TPP 

cần có cách làm mới, giải 

pháp then chốt để Việt Nam 

tham gia TPP khai thác 

được mặt hàng chủ lực, lợi 

thế. 
 

(tapchicongsan.org.vn 

Ngày 3/11/2015) 

 

 
 

GIÚP DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VƯỢT “SÓNG” TPP 
 

Bước quan trọng tiếp theo sau hoàn tất đàm phán là TPP phải được thông qua ở 

quốc hội các nước. Vì vậy, việc cần làm ngay là sửa đổi những quy định pháp luật không 

còn phù hợp, sau đó đưa ra những giải pháp và lộ trình thực hiện. Đây là những vấn đề 

chúng ta cần chuẩn bị và làm ngay để có thể vững bước vượt qua những thách thức, đồng 

thời đủ lực nắm bắt và tận dụng tốt những cơ hội do TPP mang lại. Nguyên Chủ tịch Hiệp 

hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, TS Cao Sỹ Kiêm đã nhận định như vậy khi trao 

đổi ý kiến với phóng viên (PV) báo Nhân Dân. 

PV: Thách thức lớn nhất khi Việt Nam tham gia TPP chính là doanh nghiệp trong 

nước sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ doanh nghiệp nước ngoài. Trong đó, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa được coi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tham gia sân chơi này. 

Ông nhìn nhận thách thức này như thế nào? 

TS Cao Sỹ Kiêm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa nước ta thường có quy mô rất nhỏ, nhất là 

qua tác động từ các cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới vừa qua đã càng làm “teo” 

quy mô của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chất lượng và quy mô vốn của các doanh nghiệp này 

cũng bị hạn chế, thiếu nguồn vốn trong khi việc huy động vốn từ thị trường lại kém hiệu quả do 

không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn vay vốn từ ngân hàng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chủ yếu 

chỉ tiếp cận được với vốn vay ngắn hạn. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp này lại thiếu nguồn 

lao động có trình độ, thiếu chuyên gia, thợ bậc cao và người lao động có kỹ thuật, nhất là ở khu 

vực nông thôn. Theo thống kê, tỷ lệ lao động qua đào tạo hiện chỉ chiếm khoảng 40% tổng số 

lao động tại doanh nghiệp, phần lớn lao động này thường đào tạo ngắn ngày theo dạng “bắt tay 

chỉ việc”. Ngoài ra, trình độ hiểu biết cũng như kinh nghiệm tiếp cận thị trường thế giới, với  
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luật lệ và văn hóa kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp cũng rất hạn chế. 

Soi vào tất cả các lĩnh vực của doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể thấy, số lượng doanh 

nghiệp ở nông thôn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp lại chiếm đa số. Tuy nhiên, 

đây lại là địa bàn sẽ chịu nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro nhiều nhất khi Việt Nam tham gia 

TPP. Với năng suất thấp, trình độ kỹ thuật kém như hiện nay, ngành nông nghiệp nước ta rõ 

ràng khó có thể phấn đấu ngang ngửa với các nước tham gia TPP khác. 

PV: Bên cạnh những thách thức của riêng doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng ta còn 

phải đối mặt với những khó khăn nào nữa thưa ông? 

TS Cao Sỹ Kiêm: Nhìn một cách tổng hợp và khái quát, khi tham gia TPP, Việt Nam có 

hai điểm “huyệt” rất quan trọng. Thứ nhất là vấn đề con người. Thực tế cho thấy, hiện nay vẫn 

còn rất nhiều người lao động, kể cả cán bộ lãnh đạo có tư duy đổi mới không trọn vẹn; nắm bắt 

những nhận thức về kinh tế thị trường, cạnh tranh thị trường không sâu, dẫn đến thực hiện đổi 

mới ở nhiều nơi thiếu kiên quyết, triệt để và đồng bộ. Vấn đề thứ hai là thể chế, hay nói cách 

khác là môi trường pháp lý của nước ta tuy đã có được những bước tiến dài sau khi sửa đổi, bổ 

sung một số luật, nhưng rõ ràng quá trình triển khai luật vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Kể 

cả việc đổi mới mô hình tăng trưởng cũng như cơ cấu lại nền kinh tế cũng chậm so với nghị 

quyết và văn bản hướng dẫn, quá trình triển khai vào thực tiễn lại chưa được mạnh mẽ, đồng bộ. 

Bên cạnh đó, bộ máy Nhà nước vẫn còn tương đối cồng kềnh, hiệu quả kém dẫn đến khả năng 

phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. 

Rõ ràng, những yếu kém về con người và thể chế chính là hai “hòn đá tảng” cản trở sự 

phát triển, tăng trưởng kinh tế đất nước trong thời gian qua, đồng thời cũng là những cản trở lớn 

nhất khi chúng ta tham gia TPP. 

PV: Vậy theo ông, trước những rào cản này, chúng ta cần phải làm gì để có thể vững 

vàng vượt qua, đồng thời nắm bắt tốt những cơ hội do TPP mang lại? 

TS Cao Sỹ Kiêm: Trước hết, về phía doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa 

phải có nhận thức đầy đủ về những nội dung đã được cam kết trong TPP cùng với những diễn 

biến mới của kinh tế thế giới khi TPP có hiệu lực, qua đó hoạch định chương trình, chiến lược, 

mục tiêu phát triển để có thể sớm thích nghi và đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra trong bối cảnh 

mới. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tự đánh giá lại mình để tìm ra những ưu, khuyết điểm đã 

bộc lộ trong thời gian vừa qua; soi với các điều kiện, tiêu chuẩn của TPP để tìm ra điểm chưa 

đáp ứng đủ; qua đó, xác định rõ những vấn đề cần phát triển hoặc thu hẹp, nghiên cứu rõ các cơ 

chế, chính sách, điều kiện để tìm ra những điểm lợi và không lợi đối với doanh nghiệp để khai 

thác triệt để những lợi thế và khắc phục những yếu kém. Riêng trong quy hoạch chung về phát 

triển và đào tạo nguồn nhân lực hay trong việc tiếp thu công nghệ khoa học - kỹ thuật, kinh 

nghiệm quản lý tiên tiến của các nước khác, doanh nghiệp cần chú ý phân loại rõ để quá trình 

tiếp thu có thể diễn ra một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, diễn biến của từng 

doanh nghiệp, từng mặt hàng cụ thể; qua đó, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm một cách 

hiệu quả nhất… 

Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước, cần tiến hành ngay công tác giáo dục, tuyên 

truyền rộng rãi những nội dung, lộ trình cam kết cũng như các bước thực hiện TPP; hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao nhận thức về những đòi hỏi và điều kiện khắt khe của TPP; giúp doanh 

nghiệp chủ động tiếp cận, tiếp thu và triển khai tốt những nội dung đã cam kết. Nhà nước cần 

hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, về đào tạo chất 

lượng nguồn nhân lực, trong đó làm rõ lĩnh vực nào, trình độ nào cần tập trung. 

Bên cạnh đó, Nhà nước có thể tạo cơ chế, chính sách thúc đẩy sự liên kết giữa các vùng 

miền, các sản phẩm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tốt thị trường, kể cả trong nước 
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và quốc tế; xây dựng hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý, tập trung những vấn đề được 

quy định trong TPP để có thể bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp, tránh được những rủi ro khi 

xảy ra kiện cáo. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông. 

“Trong TPP, Việt Nam là nước có nguồn lao động dồi dào và trẻ nhất, đặc biệt là trong 

các lĩnh vực như giày da, may mặc, thủy sản,… Việt Nam cũng là nước có thị trường rộng lớn 

với gần 100 triệu dân, có các đặc sản vùng nhiệt đới mà các nước khác không có như trái cây, 

thủy sản, hải sản... Đây là các thế mạnh, nếu phát huy tốt sẽ là hướng đi đúng cho chúng ta 

trong giai đoạn hiện nay. TPP cũng mở ra cơ hội tiếp cận và học hỏi được trình độ quản lý 

mới, những công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến… giúp chúng ta mở rộng được thị trường tới 

những nước có trình độ và mức thu nhập cao hơn”. 
 

     Việt Hải  

        (Báo Nhân dân - Ngày 19/10/2015) 
 

 
 

Nâng cao chất lượng lao động Việt Nam khi tham gia TPP 
 

TPP khi chính thức có hiệu lực sẽ tác động mạnh tới tất cả các hoạt động kinh tế, 

các doanh nghiệp và người lao động Việt Nam. Đặc biệt, do những nội dung cam kết trong 

TPP và những đặc điểm nguồn lao động Việt Nam, những thách thức và cơ hội, nhất là về 

bảo đảm quyền an sinh và nâng cao chất lượng lao động khi Việt Nam tham gia TPP sẽ là 

một trong những điểm nhấn quan trọng và lâu dài. 

Theo Tổng cục Thống kê, đến 1/10/2015 lực lượng lao động (LLLĐ) từ 15 tuổi trở lên 

của cả nước ước tính là 54,32 triệu người, trong đó, nam 28,12 triệu người, chiếm 51,77% và nữ 

26,20 triệu người, chiếm 48,23%; khu vực thành thị là 16,87 triệu người, chiếm 31,06%; khu 

vực nông thôn là 37,45 triệu người, chiếm 68,94%. Với khoảng 20% đã qua đào tạo, LLLĐ 

trong độ tuổi lao động tại thời điểm trên là 47,78 triệu người, nam chiếm 53,9% và nữ chiếm 

46,1%; khu vực thành thị chiếm 32,19%; khu vực nông thôn chiếm 67,81%. Lao động 15 tuổi 

trở lên đang làm việc trong 9 tháng năm nay ước tính 52,72 triệu người, trong đó ngành nông, 

lâm nghiệp và thủy sản là 23,35 triệu người, chiếm 44,3%; ngành công nghiệp và xây dựng là 

11,85 triệu người, chiếm 22,5%; ngành dịch vụ là 17,52 triệu người, tăng 590 nghìn người, 

chiếm 33,2%. 

Bức tranh lao động Việt Nam còn nhiều điểm mờ, đó là lao động chưa qua đào tạo tập 

trung phần lớn trong các ngành nông nghiệp kém sức cạnh tranh, dệt may, da giầy và khu vực 

phi chính thức phi nông nghiệp, chủ yếu là dịch vụ và lao động tại gia khác… Sự yếu kém về 

trình độ ngoại ngữ, những kỹ năng làm việc nhóm và cả hạn chế về hiểu biết văn hóa các nước 

khu vực và thế giới cũng còn đậm trong LLLĐ này. 

Hơn nữa, mặc dù nước ta đang trong thời kỳ dân số vàng, có tỷ lệ tham gia lực lượng lao 

động lớn và tỷ lệ thất nghiệp thấp, nhưng lao động có việc làm phi chính thức phi hộ nông 

nghiệp lại khá cao. Ước tính quý II/2015, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi hộ nông 

nghiệp của cả nước chiếm 56,4% tổng số lao động có việc làm khu vực phi hộ nông nghiệp, 

trong đó tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi hộ nông nghiệp khu vực thành thị là 

47,1%; khu vực nông thôn là 64,5%. 

Ngoài ra, thu nhập của người lao động nhìn chung còn thấp; lương tối thiểu mới chỉ đáp 

ứng khoảng 70% nhu cầu tối thiểu và khoảng 80% lao động Việt Nam không có tích lũy hoặc 

chỉ có mức tích lũy dưới 2 triệu đồng/người/tháng. Tính chung 9 tháng năm 2015, cả nước có 
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227,8 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 938,7 nghìn 

lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 27,3%. 

Trong 9 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ước tính là 

2,36%, trong đó khu vực thành thị là 3,42% và khu vực nông thôn là 1,86%. Tỷ lệ thất nghiệp 

của thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) ước tính là 6,74%, trong đó, khu vực thành thị là 11,52% và khu 

vực nông thôn là 5,05%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động từ 25 tuổi trở lên là 1,25%, trong đó 

khu vực thành thị là 1,86% và khu vực nông thôn là 0,96%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động 

trong độ tuổi ước tính là 1,93%, trong đó, khu vực thành thị là 0,92% và khu vực nông thôn là 

2,4%. 

Việc các nước thành viên TPP phải thực thi các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm 

việc, cũng như thực hiện quyền của người lao động, các tổ chức xã hội dân sự, tiêu chuẩn lao 

động, tự do hiệp hội - công đoàn, đặc biệt là về những điều kiện tối thiểu: An toàn vệ sinh lao 

động, tiền lương tối thiểu, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi… theo tuyên bố năm 1998 của Tổ 

chức Lao động quốc tế (ILO - mà Việt Nam là thành viên), sẽ giúp nâng cao điều kiện làm việc, 

tái sản xuất sức lao động và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Người lao động sẽ có cơ hội 

cải thiện các quyền lợi hợp pháp của mình cả về thu nhập tối thiểu, môi trường làm việc và môi 

trường sống, cũng như về hiệp hội và công đoàn, kể cả tìm kiếm cơ hội việc làm mới trong 

nước hoặc ở các nước thành viên TPP. 

Đồng thời, cạnh tranh trong TPP tạo áp lực buộc người lao động phải chủ động nâng cao 

trình độ ngoại ngữ, kỹ năng tay nghề, tinh thần liên kết và cạnh tranh việc làm gắn với các 

nhóm lao động đặc thù (trong đó có lao động trong khu vực phi chính thức) và lợi ích xã hội 

khác nhau trong môi trường quốc tế ngày càng cao. Áp lực cạnh tranh cao có thể làm gia tăng tỷ 

lệ thất nghiệp do tình trạng giảm bớt nhân công, nhất là lao động phổ thông để tiết kiệm chi phí, 

nâng cao năng suất lao động nhờ đổi mới kỹ thuật và quản trị, cũng như do doanh nghiệp kém 

sức cạnh tranh, buộc phá sản. 

Cần nhấn mạnh rằng, áp lực phá sản doanh nghiệp hoặc mất sức cạnh tranh trước các đại 

gia sản xuất và kinh doanh theo phương thức sản xuất công nghiệp công nghệ cao từ Mỹ, Nhật, 

Australia… khi TPP có hiệu lực có thể ngày càng đậm dần ngay cả trong những ngành mà hiện 

Việt Nam có lợi thế, như dệt may, chăn nuôi gia súc, gia cầm và một số cây lương thực. Câu 

chuyện đùi gã Mỹ 15000 đồng/kg rẻ hơn rau vừa qua một thông điệp có tính cảnh báo cao về 

điều này. Vì vậy, cần có những kịch bản tăng cường hỗ trợ công nghệ, đào tạo lao động, chuyển 

đổi cơ cấu sản xuất - kinh doanh và cả phát triển nghề mới cho những lao động trong các khu 

vực này. 

Những tranh chấp giữa người lao động với các chủ sử dụng lao động khu vực tư nhân và 

nước ngoài cũng có thể tăng gắn với hệ quả phá sản, tái cơ cấu kinh tế hoặc vi phạm điều kiện 

hợp đồng lao động và điều kiện lao động . Tuân thủ để tránh bị điều tra, bị kiện và bị phạt, cũng 

như áp lực cạnh tranh nhằm nâng cao các yêu cầu tối thiểu về an toàn lao động, tiền lương, giờ 

làm việc, vệ sinh lao động, cấm lao động cưỡng bức, cấm lao động trẻ em, cùng cơ chế giám sát 

và chế tài đặt ra trong các FTA, nhất là TPP… sẽ tạo ra không ít thách thức về chi phí và phát 

triển văn hóa doanh nghiệp, nhất là khi tham gia vào các chuỗi cung ứng xuất khẩu khu vực và 

quốc tế. 

Xu thế chuyển dịch lao động giữa các nước thành viên vừa tạo cơ hội tìm kiếm việc làm 

mới, vừa gia tăng áp lực cho ngành giáo dục - đào tạo và tự nâng cao trình độ để tìm kiếm và 

giữ cơ hội việc làm của người lao động, nhất là lao động trẻ. Phát triển thị trường lao động có tổ 

chức, chất lượng cao đang và sẽ ngày càng trở thành đòi hỏi bức xúc và công cụ đắc lực để hỗ 

trợ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng, lực lượng lao động Việt Nam nói 

chung trong bối cảnh đó. 
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Việt Nam đang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 2,5 triệu người được 

hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 99% trẻ em đi 

học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học, 95% ở bậc trung học cơ sở; 98% người trong độ tuổi từ 15 trở 

lên biết chữ; trên 70% lao động qua đào tạo; trên 90% trẻ dưới một tuổi được tiêm chủng đầy 

đủ; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân 10%; trên 80% dân số tham gia bảo 

hiểm y tế; phổ cập mầm non cho trẻ dưới năm tuổi; tăng số lượng học sinh trong các trường dân 

tộc nội trú, mở rộng mô hình trường bán trú; xây dựng và củng cố nhà trẻ trong khu công 

nghiệp và vùng nông thôn…. 

Tham gia TPP sẽ vừa tạo cơ hội và động lực, cũng như tăng thêm áp lực thực hiện các 

mục tiêu trên đây. Tuy nhiên, trên hết vẫn là kỳ vọng lớn lao rằng tham gia và thực thi TPP sẽ 

giúp Việt Nam và các thành viên thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ những công việc được trả 

lương cao hơn, cải thiện sức sáng tạo, năng suất, sức cạnh tranh, tăng mức sống, giảm đói 

nghèo, cải thiện tính minh bạch trong điều hành, bảo vệ môi trường và người lao động, tạo công 

ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thúc đẩy đổi mới và có lợi cho người dân trên khắp 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

   TS. Nguyễn Minh Phong 

     (nhandan.com.vn - Ngày 09/10/2015) 
 

    
 

DU LỊCH VIỆT NAM TRƯỚC... "CỬA NGÕ" TPP 
 

 

Trước tin kết thúc 
đàm phán TPP tuần qua, 
trong sự hài lòng và cân 
bằng lợi ích giữa các bên 
để mở ra nhiều cơ hội 
mới cho nhiều ngành và 
hoạt động kinh doanh của 
cả 12 nước thành viên 
TPP. Trong đó ngành du 
lịch Việt Nam cũng không 
nằm trong ngoại lệ - đó là 
cơ hội mới nhưng đan 
xen không ít thách thức 
để ngành có thể tiếp tục 
phát triển. 

Theo thống kê, trong 
quý III/2015, ngành du lịch 
Việt Nam đón tin vui trước 
lượng khách quốc tế đã 
tăng trưởng trở lại cả ba 
tháng, kết thúc chuỗi 13 
tháng suy giảm liên tục từ 
cuối năm 2014, ba quý đầu 
năm 2015, ngành du lịch 
Việt Nam đã đón 5.689.512 
lượt khách quốc tế, phục 
vụ 48,8 triệu lượt khách nội 

địa (khách lưu trú đạt 23,4 
triệu lượt), tổng thu từ 
khách du lịch đạt 269.458 
tỷ đồng, tăng 2,8% so với 
cùng kỳ 2014. Trong đó, 
các thị trường khách có chi 
tiêu cao và lưu trú dài ngày 

tăng nhanh. 

Có thể thấy môi 
trường sống và cơ sở hạ 
tầng du lịch thiên nhiên sẽ 
được cải thiện hơn khi thực 
thiện cam kết trong TPP 
(bởi 5/12 nước này nằm 
trong danh sách các nước 
đa dạng sinh thái hàng đầu 
thế giới) siết chặt các yêu 
cầu về vệ sinh dịch tễ và 
môi trường sống, chống 
buôn bán động vật hoang 
dã, nhất là đối với các loài 
động vật có nguy cơ như 
rùa biển, chim biển, cá voi, 

cá mập.... 

Việc nới lỏng điều 
kiện tự do đầu tư và di 
chuyển lao động giữa 12 

nước sẽ giúp gia tăng nhu 
cầu đi lại tìm kiếm cơ hội 
đầu tư, việc làm và kết hợp 
du lịch; tức gia tăng dòng 
du khách quốc tế và tăng 
cường mật độ và quy mô 
các loại hình du lịch - kinh 
doanh, du lịch - hội họp 
ngay trong nội khối TPP 
mà Việt Nam là một thành 

viên. 

Hơn nữa, các thành 
viên TPP đều đồng ý thông 
qua và duy trì trong luật và 
thông lệ của mình các 
quyền cơ bản của người 
lao động như được thừa 
nhận trong Tuyên bố 1998 
của Tổ chức Lao động 
quốc tế (ILO) sẽ giúp nâng 
cao điều kiện làm việc, tái 
sản xuất sức lao động và 
cải thiện chất lượng nguồn 
nhân lực, trong đó có lao 
động ngành du lịch. Bên 
cạnh đó, cạnh tranh trong 
TPP tạo áp lực cạnh tranh 
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buộc người lao động phải 
chủ động nâng cao trình độ 
ngoại ngữ, kỹ năng tay 
nghề, tinh thần liên kết gắn 
với các nhóm lao động đặc 
thù và lợi ích xã hội khác 
nhau trong môi trường 
quốc tế ngày càng cao. Xu 
thế chuyển dịch lao động 
giữa các nước thành viên 
vừa tạo cơ hội tìm kiếm 
việc làm mới, vừa gia tăng 
áp lực cho lao động ngành 
du lịch tìm kiếm và giữ cơ 
hội việc làm, nhất là lao 
động trẻ. Do vậy, phát triển 
thị trường lao động có tổ 
chức, chất lượng cao đang 
và sẽ ngày càng trở thành 
đòi hỏi bức xúc và công cụ 
đắc lực để hỗ trợ và phát 
triển nguồn nhân lực Việt 
Nam nói chung và lao động 
ngành du lịch nói riêng 
trong bối cảnh đó. 

Nhờ TPP, hoạt động 
du lịch cũng sẽ có thêm cơ 
hội phát triển tích cực; 
đồng thời, ngành du lịch sẽ 
có thêm xung lực phát triển 
tích cực và các du khách 
quốc tế sẽ có thêm cơ hội 
làm thủ tục thuận lợi, dịch 
chuyển nhanh và rẻ hơn 
nhờ những cam kết Chương 
Nhập cảnh tạm thời của 

khách kinh doanh trong 
khuôn khổ TPP. 

Các thành viên TPP 
đồng ý bảo đảm rằng các 
yêu cầu về nhập cảnh tạm 
thời là sẵn sàng công khai 
cho công chúng, bao gồm 
công bố thông tin kịp thời 
và trực tuyến nếu có thể và 
cung cấp tài liệu giải thích; 
và các bên hợp tác về các 
vấn đề nhập cảnh tạm thời, 
chẳng hạn như xử lý thị 
thực. Đa số các thành viên 
TPP cũng đã cam kết về 
mở cửa thị trường khách 
kinh doanh cho nhau, theo 
như Phụ lục cụ thể của 
từng nước đính kèm Hiệp 
định TPP. 

Cần khẳng định rằng, 
những cơ hội phát triển kinh 
tế Việt Nam nói chung, du 
lịch nói riêng từ TPP không 
tự hiện thực hóa nếu không 
có những nỗ lực đồng bộ 
từ các cấp, ngành và đơn 
vị có liên quan. Vì vậy, để 
khai thác tốt các cơ hội từ 
TPP, ngành du lịch Việt 
Nam còn nhiều việc phải 
làm, nhất là cần tập trung 
thực hiện Nghị quyết số 92 
và Chỉ thị số 14; kết nối có 
hiệu quả giữa du lịch và 
các lĩnh vực khác như: giao 
thông, hàng không, thương 

mại, ngoại giao; cải thiện 
năng lực cạnh tranh về 
điểm đến trong khu vực và 
quốc tế; củng cố thương 
hiệu du lịch quốc gia và 
bảo đảm môi trường du lịch 
địa phương; quản lý cạnh 
tranh lành mạnh và giải 
quyết triệt để tình trạng đeo 
bám khách, trộm cắp, an 
toàn giao thông, vệ sinh an 
toàn thực phẩm; thực hiện 
niêm yết và bán theo giá 
niêm yết. 

  Đặc biệt, cần chuẩn 

bị và triển khai tốt “Năm Du 
lịch quốc gia 2016 - Phú 
Quốc - Đồng bằng sông 
Cửu Long”; tăng cường 
các hoạt động hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực du 
lịch; tổ chức các khóa đào 
tạo, hội thảo phổ biến Thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau 
về nghề du lịch trong 
ASEAN; tham dự hiệu quả 
các sự kiện tại các hội nghị, 
diễn đàn song phương, đa 
phương và đẩy mạnh các 
hoạt động quảng bá, xúc 
tiến du lịch hiện đại và 
chuyên nghiệp hơn tại 
nước ngoài. 

 

TS. Nguyễn Minh Phong 

(nhandan.com.vn 

Ngày 11/10/2015)
 

 

 
 

Sau khi ký kết, TPP sẽ tác động thế nào tới kinh tế Việt Nam? 
 

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, sau khi Hiệp định TPP được ký 

kết, TPP sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD 

vào năm 2025. 

Ngày 05/10, sau khi Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán TPP 

hoàn tất quá trình đàm phán hiệp định tại Atlanta, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng 

đã có cuộc trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam về hiệp định lịch sử này. 
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Theo Bộ trưởng, Hiệp định TPP sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Đặc biệt, về mặt 

kinh tế, theo tính toán của các chuyên gia kinh tế độc lập, TPP sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng 

thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD vào năm 2025. Xuất khẩu sẽ tăng thêm được 

68 tỷ USD vào năm 2025. Đáng chú ý là việc các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và 

Canada giảm thuế nhập khẩu về 0% sẽ giúp tạo ra “cú hích” lớn đối với hoạt động xuất khẩu 

của nước ta. Các ngành xuất khẩu quan trọng, như: Dệt may, giày dép, thủy sản... nhiều khả 

năng sẽ có bước phát triển vượt bậc về kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này. 

Ngoài ra, tham gia TPP sẽ giúp ta có được các cơ hội mới từ chuỗi cung ứng mới hình 

thành sau khi TPP có hiệu lực. Các nước TPP chiếm tới 40% GDP và 30% thương mại toàn 

cầu, lại bao gồm các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, chắc chắn sẽ mở ra rất nhiều cơ hội 

khi chuỗi cung ứng mới hình thành. Thêm vào đó, cam kết trong TPP về dịch vụ và đầu tư dự 

kiến sẽ có tác dụng tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thu hút nguồn vốn 

đầu tư nước ngoài.  

Theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (PIIE), sau khi TPP được ký kết, 

Việt Nam sẽ là nước có thu nhập và xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 12 quốc gia TPP, với lần 

lượt 13,6% và 31,7%. Malaysia và Nhật Bản cũng sẽ được hưởng lợi. 

Trong khi đó, những nước không tham gia TPP sẽ chịu thiệt hại do giao thương chuyển 

hướng, nhất là Trung Quốc. Xuất khẩu của nước này sẽ giảm 1,2% vì TPP. 

Theo phân tích của Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Thị Thu Hằng trên bài viết đăng trên 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 17/2015), theo nghiên cứu dự báo tác động TPP tới Việt Nam 

của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Việt Nam sẽ là nước được hưởng lợi 

nhiều nhất về kinh tế trong số 12 nước tham gia TPP khi có được sự thay đổi GDP thực tế theo 

phần trăm cao nhất. 

  Cụ thể GDP có thể tăng từ 1,03% đến 2,11%, tương đương với giá trị tuyệt đối là 1,4 tỷ 

USD đến 2,9 tỷ USD, chủ yếu là nhờ vào tăng đầu tư và tiêu dùng. Còn thu nhập của người dân 

có thể tăng thêm 13% và kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng tới 37% vào năm 2025. 

Ngoài ra, Việt Nam sẽ tiếp cận được với các thị trường kinh tế mới rộng lớn, đồng thời 

nâng cao được sức cạnh tranh của hàng hóa và thị trường nội địa để thu hút thêm vốn và công 

nghệ của các nhà đầu tư ngoại, tăng khả năng xâm nhập vào các thị trường khó tính. 

Theo báo cáo phân tích của Tập đoàn Dragon Capital là tập đoàn đầu tư tổng hợp tập 

trung chuyên biệt cho thị trường vốn Việt Nam, những ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt 

Nam, như: Dệt may, da giày và thủy sản sẽ là những ngành được hưởng lợi rất lớn từ TPP. 

Hiện tại, đối với ngành dệt may của Việt Nam, hơn 90% sản phẩm được xuất sang Mỹ, 

Nhật Bản và châu Âu, nhưng hiện thuế nhập khẩu tại các thị trường vẫn khá cao, trung bình tại 

EU là 12%, Mỹ từ 5,6% đến 19%. 

Hiện TPP được đề xuất áp dụng quy tắc về xuất xứ (ROO), theo đó sản phẩm dệt may 

của Việt Nam chỉ được miễn thuế khi nguyên liệu tự sản xuất hoặc nhập từ một nước cũng tham 

gia TPP. Đây là điều khoản khá bất lợi nhưng Việt Nam vẫn có thể có 5 năm trước khi phải 

tuân thủ theo ROO. Do đó, về trước mắt, các chuyên gia đánh giá TPP vẫn có lợi cho dệt may. 

Còn đối với ngành thủy sản sẽ có mức chi phí đầu ra dễ chịu hơn, khi thị trường xuất 

khẩu chính của thủy sản là Mỹ và EU. Mỹ tuy không áp thuế nhập khẩu đối với cá tra Việt Nam 

nhưng đánh thuế chống bán phá giá, và TPP có thể sẽ giúp Việt Nam dỡ bỏ được loại thuế này. 

Trong khi đó, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng bởi chi phí sản xuất thấp. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận hành cảng và logistics sẽ được hưởng lợi 

gián tiếp, khi dòng chảy thương mại mạnh sẽ kéo theo nhu cầu vận tải và dịch vụ logistics tăng. 

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển các khu công nghiệp cũng sẽ có cơ hội phát  
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triển mạnh mẽ hơn do làn sóng doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài sẽ đổ bộ vào Việt Nam 

trước và sau hiệp định, và kéo theo đó là nhu cầu xây dựng nhà máy và cơ sở hạ tầng tăng lên, 

giúp cho ngành xây dựng cũng được cải thiện vượt bậc. 

Dẫn lời TS. Võ Trí Thành trên báo Tuổi trẻ, đối với Việt Nam, TPP có ba chất xúc tác 

quan trọng, đầy ý nghĩa. Thứ nhất là liên quan đến xuất khẩu của Việt Nam. TPP chiếm đến 

40% GDP và 30% thương mại toàn cầu, các nước thành viên đều là những thị trường tiêu dùng 

lớn của thế giới. 

Thứ hai là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng sẽ khác trước, dòng vốn nước ngoài 

vào Việt Nam sẽ tăng nhanh nhằm tận dụng những gì mà hiệp định đem lại. 

Chất xúc tác thứ ba mới thật sự quan trọng. Xét về dài hạn, vào TPP là bước ngoặt cho 

Việt Nam thay đổi cách thức phát triển, cải cách thể chế, tạo dựng môi trường kinh doanh minh 

bạch, đàng hoàng, là động lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt 

Nam. 

Với ba chất xúc tác như vậy, TPP có ý nghĩa rất lớn với Việt Nam, ngay đúng thời điểm 

mà Việt Nam đang cần phải thay đổi cách thức để phát triển một cách bền vững. 

Để được hưởng lợi một cách trọn vẹn 

Với những lợi ích nêu trên, các nước thành viên khác trong Hiệp định TPP đã bắt đầu 

biết khai thác những thế mạnh của mình, đồng thời đã ồ ạt đầu tư vào nước ta để đón đầu cơ hội 

từ việc hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

Còn theo TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR, để Việt Nam có thể hưởng lợi 

một cách tốt nhất từ TPP, tận dụng được mọi ưu thế của mình sau khi hội nhập thì trước hết cần 

phải có những thay đổi về chính sách và pháp luật trong nước để thúc đẩy phát triển những 

ngành có lợi thế so sánh. 

Với những ngành sẽ được lợi sau khi TPP có hiệu lực, như: Dệt may, thủy sản, nông  

sản… cần chủ động các nhân tố lao động, vốn, đất đai và các tài nguyên khác. Với các ngành 

kém được lợi thế, như: Chăn nuôi, lâm nghiệp, công nghiệp… cần tái cơ cấu để tăng năng suất, 

hiệu quả hơn. 

Đặc biệt, sau khi tham gia TPP, Việt Nam cần phải điều chỉnh cả những yếu tố thương 

mại như những nội dung liên quan tới lao động, quyền sở hữu trí tuệ… khẳng định sự cấp thiết 

phải tiến hành cải cách thể chế, tự do hóa thị trường. 

Hiện nay, khi trình độ công nghệ của Việt Nam còn nhiều hạn chế thì Chính phủ cần 

tăng cường hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật hợp lý khi các hàng 

rào thuế quan bị gỡ bỏ nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước. 

Còn theo TS. Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, 

doanh nghiệp Việt Nam vì có năng suất lao động thấp, trình độ công nghệ lạc hậu nên chi phí 

sản xuất và giá thành mới cao hơn so với những doanh nghiệp có năng suất cũng như trình độ 

công nghệ cao. 

Nếu thuế suất cho hàng nhập khẩu vào trong nước từ các quốc gia thành viên về còn 0% 

thì doanh nghiệp chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi khó khăn trong việc cạnh tranh tiêu thụ 

hàng hóa ngay trên chính thị trường nước nhà. 

Tham gia TPP đồng nghĩa với việc là Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ, là cơ hội cho 

các nhà cung cấp có tiềm lực lớn, có kinh nghiệm và danh tiếng lâu năm, có ưu thế về cung cấp 

dịch vụ trên thế giới “đổ bộ” vào thị trường trong nước. Và tất nhiên nó cũng đồng nghĩa với 

việc các đơn vị cung cấp dịch vụ của Việt Nam sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng và có thể bị mất 

thị phần trên thị trường nội địa, hay nói cách khác là “thua đau trên sân nhà”, nếu như không nỗ 

lực tự thay đổi bản thân. 
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Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có lợi thế là có một thị trường tiêu thụ lớn, nguồn lao động dồi 

dào, dư địa thị trường còn nhiều nên hy vọng rằng ta vẫn có thể tự lực để tự cường, thoát khỏi 

“cái bóng” đơn thuần chỉ là một thị trường gia công của khu vực và thế giới sau khi đã bước 

chân qua được cánh cửa của Hiệp định kinh tế lịch sử TPP trong năm nay. 
 

   (tapchitaichinh.vn - Ngày 06/10/2015) 
 

     
 

Gia nhập TPP Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều hơn 

 

TPP là hiệp định thương mại lớn nhất thế giới trong vòng hai thập niên qua và Việt Nam 

được đánh giá là một trong những nước tham gia hưởng lợi nhiều hơn. 

Nền kinh tế Việt Nam đang hướng tới xuất khẩu, việc chúng ta tham gia TPP sẽ có thể 

tiếp cận các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản với mức thuế suất thấp sẽ mang lại một lợi 

thế cạnh tranh vô cùng lớn và triển vọng cho bức tranh kinh tế. 

TPP được bắt nguồn từ sáng kiến hợp tác giữa các nước Brunei, Chile, New Zealand và 

Singapore năm 2005. Tuy nhiên, TPP chỉ thực sự trở nên hấp dẫn khi Mỹ tuyên bố tham gia 

TPP vào tháng 9/2008 và định hướng phát triển ở quy mô lớn hơn: Xây dựng một FTA hoàn 

toàn mới. Kế tiếp đó, Australia, Peru, Việt Nam, Malaysia, Canada, Mexico và Nhật Bản lần 

lượt tham gia vào TPP, đưa tổng số thành viên TPP hiện nay lên thành 12. 

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, Việt Nam vốn là nước có tính tự do hóa thương mại 

thấp so với các nước khác nên sẽ có lợi khi tham gia TPP, nhưng ảnh hưởng của TPP đến các 

ngành là khác nhau. Tham gia đàm phán và ký kết TPP, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội khi các 

lĩnh vực kinh tế quan trọng được ký kết như: Dịch vụ (bảo hiểm, ngân hàng, tài chính, pháp lý 

và môi giới); đầu tư; viễn thông và thương mại điện tử; quyền sở hữu trí tuệ; các biện pháp vệ  

sinh dịch tễ; hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Dệt may, da giày là những ngành được hưởng 

lợi nhiều hơn vì chủ yếu phục vụ xuất khẩu. 

Lợi ích to lớn nhất mà Việt Nam có được khi là thành viên của TPP là có thể tái cân 

bằng được quan hệ thương mại với các thị trường truyền thống trọng điểm hiện nay, giảm bớt 

ảnh hưởng lệ thuộc vào một thị trường nhất định, đặc biệt là Trung Quốc (không là thành viên 

của TPP). Với tỷ trọng hơn 60% kim ngạch xuất nhập khẩu, trong đó riêng nhập khẩu lên tới 

75% đến từ khu vực Đông Á, Trung Quốc, Đài Loan và ASEAN…. Việt Nam sẽ chịu nguy cơ 

rủi ro lớn nếu nhóm thị trường này có những biến động xấu. 

Mục tiêu chính của TPP là xóa bỏ các loại thuế và rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất 

nhập khẩu giữa các nước thành viên. Các hiệp định thương mại trước đây thường tập trung 

nhiều vào vấn đề giảm thuế. Tuy nhiên, TPP lại được coi là hiệp định thương mại toàn diện, 

nhắm đến việc thiết lập bộ quy tắc thương mại tiêu chuẩn cao, giải quyết các vấn đề của kinh tế 

toàn cầu trong thế kỷ 21, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và việc làm tại các quốc gia châu Á - Thái 

Bình Dương. 

Cam kết miễn giảm thuế các sản phẩm xuất khẩu chủ chốt ở tất cả các nước TPP thì các 

ngành xuất khẩu của Việt Nam sẽ thuận lợi trong tiếp cận thị trường đối với các loại hàng hóa 

hiện đang chiếm tỷ trọng thương mại đáng kể. Khi thuế nhập khẩu trở về 0%, sẽ nâng cao đáng 

kể lợi thế cạnh tranh cho các ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam như nông thủy sản, 

dệt may, giày dép, đồ gỗ… giúp nhóm ngành này có cơ hội lớn hơn trong việc mở rộng thị 

phần. 

Hiện tại, đối với ngành dệt may của Việt Nam, hơn 90% sản phẩm được xuất sang Mỹ, 

Nhật Bản và châu Âu, nhưng hiện thuế nhập khẩu tại các thị trường vẫn khá cao, trung bình tại 
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EU là 12%, Mỹ từ 5,6% đến 19%. Vì vậy, việc tham gia TPP sẽ tạo điều kiện dỡ bỏ hàng rào 

thuế quan, từ đó hàng dệt may Việt Nam sẽ có cơ hội bước chân vào thị trường các nước sở tại 

với mức giá rẻ hơn, sức cạnh tranh với hàng cùng ngành của các nước khác cũng sẽ cao hơn. 

Người tiêu dùng và các ngành sản xuất sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ các nước này 

làm nguyên liệu đầu vào sẽ được hưởng lợi từ hàng hóa, nguyên liệu giá rẻ, giúp giảm chi phí 

sinh hoạt và sản xuất, từ đó có thể giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của những ngành này. 

Chẳng hạn như ngành ô tô, gia nhập vào TPP sẽ giúp cho người tiêu dùng Việt Nam có hy vọng 

mua được ô tô giá rẻ từ các nước thành viên. 

Việc Việt Nam đàm phán thành công và gia nhập vào TPP tới đây sẽ là một sự kiện quan 

trọng, có ý nghĩa to lớn để Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, khắc 

phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và quan trọng hơn là thúc đẩy nền kinh tế đất nước 

ngày càng phát triển ổn định và bền vững. 

         PV 

   (tapchitaichinh.vn - Ngày 22/09/2015) 

 

 
 

                     NHỮNG CAM KẾT ĐỐI VỚI 

                                                  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TRONG HIỆP ĐỊNH TPP 
 

Nhằm thông tin rộng rãi tới các cơ quan thông tấn, báo chí về những cam kết trong Hiệp 

định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong lĩnh vực tài chính, chiều 09/11, Bộ Tài chính 

tổ chức họp báo chuyên đề về nội dung này. Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Vũ Nhữ Thăng chủ 

trì buổi họp báo. 

Theo báo cáo của Vụ Hợp tác Quốc tế (HTQT) cho biết: Hiệp định Đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (gọi tắt là TPP) bao gồm 12 thành viên, TPP trở thành Khu vực mậu dịch tự do 

(FTA) lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 40% tổng GDP toàn cầu và khoảng 1/3 tổng kim ngạch 

thương mại thế giới. Ngày 6/11/2015, các nước TPP đã công bố các văn bản cam kết của các 

nước. Theo đó, các nước cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu dành cho hàng hóa của Việt Nam ngay 

khi hiệp định có hiệu lực khoảng từ 78 - 95% số dòng thuế và xóa bỏ hoàn toàn từ 97 - 100% 

dòng thuế. Các mặt hàng còn lại sẽ có lộ trình xóa bỏ thuế trong vòng 5 - 10 năm, trừ một số 

mặt hàng nhạy cảm có lộ trình trên 10 năm hoặc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan. Nhiều 

mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường TPP được hưởng thuế suất 0% ngay 

sau khi hiệp định có hiệu lực hoặc sau 3 - 5 năm như nông sản, thủy sản, một số mặt hàng dệt 

may, giày dép, đồ gỗ, hàng điện, điện tử, cao su… 

Bên cạnh đó, đối với thuế nhập khẩu của Việt Nam dành cho các nước, Việt Nam cam 

kết xóa bỏ gần 100% số dòng thuế trong Hiệp định TPP, theo đó: 65,8% số dòng thuế có thuế 

suất 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực; 86,5% số dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 4 kể 

từ khi hiệp định có hiệu lực; 97,8% số dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 11 kể từ khi hiệp 

định có hiệu lực; các mặt hàng còn lại cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu với lộ trình xóa bỏ thuế 

tối đa vào năm thứ 16 hoặc theo hạn ngạch thuế quan đối với một số nhóm mặt hàng cụ thể 

như: Ô tô, sắt thép, xăng dầu; nhựa và sản phẩm nhựa, hóa chất, giấy, đồ gỗ, máy móc thiết bị; 

hàng dệt may, giày dép, rượu bia, thịt, gạo, ngô, sữa và các sản phẩm sữa, thực phẩm chế biến 

từ thịt, thuốc lá, phân bón… Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu đối với phần lớn các mặt 

hàng hiện đang áp dụng thuế xuất khẩu, cơ bản theo lộ trình từ 5 - 15 năm sau khi hiệp định có 

hiệu lực. Một số nhóm mặt hàng quan trọng như than đá, dầu mỏ và một số loại quặng, khoáng 

sản (70 mặt hàng) được tiếp tục duy trì thuế xuất khẩu. 
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Đặc biệt, TPP là một hiệp định theo mô hình FTA thế hệ mới không chỉ tập trung vào tự 

do hóa đối với lĩnh vực thương mại hàng hóa mà còn mở rộng đối với lĩnh vực dịch vụ và đầu 

tư, trong đó có các ngành dịch vụ tài chính. Các cam kết về dịch vụ tài chính của Hiệp định TPP 

tạo ra 3 thành tố cơ bản hướng tới đẩy mạnh sự phát triển của thị trường dịch vụ tài chính ở Việt 

Nam gồm: Mở rộng cam kết về mở cửa thị trường đi kèm với cơ chế minh bạch hóa tạo cơ hội 

tiếp cận thị trường tốt hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài; áp dụng cơ chế bảo hộ đầu tư nhằm 

đảm bảo đầy đủ lợi ích của các nhà đầu tư; đảm bảo không gian chính sách để thực hiện các 

biện pháp quản lý thận trọng nhằm xây dựng một nền tài chính vĩ mô ổn định về mở rộng cam 

kết về mở cửa thị trường đi kèm với cơ chế minh bạch hóa, về cơ chế bảo hộ nhà đầu tư nước 

ngoài, về việc đảm bảo không gian chính sách để thực hiện các biện pháp quản lý thận trọng 

cho các nước. Bên cạnh đó, các nước TPP phải đảm bảo thực hiện các quy trình thủ tục cấp 

phép nhanh chóng và thuận tiện, tuân thủ thời gian phê duyệt hồ sơ cấp phép cho các nhà đầu tư 

nước ngoài không quá 120 ngày. Các cam kết trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán được kỳ 

vọng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các cơ hội đầu tư, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của thị 

trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam. 

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế đã giải đáp thấu đáo những câu 

hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí liên quan tới các vấn đề được quan tâm như: 

Tác động của TPP đối với thuế nhập khẩu ô tô; cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa; những 

cam kết cụ thể trong lĩnh vực bảo hiểm và cơ chế bảo hộ đối với nhà đầu tư nước ngoài; những 

tác động của lộ trình cắt giảm thuế quan tới tình hình thu ngân sách Nhà nước khi thực hiện cam 

kết của TPP... Qua cuộc họp báo chuyên đề này, Bộ Tài chính mong muốn các cơ quan thông 

tấn, báo chí luôn là cầu nối và kênh thông tin tuyên truyền đối với các chính sách tài chính đến 

với người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả. 
 

      (trungtamwto.vn - Ngày 09/11/2015) 

 

 

 
 

ĐIỀU GÌ LÀM TPP TRỞ THÀNH HIỆP ĐỊNH BƯỚC NGOẶT CỦA THẾ KỶ 21? 
 

Có 5 đặc điểm chính làm TPP trở 

thành một hiệp định mang tính bước 

ngoặt của thế kỷ 21, tạo ra một tiêu chuẩn 

mới cho thương mại toàn cầu trong khi 

vẫn đề cập tới các vấn đề mang tính thế hệ 

mới. 

Bộ Công Thương vừa công bố tóm tắt 

nội dung Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) sau khi 12 nước tham gia đàm 

phán đã đạt được thỏa thuận cuối cùng vào 

chiều tối 5/10. Theo đó, Bộ Công Thương 

nhấn mạnh đến 5 đặc điểm chính làm TPP 

trở thành một hiệp định mang tính bước 

ngoặt của thế kỷ 21. 

Thứ nhất, tiếp cận thị trường một cách 

toàn diện. Hiệp định TPP cắt giảm thuế quan 

và các hàng rào phi thuế về căn bản đối với 

tất cả thương mại hàng hóa và dịch vụ và 

điều chỉnh toàn bộ các lĩnh vực về thương 

mại trong đó có thương mại hàng hóa, dịch 

vụ và đầu tư nhằm tạo ra các cơ hội và lợi ích 

mới cho doanh nghiệp, người lao động và 

người tiêu dùng của các nước thành viên. 

Thứ hai, tiếp cận mang tính khu vực 

trong việc đưa ra các cam kết. Hiệp định TPP 

tạo thuận lợi cho việc phát triển sản xuất và 

dây chuyền cung ứng, cũng như thương mại 

không gián đoạn, đẩy mạnh tính hiệu quả và 

hỗ trợ thực hiện mục tiêu về tạo việc làm, 

nâng cao mức sống, thúc đẩy các nỗ lực bảo 

tồn và tạo thuận lợi cho việc hội nhập qua 

biên giới cũng như mở cửa thị trường trong 

nước. 

Thứ ba, giải quyết các thách thức mới 

 

Bạn có biết? 
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đối với thương mại. Hiệp định TPP thúc đẩy 

việc đổi mới, năng suất và tính cạnh tranh 

thông qua việc giải quyết các vấn đề mới, 

trong đó bao gồm việc phát triển nền kinh tế 

số và vai trò ngày càng tăng của các doanh 

nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế toàn cầu. 

Thứ tư, bao hàm toàn bộ các yếu tố 

liên quan đến thương mại. Hiệp định TPP 

bao gồm các yếu tố mới được đưa ra để bảo 

đảm rằng các nền kinh tế ở tất cả các cấp độ 

phát triển và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô 

đều có thể hưởng lợi từ thương mại. Hiệp 

định bao gồm các cam kết nhằm giúp đỡ các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ hiểu rõ về hiệp 

định, tận dụng được những cơ hội mà hiệp 

định mang lại và nêu lên những thách thức 

đáng chú ý tới chính phủ các nước thành 

viên. Hiệp định cũng bao gồm những cam kết 

cụ thể về phát triển và nâng cao năng lực 

thương mại để đảm bảo rằng tất cả các bên 

đều có thể đáp ứng được những cam kết 

trong hiệp định và tận dụng được đầy đủ 

những lợi ích của hiệp định. 

Thứ năm, nền tảng cho hội nhập khu 

vực. Hiệp định TPP được ra đời để tạo ra nền 

tảng cho việc hội nhập kinh tế khu vực và 

được xây dựng để bao hàm cả những nền 

kinh tế khác xuyên khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương. 

Hiệp định TPP gồm có 30 chương 

điều chỉnh thương mại và các vấn đề liên 

quan tới thương mại, bắt đầu từ thương mại 

hàng hóa và tiếp tục với hải quan và thuận lợi 

hóa thương mại; vệ sinh kiểm dịch động thực 

vật; hàng rào kỹ thuật đối với thương mại; 

quy định về phòng vệ thương mại; đầu tư; 

dịch vụ; thương mại điện tử; sở hữu trí tuệ; 

lao động; môi trường; các chương về “các 

vấn đề xuyên suốt” nhằm bảo đảm Hiệp định 

TPP đạt được tiềm năng của mình về phát 

triển, tính cạnh tranh và tính bao hàm; giải 

quyết tranh chấp; ngoại lệ và các điều khoản 

về thể chế. 

Bên cạnh việc nâng cấp cách tiếp cận 

truyền thống đối với những vấn đề đã được 

điều chỉnh bởi các hiệp định thương mại tự 

do trước đó (FTAs), Hiệp định TPP còn đưa 

vào những vấn đề thương mại mới và đang 

nổi lên cũng như những vấn đề xuyên suốt. 

Những vấn đề này bao gồm những nội dung 

liên quan đến Internet và nền kinh tế số, sự 

tham gia ngày càng tăng của các doanh 

nghiệp Nhà nước vào thương mại và đầu tư 

quốc tế, khả năng của các doanh nghiệp nhỏ 

trong việc tận dụng các hiệp định thương mại 

và những nội dung khác. 
 

V. Vinh 

(nld.com.vn - Ngày 06/10/2015)
     

   
 

 

5 ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ TPP 
 

Sau 5 năm trời ròng rã đàm phán, 12 quốc gia tham gia thảo luận về Hiệp định Đối 

tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang đứng trước cơ may cùng đi đến thống 

nhất tại vòng đàm phán ở Mỹ. Sau đây là 5 điều cần biết về TPP, theo tổng hợp của trang 

tin The Straits Times (Singapore): 

1. TPP là gì? 

TPP là một trong những thỏa thuận thương mại tự do tham vọng nhất thế giới từ trước 

đến nay và hiện đang được 12 quốc gia Thái Bình Dương ngồi lại đàm phán. Các nước này gồm 

Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Peru, Singapore, Úc và 

Việt Nam. 

Hiệp định này được soạn ra nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thành viên 

và được kỳ vọng sẽ dọn đường cho việc cắt giảm mạnh, thậm chí là gỡ bỏ ở một số trường hợp, 

hàng rào thuế quan xuất nhập khẩu và mở cửa thị trường buôn bán hàng hóa, cũng như dịch vụ. 

http://nld.com.vn/
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Ngoài ra, TPP còn được mong đợi sẽ giúp thúc đẩy luồng đầu tư giữa các quốc gia thành 

viên và xa hơn nữa là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước này. 

2. Vì sao TPP lại quan trọng đến vậy? 

Các nền kinh tế tham gia vào TPP đều là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu 

Á - Thái Bình Dương (APEC). Tổng dân số của cả khối này đạt hơn 650 triệu người. Một hiệp 

ước thương mại tự do, nếu có, sẽ chiếm đến 2/5 tổng lượng giao thương toàn cầu. Nó còn có 

tiềm năng biến các nước tham gia thành một thị trường độc nhất cho nhiều loại hình kinh doanh 

khác nhau. 

Và điều đặc biệt là TPP được dẫn đầu bởi Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới và là quốc 

gia có lượng giao thương hàng đầu thế giới, cũng là nước xem châu Á - Thái Bình Dương như 

yếu tố then chốt đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của mình trong tương lai. 

3. Các vấn đề chính của TPP là gì? 

Căng thẳng đã phát sinh giữa các nhà thương thuyết của các nước, đặc biệt là Úc, 

Canada, Nhật Bản, New Zealand và Mỹ, vì họ không muốn giảm tầm quan trọng của doanh 

nghiệp trong nước. 

Các quan chức tham gia đàm phán cho biết bế tắc chính trong đàm phán TPP chính là 

thời hạn bảo hộ quyền sáng chế đối với các sản phẩm sinh dược, một nhóm dược liệu được sản 

xuất từ sinh vật sống. 

Mỹ muốn có thời gian bảo hộ dài hơn thời hạn 5 năm thông thường được quy định tại 

nhiều nước. Tại Mỹ, các công ty dược được bảo hộ sáng chế đến 12 năm trước khi các hãng đối 

thủ có thể chế ra loại sinh dược tương tự để bán với giá rẻ hơn. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia 

khác, quy định này được cho là quá lâu và quá tốn kém đối với hệ thống y tế công. 

Các nước tham gia đàm phán TPP cũng đã thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm các lĩnh 

vực kinh doanh nông nghiệp và công nghiệp, cũng như hoạt động cạnh tranh với khối doanh 

nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, chi tiết của các vòng đàm phán vẫn không được công khai ra công 

chúng, mà các nhà thương thuyết sẽ soạn ra một bộ tài liệu cho chính phủ nước họ. 

Hiện một vấn đề còn vướng mắc chính là thị trường bơ sữa Canada sẽ mở cửa đến mức 

độ nào cho các sản phẩm đến từ Úc và New Zealand. Ngoài ra, còn một vấn đề nữa là việc thị 

trường xe hơi Mỹ, nơi hiện mua linh kiện và xe sản xuất tại Canada và Mexico, sẽ mở cửa đến 

độ nào cho xe hơi và phụ tùng Nhật Bản được sản xuất ở các nước khác. 

4. Ai là những thành viên chủ chốt của TPP? 

Mỹ và Nhật Bản là hai nền kinh tế lớn nhất trong TPP và cũng là 2 thành viên chủ chốt 

của khối. Nhật là quốc gia duy nhất chưa ký kết bất kỳ hiệp định thương mại tự do (FTA) nào 

với Washington. 

Lý do của việc không có FTA nào giữa nền kinh lớn nhất và lớn thứ 3 thế giới là vì các 

quy định bảo hộ đối với các ngành chủ chốt. 

Mỹ vẫn luôn tìm cách thâm nhập mạnh hơn vào thị trường xe hơi và nông nghiệp của 

Nhật, bất chấp việc Tokyo thề sẽ làm mọi cách để bảo vệ các sản phẩm “nhạy cảm về mặt chính 

trị” như thịt bò, thịt heo và gạo. Để đưa ra nhượng bộ, Nhật muốn Mỹ gỡ bỏ thuế đánh vào xe 

hơi và xe tải nhập khẩu. 

5. Trung Quốc nói gì về TPP? 

Truyền thông và giới chuyên gia phân tích Trung Quốc xem TPP như một nỗ lực của Mỹ 

dùng để đối phó với sự trỗi dậy của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương. Mỹ vẫn luôn bác bỏ lập 

luận này. 
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Để đối phó với TPP, Trung Quốc hiện quảng bá cho Khu vực Thương mại tự do châu Á 

Thái Bình Dương (FTAAP). Giới phân tích nhận định đây là “chiêu” nhằm đánh lạc hướng chú 

ý của cộng đồng quốc tế vào TPP của Bắc Kinh. 

       Hoàng Uy  

(thanhnien.vn - Ngày 05/10/2015)   
 

    
 

6 điểm quan trọng, cần biết về Hiệp định TPP 
 

Ngày 5/10, 12 quốc gia tham gia vòng đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương TPP đã đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm gây dựng một khu vực tự do thương mại 

lớn nhất thế giới kéo dài từ Chile cho tới Nhật Bản. 

TPP sẽ tạo ra một khu vực tự do thương mại lớn nhất trên thế giới với 12 quốc gia thành 

viên xung quanh vành đai Thái Bình Dương. Các nước thành viên TPP hiện chiếm 40% GDP 

toàn cầu. 

Danh sách 12 là số quốc gia tham gia thỏa thuận thương mại lịch sử TPP gồm New 

Zealand, Brunei, Chile, Singapore, Australia, Peru, Mỹ, Malaysia, Việt Nam, Canada, Mexico 

và Nhật Bản. Trong đó, 28,5 ngàn tỷ USD là tổng GDP mà 12 quốc gia thành viên TPP tạo ra. 

TPP được kỳ vọng là một trong những thỏa thuận tự do thương mại tham vọng nhất trên 

thế giới và tạo ra một thị trường mới hoạt động giống như ở châu Âu. Thỏa thuận này sẽ tạo cơ 

hội lớn cho các nước tham gia phát triển kinh tế, xóa bỏ hàng rào thuế quan và đẩy mạnh tăng 

trưởng thương mại giữa các nước. 

Tuy nhiên, không ít người dân Mỹ lo ngại việc Mỹ tham gia TPP sẽ khiến cơ hội việc 

làm từ nước này bị chuyển sang các nước đang phát triển và là thành viên của TPP. 

Thời điểm bắt đầu? 

Vòng đàm phán TPP ra đời với 4 quốc gia thành viên ban đầu là Brunei, Chile, New 

Zealand và Singapore và được khởi xướng từ cách đây 10 năm. 

Thỏa thuận này sẽ giúp gỡ bỏ hàng rào thuế quan cho hầu hết các mặt hàng giao thương 

giữa các nước thành viên và hứa hẹn mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như tuyển 

dụng lao động, sở hữu trí tuệ và chính sách cạnh tranh. 

Quy mô của TPP? 

Dân số của 12 quốc gia thành viên tham gia TPP hiện vào khoảng 800 triệu người. Con 

số này lớn gấp đôi so với thị trường Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, GDP của 12 nước tham 

gia TPP hiện đang chiếm 40% tổng thương mại toàn cầu. 

Thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng vươn tới nhiều lĩnh vực và tiêu chuẩn trong 

các nước thành viên bao gồm bảo vệ môi trường, quyền người lao động. 

Giới phê bình nói gì? 

Trung Quốc không phải là thành viên tham gia vòng đàm phán TPP song mục tiêu chính 

của TPP là kiềm chế sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. 

Một số chuyên gia nhận định sự ra đời của TPP sẽ mở đường cho các công ty yêu cầu 

chính phủ thay đổi chính sách khi mà sự ưu ái đang nghiêng hẳn sang một số lĩnh vực như y tế 

và giáo dục thuộc quản lý của các công ty nhà nước. Thậm chí, TPP sẽ còn tạo ra sự cạnh tranh 

giữa lực lượng lao động các nước thành viên. 

Lời chỉ trích gay gắt nhất đối với các vòng đàm phán TPP là việc nội dung phiên họp 

luôn được giữ bí mật. Song theo những người bảo vệ quan điểm, các cuộc đàm phán không 

được công khai là do chưa có thỏa thuận chính thức được ký kết giữa các bên tham gia. 
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Chuyện gì sẽ xảy ra? 

Chi tiết thỏa thuận sẽ được triển khai như thế nào cũng sẽ được các cơ quan lập pháp của 

12 nước thành viên tham gia TPP bàn thảo trong thời gian tới trước khi được chính thức công 

bố. 

Tại Mỹ, thỏa thuận TPP dường như sẽ được thông qua trước Quốc hội vào giữa thời 

điểm diễn ra những cuộc bầu cử chọn ứng cử viên tổng thống. Đây sẽ là thách thức chính trị lớn 

đối với các đảng phái tham gia tranh cử tại Mỹ. 

Những điểm cần biết về TPP 

TPP là NAFTA mới 

Canada và Mexico lâu nay được hưởng đặc quyền tiếp cận thị trường Mỹ, quốc gia có 

nền kinh tế lớn nhất thế giới. Song tình trạng đặc quyền này sẽ dần bị phai mờ khi các quy định 

của TPP được công bố. 

Ngoài nhóm bộ ba trên, 12 quốc gia cũng sẽ chia sẻ những ưu ái đặc biệt của quyền 

thành viên TPP. Ở mức cao nhất, TPP tương đương Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ 

(NAFTA) bao gồm những cam kết nhằm giảm thiểu hoặc xóa bỏ hàng rào thuế quan với các 

mặt hàng và ngành dịch vụ. TPP cũng đề ra những quy tắc giải quyết tranh chấp giữa các bên. 

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa TPP và NAFTA là việc hội nhập lĩnh vực 

sản xuất ô tô ở Bắc Mỹ. Hiện nay, các quy định của NAFTA yêu cầu 62,5% linh kiện ô tô phải 

được sản xuất tại Bắc Mỹ. Nhưng theo TPP, tiêu chuẩn mới chỉ là 45%. 

Chính quyền Canada cho rằng quy định mới sẽ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nhưng 

Unifor, liên đoàn đại diện cho các công nhân làm việc trong ngành sản xuất ô tô tại Canada lại 

cho rằng thỏa thuận TPP là một “thảm họa” khi cướp đi nhiều cơ hội việc làm. 

Quy tắc lao động 

Không giống như những thỏa thuận gần đây giữa Canada với EU và Hàn Quốc, TPP 

không giới hạn trong phạm vi các quốc gia phát triển mạnh. Giới phê bình nhận định TPP sẽ mở 

ra cơ hội việc làm thu nhập cao cho công nhân ở các nước như Peru và Việt Nam. 

Giải quyết tranh chấp 

Các thỏa thuận tự do thương mại bao gồm NAFTA đều có những điều khoản giải quyết 

tranh chấp giữa các nước thành viên. Quy định này cho phép các công ty tư nhân cạnh tranh với 

quyết định đầu tư của chính phủ. 

Một số mặt hàng được giảm và miễn thuế 

Rượu 

Malaysia sẽ phải mất 15 năm trước khi xóa bỏ hàng rào thuế quan áp dụng với mặt hàng 

rượu whisky và Việt Nam sẽ hạ 55% biểu thuế trong vòng 12 năm. Các mặt hàng khác được 

giảm và miễn thuế áp dụng cho từng quốc gia cũng sẽ dần được lập thành danh sách trong thời 

gian tới. 

Canada là quốc gia có trữ lượng lớn rượu đá và whisky và theo quy định khi áp dụng 

TPP, hai mặt hàng này sẽ chỉ bị áp thuế rất thấp. Australia và New Zealand cũng sẽ hạ thuế 

đánh vào mặt hàng rượu Canada ngay lập tức trong khi Nhật Bản hoàn thành lộ trình giảm thuế 

trong vòng 7 năm. 

Ô tô 

Canada sẽ cho miễn thuế mặt hàng phương tiện xuất khẩu từ Nhật Bản trong vòng 5 năm 

khi thỏa thuận TPP được thông báo. Trong khi đó, Mỹ cần tới 25 năm đàm phán trước khi xóa 

bỏ hàng rào thuế quan tương tự. 

Nông nghiệp 

Việc tiếp cận thị trường Nhật Bản là mối quan tâm hàng đầu của các thành viên tham gia 
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TPP. Ngay khi thỏa thuận có hiệu lực, Nhật Bản sẽ ngay lập tức gỡ bỏ đánh 32% thuế vào các 

mặt hàng nông nghiệp nhập khẩu. Trong khi, các mặt hàng khác nhập khẩu vào Nhật Bản sẽ 

được xóa bỏ một phần hoặc gỡ bỏ hoàn toàn trong vòng 20 năm tới. Australia, Malaysia và 

New Zealand sẽ xóa bỏ hơn 90% hàng rào thuế quan nông nghiệp ngay khi TPP chính thức có 

hiệu lực. 

Thịt bò và thịt lợn 

Các nhà sản xuất thịt bò và thịt lợn ở Canada nằm trong nhóm hưởng lợi lớn nhất khi 

TPP chính thức được thông qua. Kể từ năm 2012 - 2014, Canada đã xuất khẩu số thịt lợn trị giá 

2,6 tỷ USD và 1,3 tỷ USD thịt bò sang các thị trường TPP. 

Trong vòng 10 năm, Nhật Bản đã hứa xóa bỏ hàng rào thuế quan áp đặt với các mặt hàng 

thịt lợn trong khi 50% hàng rào thuế áp đặt với mặt hàng thịt bò sẽ được giảm 9% trong vòng 

15 năm. Ngoài ra, Việt Nam cũng sẽ nhanh chóng xóa bỏ hàng rào thuế quan lên tới 31% đối 

với các mặt hàng thịt bò tươi và thịt bò đông lạnh trong vòng 2 năm. 

Bơ sữa 

Khi thỏa thuận TPP được thông báo thông qua ngày 5/10, Ottawa cho biết quốc gia này 

sẽ phải trả 4,3 tỷ USD trong vòng 15 năm cho các mặt hàng bơ sữa, gà và trứng gà bị ảnh 

hưởng từ các quy định của TPP. Tuy nhiên, Canada vẫn cho phép các quốc gia thành viên TPP 

hưởng miễn thuế tới 3,25% thị trường bơ sữa của nước này và 2,1% thị trường thịt lợn. 

Ngư nghiệp 

Nhật Bản vốn được mệnh danh là “quốc gia tiêu thụ số lượng cá và hải sản tính theo đầu 

người ở mức cao”. Do đó, Nhật Bản đã cam kết xóa bỏ 66% hàng rào thuế quan áp đặt với các 

mặt hàng cá và hải sản ngay khi TPP có hiệu lực. 

Công nghiệp nặng 

Các sản phẩm công nghiệp nặng như thiết bị nông nghiệp và xây dựng cũng như hàng 

không vũ trụ sẽ nhanh chóng tiếp cận thị trường các nước thành viên TPP. 

Dược phẩm 

Một trong những nguyên nhân khiến vòng đàm phán TPP rơi vào bế tắc hồi cuối tuần 

trước xuất phát từ những tranh cãi liên quan tới các sản phẩm sinh học như vắc xin. 

Song thỏa thuận cuối cùng sẽ cho phép các công ty dược phẩm trong vòng 5 năm liên 

tiếp sử dụng công nghệ sinh học mới trước khi chia sẻ dữ liệu với các nhà sản xuất thuốc. Trước 

đó, Hiệp hội Công nghiệp công nghệ sinh học đã hối thúc các nước thành viên TPP đáp ứng tiêu 

chuẩn giới hạn 12 năm sở hữu trí tuệ đang được áp dụng tại Mỹ. 

Ngành dịch vụ 

Ngân hàng, kỹ sư, kiến trúc sư và các nhà tư vấn bảo vệ môi trường là những nghề nằm 

trong nhóm dịch vụ mở rộng được TPP quy định. Thỏa thuận TPP sẽ giúp lực lượng lao động 

trong nhóm ngành nghề trên tham gia làm việc tạm thời tại các nước trong khối TPP. Thậm chí, 

những điều khoản mới còn tạo cơ hội cho nhân viên mang theo vợ trong các chuyến công tác. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Globe and Mail, tờ tin tức phát 

hành tại 6 thành phố của Canada và đặt trụ sở tại Toronto và hãng tin BBC của Anh. 
 

(tapchitaichinh.vn - Ngày 07/10/2015) 
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