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Lời giới thiệu 
 

Hình thành trên cơ sở Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định 
Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được coi là Hiệp định 
thương mại tự do lớn thứ ba thế giới hiện nay; CPTPP với tổng dân số 500 triệu người, 
tổng GDP vượt hơn 10 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và khoảng 
14% tổng thương mại thế giới. CPTPP là 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, bảo vệ môi trường. Mục tiêu cuối cùng là mở cửa thương mại và hội nhập cho 
toàn khu vực. Việc ký kết, thực thi và khai thác CPTPP, cùng với các FTA khác, được kỳ 
vọng sẽ kéo theo những chuyển dịch mới cả về kinh tế và địa chính trị khu vực và thế 
giới. CPTPP là kết quả sự nỗ lực vượt qua chính mình của 11 nước thành viên TPP, 
khẳng định xu hướng tiếp tục của tự do hóa thương mại đầu tư quốc tế và gửi đi thông 
điệp mạnh mẽ về sự cấp thiết và quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc 
làm, tạo thuận lợi cho phát triển thương mại và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước 
trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Ngày 12/11/2018, Quốc hội nước ta đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua 
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. CPTPP đem lại lợi ích cụ thể cho Việt Nam cả về 
chính trị - đối ngoại lẫn kinh tế, xã hội. Tham gia CPTPP sẽ giúp tăng cường vai trò và vị 
thế của Việt Nam cả ở khu vực và quốc tế; là cơ hội để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể 
chế, pháp luật kinh tế, trong đó có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Đồng thời, Việt 
Nam có thêm cơ hội hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch 
và dễ dự đoán hơn, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, từ đó thúc đẩy cả đầu tư trong 
nước và đầu tư nước ngoài. CPTPP có thể giúp GDP của nước ta tăng thêm 1,32%, tương 
đương với 1,7 tỷ USD và có thể tăng tới 2,01%. Hiệp định sẽ góp phần vào việc thúc đẩy 
xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Australia, Canada, 
Mexico..., cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang 
có nhu cầu phát triển. CPTPP mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức 
đối với nền kinh tế Việt Nam. Đó là thách thức từ việc cắt giảm thuế quan hay sự minh bạch 
trong việc áp dụng các quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ; về nguồn lao động và năng suất 
lao động; doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh 
nghiệp nước ngoài... 

Nhằm góp phần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và 
giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Hiệp định CPTPP - Cơ hội và 
thách thức”. 

Trân trọng giới thiệu! 
                                                                                          BAN BIÊN SOẠN 
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CPTPP - ĐIỂM SÁNG KINH TẾ THẾ GIỚI 
 

Trong bối cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu nhìn chung không có nhiều gam 
màu sáng, việc Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) chính thức có hiệu lực từ cuối tháng 12/2018 đã trở thành một điểm sáng 
của kinh tế thế giới trong năm. 

TPP hồi sinh trong hình hài CPTPP 
Sau khi Australia chính thức thông báo đã trở thành quốc gia thứ 6 phê chuẩn 

CPTPP ngày 31/10 vừa qua, thỏa thuận thương mại tự do này bắt đầu có hiệu lực vào cuối 
tháng 12/2018. Đây là một diễn biến mang tính quyết định, chính thức “hồi sinh” một siêu 
thỏa thuận thương mại được coi là tham vọng nhất thế giới, song đã từng phải đối mặt với 
nguy cơ “chết yểu” sau khi Mỹ rút khỏi TPP vào tháng 1/2017. Với việc có đủ 6 nước 
thành viên phê chuẩn, cánh cửa để CPTPP chính thức có hiệu lực đã mở rộng. 

Để đạt được bước đột phá này, 11 quốc gia gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, 
Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam đã phải trải qua 
nhiều cuộc đàm phán cam go sau sự rút lui của Mỹ. Trước đó, vào tháng 2/2016, TPP - 
“tiền thân” của CPTPP, đã hoàn tất khâu đàm phán. TPP khi đó bao gồm cả Mỹ, đã được 
chào đón nồng nhiệt, được ca ngợi như “bản lề cho một trật tự thương mại mới”, đặt ra 
một bộ tiêu chuẩn mới cho các hiệp định thương mại tự do, dám đụng đến những vấn đề 
gai góc nhất mà các hiệp định từ trước tới nay chưa từng đề cập. Tuy nhiên, những niềm 
hứng khởi dần bị bao trùm bởi bầu không khí lo lắng khi tỷ phú Donald Trump đắc cử 
Tổng thống Mỹ sau một chiến dịch tranh cử đầy ác cảm với TPP. Ngày 24/1/2017 đã trở 
thành một dấu mốc đen tối đối với TPP, khi ông Trump ký văn kiện rút Mỹ khỏi thỏa 
thuận này. 

Mặc dù vậy, với quyết tâm theo đuổi tới cùng thỏa thuận thương mại vào loại lớn 
nhất thế giới, 11 thành viên còn lại của TPP đã vượt qua cú sốc và khẩn trương tiến hành 
đàm phán để cứu vãn thỏa thuận. Tháng 11/2017, 11 nước thành viên TPP còn lại đã ra 
tuyên bố chung, thống nhất đổi tên TPP thành CPTPP. Trải qua thêm một số cuộc đàm 
phán, văn kiện nội dung CPTPP đã được 11 nước ký kết thông qua vào tháng 3/2018, 
cùng với quy định hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi được 6 quốc gia (quá 
bán) thành viên phê chuẩn. Ngày 31/10, Australia đã trở thành quốc gia thứ 6 phê chuẩn 
CPTPP, chính thức “tham gia sân chơi lớn” cùng với New Zealand, Canada, Nhật Bản, 
Mexico và Singapore. 

Sau khi chính thức có hiệu lực, một CPTPP không có Mỹ vẫn tạo ra được một trong 
những khối thương mại tự do lớn nhất thế giới, bao trùm châu Á, châu Mỹ và châu Đại 
Dương, với một thị trường có quy mô dân số lên tới 499 triệu người và tổng giá trị sản 
phẩm nội khối (GDP) vào khoảng 10.100 tỷ USD, chiếm 13,5% GDP toàn cầu. Siêu thỏa 
thuận này được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói 
nghèo và nâng cao chất lượng sống của người dân các quốc gia thành viên. CPTPP sẽ mở 
ra các thị trường mới, đang phát triển và mang lại cơ hội tốt hơn để thúc đẩy đa dạng hóa 
thương mại. Hiệp định này cho phép các nhà xuất khẩu của 11 nước thành viên tiếp cận 
ưu đãi với 10 thị trường vành đai Thái Bình Dương. 

Với một bộ quy tắc chung, CPTPP cho phép các doanh nghiệp tích lũy đầu vào từ 
bất kỳ quốc gia thành viên nào để sản xuất hoặc cùng với các doanh nghiệp của các nước 



 

  
    

 

“Hiệp định CPTPP - Cơ hội và thách thức” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 3/2019 
  

2

thành viên khác bán sản phẩm tại bất kỳ đâu trong thị trường nội khối. CPTPP cũng cho 
phép xóa bỏ các hàng rào với dòng chảy tự do hàng hóa, dịch vụ và vốn đầu tư trong khu 
vực, không chỉ mang lại lợi ích cho các nước thành viên, mà còn tạo động lực mới cho sự 
hợp tác và liên kết kinh tế - thương mại của khu vực. 

Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc tế Peterson, CPTPP sẽ giúp các nước Đông 
Nam Á như Malaysia, Singapore, Brunei và Việt Nam tăng trưởng thêm hơn 2% GDP vào 
năm 2030. New Zealand, Nhật Bản, Canada, Mexico, Chile và Australia cũng sẽ tăng 
khoảng 1% GDP nhờ CPTPP. Những lợi ích mà CPTPP mang lại tạo sức hấp dẫn mạnh 
mẽ với các nền kinh tế khác trong khu vực. Indonesia, Hàn Quốc, Philippines và vùng 
lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và mới đây nhất là Thái Lan đã cân nhắc khả năng gia 
nhập CPTPP. Nước Anh cũng đã nhiều lần thể hiện ý muốn tham gia hiệp định sau khi rời 
khỏi Liên minh châu Âu (EU). Chính sự hấp dẫn đó cũng đang góp phần mở ra khả năng 
Mỹ quay trở lại CPTPP. Dù vậy, Giám đốc điều hành Trung tâm Thương mại châu Á, 
Tiến sỹ Deborah Elms, khẳng định ngay cả khi không có Mỹ, CPTPP vẫn là “hiệp định 
thương mại quan trọng nhất được ký kết trong 20 năm qua”. 

Việt Nam nằm trong số những nước lợi nhất 
Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ 7 phê chuẩn CPTPP vào chiều 12/11 vừa qua. 

Với 96,7% đại biểu tán thành, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 
phê chuẩn CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc 
hội Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh “đây là quyết định quan trọng”, khẳng định vai trò chủ 
động của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Trong khi đó, một nghiên cứu của Chính phủ 
Việt Nam cho thấy hiệp định này sẽ giúp thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng 1,3%, trong 
khi xuất khẩu tăng 4% vào năm 2035. Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam khẳng định 
“đây không chỉ là thỏa thuận thương mại mà còn là bước tiến trong việc ban hành và thực 
thi luật pháp, dưới sự quản lý của Chính phủ và giám sát của xã hội”. 

Bước tiến trên đạt được trong bối cảnh Việt Nam hiện là một trong những nền kinh 
tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) trong năm 2018 và 2019 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự đoán lần 
lượt là 7,1% và 6,8%. Ngoài ra, những điều kiện lý tưởng như lực lượng lao động có học 
vấn và nền tảng tiêu dùng tốt, đi kèm với nỗ lực nhằm tăng cường sự hội nhập thông qua 
các hiệp định thương mại tự do và cải cách chính sách, đã giúp Việt Nam đứng trước cơ 
hội rất lớn để trở thành một trung tâm kinh tế của Đông Nam Á. 

Là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất của khu vực nhờ 
xuất khẩu tăng trưởng mạnh và đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, Việt Nam được cho là nằm 
trong số những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP.  

Trong thời gian qua, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, nổi bật 
là CPTPP… Tất cả những hiệp định này đang mở ra cánh cửa của khoảng 50 nền kinh tế, 
mang đến những cơ hội mở cửa sâu, rộng hơn để các doanh nghiệp nước ta có thể tiếp cận 
những thị trường mới, thúc đẩy mạnh mẽ tiềm năng phát triển kinh tế đất nước. 

 

                                                                                           Hồng Phúc 
                                                               (Báo Pháp luật và xã hội - Ngày0 5/2/2019) 
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 HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) 

 “SÂN CHƠI” NHIỀU CƠ HỘI NHƯNG ĐẦY CAM GO 
 

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 
phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện 
và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), một hiệp định chất lượng cao 
đã được 11 nước tham gia ký kết với 
quá trình đàm phán nỗ lực nhiều năm 
của các bên. Việt Nam sẽ có những cơ 
hội, thách thức nào khi CPTPP đi vào 
thực tiễn. Phóng viên báo Bảo vệ pháp 
luật đã có cuộc phỏng vấn Tiến sỹ Võ 
Trí Thành, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia 
Việt Nam về hợp tác kinh tế Thái Bình 
Dương về vấn đề này. 

PV: Thưa ông, ngày 12/11/2018, 
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê 
chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 
Theo đó, Quốc hội giao các cơ quan có 
liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 
kịp thời, bảo đảm tính thống nhất của hệ 
thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện 
các cam kết trong CPTPP. Vậy những đòi 
hỏi đặt ra đối với Việt Nam hiện nay khi 
thực hiện CPTPP là gì ? 

Tiến sỹ Võ Trí Thành: CPTPP là 
hiệp định chất lượng cao, đòi hỏi Việt 
Nam cần phải có những bước cải cách 
mang tính đột phá mạnh mẽ trong rất 
nhiều lĩnh vực để môi trường đầu tư kinh 
doanh trở nên thuận lợi hơn. Việc cải cách 
này cũng gắn với những cải cách của 
Chính phủ, giúp chi phí giao dịch giảm, 
tạo ra được những tiền đề tốt cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì thế, việc cải 
cách là điều cần thiết và phải cải cách 
mạnh mẽ từ bên trong chứ không chỉ ở 
những văn bản pháp luật. Cho đến nay, 
Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải 
cách bộ máy hành chính nhưng chưa đủ. 
Phải cải cách trên nhiều phương diện, đặc 
biệt là thể chế. Những nỗ lực của Chính 
phủ thời gian qua mới chỉ là những nỗ lực 
bước đầu, vẫn cần phải đi sâu vào cải cách 
thể chế để thực sự đạt được bộ máy Nhà 
nước chuyên nghiệp, minh bạch, có tính 
giải trình cao và chất thị trường ở Việt 
Nam phải hiện đại và đầy đủ để hội nhập 
tốt hơn trong CPTPP. 

Thời gian vừa qua. Việt Nam đã 
tham gia vào rất nhiều hiệp định thương 
mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương 
mại tự do chất lượng cao. Do đó, việc kết 
hợp hài hòa giữa cải cách bên trong, đặc 
biệt là cải cách thể chế với cam kết hội 
nhập là điều cực kỳ quan trọng, là ưu tiên 
số một. 

PV: Những yêu cầu về cải cách 
không thể làm ngay được trong thời gian   
ngắn, vậy doanh nghiệp cũng như Chính 
phủ cần làm gì để “thích nghi” dần với 
những quy định trong hiệp định? 

Tiến sỹ Võ Trí Thành: Với Chính 
phủ, cải cách hiện nay không còn là “tự 
thân” như vào đầu những năm 90 của thế 
kỷ trước, mà đã tương tác mạnh hơn nhiều 
với tiến trình hội nhập. Trong khi đó, Việt 
Nam vẫn còn là một nền kinh tế chuyển 
đổi, trình độ phát triển thấp, và vì vậy, 
khoảng cách giữa đòi hỏi của hội nhập 
hiện nay (nhất là TPP, VN-EU FTA,...) và 
năng lực đáp ứng thực tế của Việt Nam là 
không hề nhỏ. Chính vì vậy, Chính phủ 
phải hết sức nỗ lực cải cách, xây dựng 
chính sách theo hướng: Hài hòa, hoàn 
thiện, thúc đẩy tinh thần kinh doanh, tạo 
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dựng hình ảnh Nhà nước pháp quyền; 
giảm thiểu phí tổn điều chỉnh và chủ động 
liên kết, hợp tác. 

Với doanh nghiệp, cần học hỏi cách 
thức kinh doanh trong bối cảnh mới. Một 
là, học tìm kiếm cơ hội kinh doanh; hai là, 
học kết nối cùng chấp nhận cạnh tranh; ba 
là, học cách huy động vốn; bốn là, học 
quản trị sự bất định thông qua việc hiểu và 
sử dụng hiệu quả các công cụ phòng 
chống rủi ro, “biến cái bất định thành cái 
xác định” (như công cụ phái sinh; bảo 
hiểm); năm là, học đồng hành với Chính 
phủ; cuối cùng là “đối thoại pháp lý”. 

PV: CPTPP đem lại những cơ hội gì 
cho Việt Nam, thưa ông ? 

Tiến sỹ Võ Trí Thành: CPTPP là 
một hiệp định thương mại chất lượng cao. 
Điều đó không chỉ thể hiện ở mức độ mở 
cửa sâu rộng mà còn là những đòi hỏi thay 
đổi chính sách, cải cách liên quan tới trí 
tuệ, thương mại điện tử, tiêu chuẩn lao 
động, môi trường xanh hơn, mua sắm 
Chính phủ, cạnh tranh... Việt Nam là một 
thành viên tích cực, có trách nhiệm với 
CPTPP từ trước đó và tới sau này để đạt 
tới ký kết. Vì vậy, cơ hội đối với chúng ta 
là rõ ràng. Cơ hội để nâng cao vị thế, vai 
trò của Việt Nam trong khu vực và trên 
trường quốc tế. Mặt khác, từ CPTPP, yêu 
cầu cải cách sẽ rõ ràng và đây như là chất 
xúc tác tạo bước ngoặt về thể chế cho Việt 
Nam, dù đây vốn là yêu cầu tự thân của 
Chính phủ hiện tại. CPTPP sẽ tác động 
trực tiếp tới thương mại, đầu tư, dịch vụ 
và Việt Nam là nước được hưởng lợi hơn 
cả. Hiệp định này tạo không gian, “sân 
chơi” tốt hơn, qua đó ta học hỏi được 
nhiều từ những nước phát triển. Không 
gian mở không chỉ tạo cơ hội về cạnh 
tranh, tiếp cận thị trường mà còn là việc 
bắt nhịp được xu thế mới. 

Với dòng thương mại lớn hứa hẹn từ 
CPTPP sẽ kéo theo sự phát triển của đầu 

tư. Chơi với nhiều đối tượng hơn, mối 
quan hệ mở rộng, chúng ta sẽ được hưởng 
lợi nhiều hơn vì có quyền lựa chọn. Cùng 
với đó là yêu cầu về cải cách môi trường 
kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, để hấp dẫn hơn, thu hút đầu 
tư, tạo sân chơi, kết nối tốt hơn cho doanh 
nghiệp cả trong và ngoài nước. Cải cách 
sẽ tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch 
và cạnh tranh, qua đó không chỉ hấp dẫn 
đầu tư, mà còn tạo nền tảng phân bố các 
nguồn đầu tư hiệu quả, dù đó là vốn trong 
nước hay vốn nước ngoài. 

Tuy nhiên, tham gia CPTPP cũng là 
cuộc chơi đầy cam go đối với nước ta. Nó 
như một bài toán kinh tế, muốn hưởng lợi 
lúc nào cũng phải mất chi phí. Với Việt 
Nam khi tham gia CPTPP chi phí đó là bỏ 
thời gian để học hỏi, để đáp ứng những 
tiêu chuẩn, yêu cầu của hiệp định chung. 
Tuy nhiên, việc “bỏ” này, cái lợi nhìn thấy 
lớn hơn chi phí. Sẽ có những ngành vì 
không cạnh tranh được mà thua thiệt, như 
chăn nuôi, sản xuất ô tô. Nhưng với chăn 
nuôi, chúng ta đã có điều khoản giữ tới 10 
năm nữa thuế suất mới bằng 0%. Còn với 
sản xuất ô tô thì họ vẫn chấp nhận chơi, có 
thể vì đó là xu hướng mới. 

Cùng với đó, nhìn vào cơ hội kinh 
doanh không chỉ nhìn vào thuế suất mà 
phải thấy rằng chúng ta sẽ được phục vụ, 
tiếp xúc với thị trường rộng lớn hơn. Đó là 
cơ hội phát triển của ngành logis-tics, cơ 
hội của dịch vụ kết nối, hỗ trợ. Để đáp ứng 
“trò chơi” mới, thương mại điện tử liên 
quan tới IT sẽ phát triển, môi trường sẽ 
phát triển, theo hướng xanh hơn và người 
ta cũng tin tưởng hơn vào sự phát triển lâu 
dài, bền vững. 

Với không gian chơi, môi trường 
chơi, quy tắc chơi mới đầy tính cạnh 
tranh, ai không thích ứng được thì tất yếu 
sẽ thua. Chúng ta không thể tham lam và 
đòi được tất cả. Nhưng nhìn về tổng thể, 
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Việt Nam sẽ có lợi, cái lợi không phải là 
những con số tuyệt đối mà là tương đối. 
Ví dụ như GDP sẽ tăng cao hơn các nước 
khác, chúng ta tăng thêm 1,5 thì nhiều 
nước không tham gia CPTPP chỉ tăng 
thêm 0,9 chẳng hạn. Hoặc sẽ có thay đổi 
lớn về mức tăng trong xuất khẩu khi hiệp 
định này có hiệu lực. 

PV: Ông đánh giá thế nào về tính 
tương tác giữa Chính phủ, người dân và 
doanh nghiệp khi tham gia hiệp định? 

Tiến sỹ Võ Trí Thành: Chúng ta 
phải xác định làm thế nào mà Chính phủ 
và người dân cùng doanh nghiệp đang trên 
một con thuyền cải cách và hội nhập. Vì 

thế, tất cả phải cố gắng nỗ lực để đưa con 
thuyền cập bến an toàn. Muốn vậy, chúng 
ta phải biết những thế mạnh của mình để 
phát huy nó và ưu tiên tập trung nguồn 
nhân lực đang hạn chế vào điểm mạnh đó. 
Quan trọng là chúng ta phải biết chơi, biết  
gắn với những “người khổng lồ” để học 
được những thứ tốt nhất. Một điều cực kỳ 
quan trọng nữa đó là cải cách thể chế để 
song hành cùng thế giới. 

PV: Xin cảm ơn ông! 
 

Lê Sử (Thực hiện) 
(Báo Bảo vệ Pháp luật số 01  

 Ngày 01/01/2019)

 

 
 

CPTPP CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC: CƠ HỘI VÀ ĐỘNG LỰC 2019 
 

Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực gần như cùng lúc với thời điểm bắt 
đầu năm 2019, không chỉ mở ra những cơ hội mới mà còn tạo thêm động lực để Việt 
Nam cải cách thể chế kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh. 

“Nhìn chung về tổng thể CPTPP thực thi là có lợi cho Việt Nam. Chúng tôi dự báo 
tác động của CPTPP với Việt Nam vào khoảng 1,3% GDP. Nếu có những mở cửa lớn hơn 
về dịch vụ, thì mức tăng trưởng GDP tăng thêm có thể lên tới 2,1%”, ông Trần Toàn 
Thắng, Trưởng Ban Dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự 
báo kinh tế xã hội Quốc gia (NICF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định. 

Cũng theo ông Trần Toàn Thắng, những con số này chưa tính đến tác động từ đầu tư 
cũng như từ sức ép cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh trong nước. 

Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, phân tích cụ thể hơn, ông Thắng cho 
rằng năm 2019 là năm đầu tiên thực thi CPTPP, một số nhóm hàng sẽ bắt đầu có thuế 
quan bằng 0, một số nhóm bắt đầu lộ trình cắt giảm dài hơn. Tuy nhiên điều đáng nói là sự 
kỳ vọng. 

Nhà đầu tư nước ngoài có thể tăng kỳ vọng vào triển vọng kinh tế tốt hơn ở Việt 
Nam, doanh nghiệp nội địa thì cũng kỳ vọng vào tăng trưởng trong nước, kéo theo cầu về 
hàng hóa tăng. Kỳ vọng tăng sẽ kéo theo đầu tư tăng, theo đó có thể tạo ra những tiềm 
năng tốt cho tăng trưởng trong năm 2019. 

Về xuất nhập khẩu, trong dự báo của NICF thì xuất khẩu tăng khoảng 4%, nhập 
khẩu khoảng dưới 3,8% tăng thêm. Theo ông Thắng, năm 2018 thặng dư thương mại tăng 
đột biến ngoài những tác động từ các sự kiện khác như căng thẳng thương mại Mỹ - 
Trung, đây cũng là một biểu hiện cho thấy tác động do kỳ vọng triển vọng tích cực về mặt 
vĩ mô. Triển vọng này sẽ tạo thuận lợi cho ổn định các chỉ số vĩ mô khác, bao gồm dự trữ 
ngoại hối, khả năng kiểm soát về tỷ giá... 
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Đáng lưu ý, theo ông Thắng, doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam trong thời gian 
tới có thể giúp Việt Nam thay đổi được công nghiệp phụ trợ. Nghĩa là Việt Nam có thể thu 
hút các doanh nghiệp FDI ngành công nghiệp phụ trợ chứ không phải là đơn thuần lắp 
ráp. Đây là điểm tích cực từ CPTPP. 

Mặt khác, cán cân thương mại với Trung Quốc cũng có thể thay đổi, giảm dần được 
thâm hụt như hiện nay do các doanh nghiệp FDI sản xuất linh phụ kiện ngay tại Việt Nam. 
Do đó, có thể thấy yếu tố “nguồn gốc xuất xứ” sẽ ảnh hưởng và quyết định rất lớn tới khả 
năng hiện thực hóa lợi ích từ CPTPP. 

Tuy nhiên, ông Thắng lo ngại do tác động của CPTPP, tốc độ tăng trưởng sản lượng 
của một số ngành có thể giảm, bao gồm chăn nuôi, chế biến thực phẩm và dịch vụ bảo hiểm. 

“Theo tôi, nếu tính cả các góc độ tăng trưởng của ngành, xuất nhập khẩu của ngành 
phân cộng với việc phân bổ lợi ích các nhóm trong xã hội thì ngành nông nghiệp có thể bị 
tác động nhiều nhất. Đặc biệt là ngành chăn nuôi, Việt Nam không có lợi thế và bị tác 
động. Theo đó, nếu ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng thì đại bộ phận người thu nhập thấp sẽ 
bị ảnh hưởng”, ông Thắng nói. 

Ngoài ra, khi CPTTP có hiệu lực, việc thu ngân sách cũng là vấn đề lớn. Có rất nhiều 
bài toán cho thấy, Việt Nam đang kỳ vọng vào việc lấy thuế nội địa để bù cho thuế nhập 
khẩu. Ông Thắng cho rằng đây là một thách thức lớn mà Việt Nam cần phải giải quyết.   

Sức ép cải cách thể chế 
Theo Tiến sỹ Nguyễn Toàn Thắng, Đại học Luật Hà Nội, với vấn đề thực thi các cam 

kết về đầu tư trong CPTPP, Việt Nam có điều kiện tốt hơn để thu hút FDI từ các nước thành 
viên khác, nhất là với các nước mà Việt Nam chưa có thỏa thuận Hiệp định thương mại tự 
do (FTA) như Canada, Mexico. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các 
tập đoàn kinh tế lớn tìm kiếm thị trường đầu tư tại các nước thành viên khác. 

Tuy nhiên, Tiến sỹ Thắng bày tỏ, việc tham gia CPTPP cũng đặt ra những vấn đề 
cho Việt Nam trong việc thực thi các cam kết. Việc đánh giá mức độ tương thích giữa hệ 
thống pháp luật Việt Nam với các cam kết trong CPTPP là rất cần thiết. Điều đó tạo 
những điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam trong việc thực thi các nghĩa vụ thành viên. 
Từ đó, hiện thực hóa những cơ hội mà Việt Nam có được. 

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, 
Việt Nam đã chứng kiến bài học từ các FTA trước đây. Các hiệp định này đều được dự 
báo sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các ngành hàng của Việt Nam, nhưng trên thực tế không 
được như vậy. 

Riêng các lợi ích từ ưu đãi thuế quan, trung bình mới chỉ tận dụng được chưa đầy 
40%, chủ yếu thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài. Số còn lại vì nhiều lý do khác nhau, đã 
tuột khỏi tay doanh nghiệp Việt. Từ thực tiễn này, nhiều chuyên gia cho rằng, việc quan 
trọng là phải có động thái cải cách cơ chế mạnh mẽ hơn, cải thiện môi trường kinh doanh... 

Theo Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) Ngô 
Chung Khanh, để thực thi tốt và đón cơ hội từ CPTPP, Việt Nam cần điều chỉnh và sửa 
đổi nhiều quy định pháp luật về thương mại, hải quan, lao động, sở hữu trí tuệ... 

“Chúng ta sẽ phải sửa ít nhất 7 luật, cùng hàng chục nghị định, văn bản dưới luật để 
đưa khung khổ pháp lý Việt Nam gần hơn với chuẩn mực hiện đại. Chính phủ và các cơ 
quan liên quan tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật; trực tiếp áp dụng nhiều cam 
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kết, nhất là trong lĩnh vực mở cửa dịch vụ và đầu tư”, ông Khanh nói. 
Ông Ngô Chung Khanh cũng nhận định, các cam kết trong CPTPP về dịch vụ và 

đầu tư sẽ có tác dụng tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, góp phần duy trì đà 
tăng trưởng của đầu tư trong nước và nước ngoài. Do vậy, Việt Nam sẽ phải duy trì được 
đà cải cách liên tục, có chất lượng. 

Theo Tiến sỹ Ngô Tuấn Anh, Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân, Việt 
Nam là nước hội nhập muộn hơn so với các nước đàm phán CPTPP, khoảng cách giữa đòi 
hỏi của CPTPP và năng lực thực tế của Việt Nam là không nhỏ. Vì vậy, cần nỗ lực hoàn 
thiện thể chế kinh tế, khung khổ pháp lý, chế tài thực thi để có thể đáp ứng những cam kết 
trong hiệp định. Đây cũng là thách thức đối với Việt Nam khi mà khả năng hoạch định và 
thực thi pháp luật còn nhiều hạn chế. 

Chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Võ Trí Thành cũng cho rằng CPTPP là hiệp định chất 
lượng cao, đòi hỏi Việt Nam cần phải có những bước cải cách đột phá mạnh mẽ trong rất 
nhiều lĩnh vực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt cho các doanh 
nghiệp. 

 

                                                                                                   Thành Đạt 
                                                                       (baochinhphu.vn - Ngày 7/01/2019) 

 

 
 

KÝ KẾT CPTPP - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 
  

Sau nhiều nỗ lực đàm phán, rà soát thủ tục pháp lý và hoàn tất các thủ tục nội 
bộ, 11 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) đã ký kết thỏa thuận tại Chile rạng sáng 09/3 (theo giờ Việt 
Nam). CPTPP được đánh giá là “hướng đi” đúng đắn cho một nền thương mại tiến 
bộ, cởi mở và công bằng trong thế kỷ XXI, nơi không có mối đe dọa của các cuộc 
chiến tranh thương mại. 

CPTPP - hướng đi của thương mại tiến bộ thế kỷ XXI, một câu trả lời đầy 
thách thức với chủ nghĩa bảo hộ 

Một năm sau khi Mỹ đột ngột rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP), 11 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương còn lại, trong đó có Việt Nam, đã ký kết 
một hiệp định mới nhằm xóa bỏ các rào cản thuế quan trong khu vực. Thỏa thuận mới, 
được đổi tên thành Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), được đánh giá là “hướng đi” đúng đắn cho một nền thương mại tiến bộ, cởi mở 
và công bằng trong thế kỷ XXI, nơi không có mối đe dọa của các cuộc chiến tranh thương 
mại. Việc lễ ký kết CPTPP diễn ra gần như cùng thời điểm Tổng thống Mỹ quyết định áp 
thuế đối với các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu càng khiến dư luận xem sự kiện này là 
một thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bảo hộ mậu dịch đang nổi lên ở nhiều nơi 
trên thế giới, vốn đang trở thành rào cản đối với tăng trưởng thương mại toàn cầu.  

CPTPP đánh dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ của 11 quốc gia thành viên nhằm 
hồi sinh TPP. Thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn đổ lỗi cho thương 
mại tự do là nguyên nhân khiến người dân Mỹ mất việc làm, tuyên bố rút Mỹ khỏi TPP 
khi mới lên nhậm chức hồi đầu năm 2017, đã xuất hiện nhiều dự đoán cho rằng TPP sẽ 
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không thể đứng vững nếu không có quốc gia có sức ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, 11 thành 
viên còn lại vẫn nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận này với quyết tâm cao. Như tuyên bố của 
Quốc vụ khanh phụ trách Chính sách kinh tế và tài chính Nhật Bản Toshimitsu Motegi, 
CPTPP là một thành tựu lịch sử giúp tạo ra những quy tắc tự do và công bằng trong thế kỷ 
XXI ở châu Á - Thái Bình Dương. CPTPP không chỉ mang lại lợi ích cho các nước thành 
viên, mà còn tạo động lực mới cho sự hợp tác và liên kết kinh tế - thương mại của khu 
vực. Với CPTPP, giờ đây các nước thành viên đã có công cụ hữu hiệu để thúc đẩy hợp tác 
và hội nhập khu vực. Những nỗ lực hồi sinh TPP, cho ra đời một CPTPP đầy tiềm năng 
đang tạo ra cho các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương những cơ hội lớn để tiếp tục 
dẫn dắt nhịp độ tăng trưởng kinh tế - thương mại toàn cầu.  

Nhiều lãnh đạo của 11 quốc gia thành viên vừa tham gia ký kết CPTPP hoan nghênh 
hiệp định như một thông điệp rõ ràng ủng hộ thương mại tự do và chủ nghĩa đa phương. 
Tổng thống Chile Michelle Bachelet tuyên bố CPTPP là một cam kết về sự hội nhập và là 
tín hiệu rõ ràng chống lại chủ nghĩa bảo hộ, là một hình mẫu hợp tác đa phương đầy tham 
vọng và chiến lược trong một thế giới toàn cầu hóa như hiện nay. Dư luận tại Mỹ cũng 
đánh giá CPTPP như một thỏa thuận đối kháng mạnh mẽ chủ nghĩa bảo hộ ở quốc gia 
này. Với tiêu đề “Các đồng minh của Mỹ ký một thỏa thuận thương mại thách thức 
Trump”, bài viết trên báo New York Times cho rằng nhóm 11 quốc gia, trong đó có cả 
những đồng minh chủ chốt của Mỹ là Nhật Bản, Canada và Australia, đã ký một hiệp định 
thương mại mới thách thức quan điểm của Tổng thống Trump vốn coi thương mại là “trò 
chơi có tổng bằng không”. Với 500 triệu dân sống bên hai bờ Thái Bình Dương, CPTPP 
sẽ tượng trưng cho tầm nhìn mới về thương mại toàn cầu trong bối cảnh Mỹ đe dọa áp đặt 
thuế nhập khẩu mặt hàng nhôm và thép thậm chí cả với những bạn bè và láng giềng thân 
cận nhất của mình. Báo New York Times dẫn lời bà Wendy Cutler, từng là nhà thương 
thuyết thương mại của Mỹ tham gia tiến trình đàm phán TPP, nhận định Mỹ khó có thể 
phớt lờ những quy định mà tất cả những nước khác đã nhất trí và sẽ phải xem xét kỹ 
lưỡng những quy định này. Còn báo The Wall Street Journal đăng bài “Thiếu Mỹ, TPP 
vẫn được xúc tiến” nhận định sự hồi sinh của TPP chứng tỏ chính sách thương mại “Nước 
Mỹ trước tiên” của chính quyền Donald Trump đang cô lập nước Mỹ đến mức nào cũng 
như những tính toán sai lầm, nhất là việc từ bỏ Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ 
(NAFTA), sẽ khiến giới doanh nghiệp và người lao động Mỹ khó có thể nắm bắt những 
cơ hội toàn cầu vốn có ý nghĩa quan trọng sống còn. CPTPP sẽ gây những tác động đáng 
kể đối với Mỹ. Các nhà sản xuất, nông dân và cung cấp dịch vụ của Mỹ sẽ gặp khó khăn 
hơn trong việc cạnh tranh tại những thị trường TPP chủ chốt, nhất là Nhật Bản, Malaysia 
và Việt Nam. CPTPP cũng là minh chứng mới nhất cho thấy các quốc gia khác đang đẩy 
nhanh những nỗ lực ký kết các thỏa thuận thương mại.  

Giới chuyên gia toàn cầu cũng nhìn nhận CPTPP như một câu trả lời đầy thách thức 
với chủ nghĩa bảo hộ. Yoichi Funabashi, Chủ tịch cơ quan tư vấn sáng kiến châu Á - Thái 
Bình Dương, viết trong bài bình luận đăng trên tờ Washington Post rằng: “Thế giới sẽ 
không đơn giản ngừng lại chỉ vì sự quay lưng của Mỹ”. Joshua Meltzer, học giả cấp cao 
về kinh tế toàn cầu và chương trình phát triển tại Viện Brookings, khẳng định CPTPP đẩy 
Mỹ vào thế bất lợi từ cả góc độ thương mại và chiến lược rộng hơn, là một khối thương 
mại gạt Mỹ ra ngoài lề. Theo chuyên gia này, CPTPP đã “thu hẹp đáng kể” khả năng của 



 

  
    

 

“Hiệp định CPTPP - Cơ hội và thách thức” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 3/2019 
  

9

Mỹ để định hình các luật lệ thương mại trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.  

Việt Nam là một phần quan trọng trong quá trình đàm phán CPTPP  
Việt Nam là một phần quan trọng trong quá trình đàm phán Hiệp định CPTPP. Đây 

là khẳng định của Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada François - Philippe Champagne. 
Bộ trưởng François - Philippe Champagne đánh giá cao sự lãnh đạo của bộ trưởng và của 
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn bên cạnh Canada để đảm bảo 
rằng khi muốn hướng tới một hiệp định tham vọng mang lại lợi ích cho người dân cũng 
cần phải hiểu mỗi quốc gia có mức độ phát triển khác nhau. Bộ trưởng Champagne nhấn 
mạnh Canada mong muốn củng cố mối quan hệ quan trọng với Việt Nam và theo Hiệp 
định CPTPP, hai nước có thể tăng cường thương mại trong khi các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ của hai nước có thể làm được nhiều hơn nữa.  

Để thúc đẩy việc thực thi Hiệp định CPTPP, Bộ trưởng Canada cho rằng cả Canada 
và Việt Nam sẽ cùng phối hợp để đảm bảo hiệp định sẽ có hiệu lực, mang lại lợi ích cho 
người dân như đã cam kết. Ông mong muốn hai nước sẽ bắt đầu với việc giảm thuế để bảo 
đảm thuận lợi cho giao thương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ hưởng lợi từ điều đó. 
Ông cũng bày tỏ vui mừng khi Canada cùng Việt Nam và các nước khác sẽ thiết lập các 
quy tắc về thương mại ở châu Á - Thái Bình Dương một cách công bằng, tiến bộ và cởi 
mở. Qua đó, các bên đều được hưởng lợi, có thể giao thương một cách cởi mở, bình đẳng 
và cân bằng.  

Về khái niệm toàn diện và tiến bộ được Canada khởi xướng trong Hiệp định 
CPTPP, Bộ trưởng Francois - Philippe Champagne cho biết “toàn diện” ở đây là một thỏa 
thuận chất lượng tại cuộc gặp ở Vina Del Mar, Chile - cuộc gặp đầu tiên sau khi Mỹ rút 
khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Các bên sau đó đã quyết định 
muốn có một thỏa thuận chất lượng và đó là điều mà người dân muốn. Ông nói thêm, 
“toàn diện” có nghĩa để phản ánh tiêu chuẩn cao trong hiệp định, có thể là về lao động, 
môi trường, hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi “tiến bộ” bảo đảm thương mại 
là thực tế đối với mọi người dân, bảo đảm người dân ở khắp khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương sẽ tiếp cận với thương mại, làm cho thương mại thực tế với người dân. Ông nói: 
“Chúng tôi muốn phản ánh qua tên gọi của hiệp định rằng hiệp định này là dành cho tất cả 
mọi người, không phải chỉ có lợi cho các công ty lớn, và ai cũng có thể giao thương với 
các thị trường mới”. Theo Bộ trưởng Canada, hiệp định này sẽ có ích đối với người dân 
Việt Nam và Canada, và thế giới sẽ coi đây là một hình mẫu cho thương mại tiến bộ và 
bao trùm.  

Bộ trưởng François - Philippe Champagne cũng cho rằng Hiệp định CPTPP đã phản 
ánh tất cả các tham vọng. Người dân muốn một thỏa thuận bao trùm các vấn đề về thương 
mại và dịch vụ, thương mại và hàng hóa và bảo đảm việc đạt được một sự thống nhất ở 
mức độ cao. Bộ trưởng Canada nhấn mạnh cần bảo đảm rằng mọi thành phần xã hội sẽ 
được hưởng lợi từ thương mại và đây chính là điều đạt được với CPTPP.  

Cơ hội và thách thức từ CPTPP  
Việt Nam đang đứng trước hàng loạt cơ hội, song cũng đối mặt với không ít thách 

thức từ CPTPP. Vấn đề đặt ra là Việt Nam cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận và 
tận dụng triệt để các cơ hội, biến cơ hội thành lợi ích, đồng thời tìm ra giải pháp hữu hiệu 
để “hóa giải” các thách thức. Có như thế, CPTPP mới đem lại lợi ích thiết thực cho Việt 
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Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.  
Cơ hội phía trước  
Là hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn nhất được kết thúc đàm phán trong thời 

gian gần đây, CPTPP đem lại lợi ích cụ thể cho Việt Nam cả về chính trị - đối ngoại lẫn 
kinh tế, xã hội.  

Trước hết, tham gia CPTPP sẽ giúp tăng cường vai trò và vị thế của Việt Nam cả ở 
khu vực và quốc tế bởi đây là minh chứng cụ thể, là bước tiến mới trong quá trình thực 
hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt 
Nam. Tham gia hiệp định sẽ củng cố thêm sức mạnh kinh tế cho Việt Nam thông qua việc 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo 
thêm xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Nếu chỉ tính riêng về triển vọng kinh tế, Việt Nam là quốc gia được đánh giá sẽ đạt 
được lợi ích lớn nhất từ CPTPP so với các thành viên khác. Theo Tiến sỹ Trần Toàn 
Thắng - Trưởng ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc 
gia (NICF) thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư (đơn vị trực tiếp thực hiện đánh giá tác động của 
CPTPP), CPTPP có thể giúp GDP của nước ta tăng thêm 1,32%, tương đương với 1,7 tỷ 
USD và có thể tăng tới 2,01% nếu Việt Nam thực hiện đồng thời cắt giảm thuế quan và tự 
do hóa dịch vụ theo kịch bản mở cửa dịch vụ.  

Hiệp định sẽ góp phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các 
thị trường lớn như Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico..., cũng như thu hút đầu tư nước 
ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển. Ước tính, Việt 
Nam có thể tăng tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 4% (tương đương 4,09 tỷ USD). Mặt 
khác, quá trình tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng 
thông qua CPTPP giúp Việt Nam trở thành một trong những địa chỉ hấp dẫn về đầu tư, có 
thể thu hút được dòng FDI với giá trị lớn hơn và công nghệ cao hơn. Cùng với đó là cơ 
hội lớn cho Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bởi nhu cầu đối với các ngành xuất 
khẩu trọng điểm như dệt may, da giày, đánh bắt cá gia tăng... sẽ dẫn tới việc mở rộng các 
ngành sản xuất nội địa, thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia đối với nhiều ngành 
nghề. Từ đó, cấu trúc kinh tế của Việt Nam cũng phải được điều chỉnh toàn diện. Xuất 
khẩu và đầu tư cũng có vai trò quyết định trong tạo việc làm, nâng cao đời sống người 
dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, CPTPP có 
thể giúp Việt Nam giảm được gần 1 triệu người thuộc diện đói nghèo.  

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh, 
cải thiện chất lượng hàng hóa dịch vụ và phát triển khả năng sản xuất của nền kinh tế để 
bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới, từ đó tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu.  

Phần quan trọng khác chính là việc giúp Việt Nam đẩy nhanh cải cách thể chế trong 
nước để vận hành nền kinh tế thị trường một cách toàn diện và triệt để, tạo môi trường đầu 
tư - kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bởi khi tham gia, Việt Nam sẽ phải đưa ra 
những cam kết rõ ràng hơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư và bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ. Ngoài hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, CPTPP sẽ thúc đẩy quá trình cơ cấu lại 
nền kinh tế theo hướng cân bằng hơn và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam. 
Đây mới là các lợi ích mang tính lâu dài.  
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Ngoài ra, CPTTP có tính mở, khi có nước khác tham gia hiệp định thì lợi ích với 
Việt Nam cũng sẽ tăng lên. Là nước tham gia từ đầu thì Việt Nam sẽ có lợi thế hơn trong 
việc bảo vệ các lợi ích của mình.  

Thách thức không nhỏ  
Đánh giá về các thách thức của CPTPP với Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

Trần Tuấn Anh và các chuyên gia kinh tế nhận định văn kiện này không chỉ đề cập tới các 
lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch 
vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại... mà còn xử lý những vấn 
đề mới, phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm của chính phủ, doanh nghiệp 
Nhà nước... Hiệp định này còn đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa, các 
quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ cũng như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính 
ràng buộc và chặt chẽ. Bên cạnh đó, cạnh tranh sẽ diễn ra quyết liệt không chỉ ở thị trường 
các nước tham gia hiệp định mà ngay tại thị trường trong nước trên cả ba cấp độ: Sản 
phẩm, doanh nghiệp và quốc gia. Tất cả tạo ra sức ép to lớn trong bối cảnh năng lực cạnh 
tranh quốc gia và của doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế, Việt Nam có trình độ 
phát triển được xem là thấp nhất trong các thành viên CPTPP. Những tác động tiêu cực từ 
những yêu cầu phải mở cửa thị trường mua sắm công, thuế nhập khẩu hay thiếu chiến 
lược đầu tư hiệu quả... có thể khiến cho lợi ích tổng thể của nền kinh tế bị suy giảm. 
Trong khi đó, quá trình cải cách thể chế trong nước chậm chạp có thể không bắt kịp với 
tiến trình chuyển đổi nhanh chóng khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập trong CPTPP, cản 
trở Việt Nam khai thác những cơ hội mà TPP mang lại.  

Việt Nam sẽ phải mở cửa chào đón hàng hóa, dịch vụ của các nước đối tác tại thị 
trường trong nước, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt 
hơn tại “sân nhà”. Trong bối cảnh khả năng thích nghi của doanh nghiệp Việt Nam với 
kinh tế thị trường còn kém thì nguy cơ thất bại của các doanh nghiệp trên chính thị trường 
nội địa cũng vì thế gia tăng.  

Tiến sỹ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhìn nhận sau khi 
đàm phán thành công và ký kết, thách thức hội nhập mới trở thành hiện thực đúng nghĩa. 
Theo ông, đây sẽ là thời điểm cần đến năng lực thực thi, năng lực hội nhập thực tế, là 
những thứ mà Việt Nam còn “yếu và thiếu”, do vậy vẫn còn nhiều việc phải làm.  

Theo chuyên gia này, vấn đề mấu chốt là phải tích cực chuẩn bị các năng lực thực 
thi để tuân thủ và năng lực vận hành để đáp ứng các điều kiện khắt khe, đòi hỏi rất cao của 
một hiệp định được coi là tiến bộ nhất. Ông cho rằng đây là vấn đề năng lực bộ máy, năng 
lực con người, hệ thống luật lệ, chính sách và cơ chế bảo đảm sự tương thích, nguồn nhân 
lực, lực lượng doanh nghiệp. Đó là khối lượng công việc rất lớn và phức tạp, với những 
chất lượng rất mới. Nghĩa là phải hành động theo tư duy đổi mới mạnh mẽ, với tinh thần 
cải cách cơ cấu triệt để và xây dựng thể chế vượt trội”.  

Hướng đi của doanh nghiệp  
Để tận dụng được các lợi ích và khắc phục những khó khăn nêu trên, các doanh 

nghiệp Việt Nam cần lưu ý một số giải pháp. Trước hết cần chủ động tìm hiểu thông tin 
về CPTPP để nắm vững cam kết của Việt Nam và các thị trường đối tác quan tâm, đặc 
biệt là các thông tin về các ưu đãi thuế quan theo hiệp định này đối với những mặt hàng ta 
đang có thế mạnh hoặc có nhiều tiềm năng xuất khẩu trong thời gian tới. Doanh nghiệp 
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cần có cái nhìn bao quát đối với hiệp định, không chỉ tìm hiểu thông tin về lĩnh vực trực 
tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.  

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần thay đổi tư duy kinh doanh trong bối cảnh 
mới, lấy sức ép về cạnh tranh là động lực để đổi mới và phát triển. CPTPP chắc chắn sẽ 
mang lại cơ hội cho doanh nghiệp nào chủ động đáp ứng với những thay đổi về môi 
trường kinh doanh do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại thông qua việc xây dựng 
và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn trung và dài hạn nhằm thúc đẩy dòng 
chảy của hàng hóa vào các thị trường đối tác tiềm năng nêu trên.  

Cuối cùng, các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hướng hợp tác với các thị 
trường đối tác nêu trên để thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam nhằm tận dụng 
hiệu quả nguồn vốn và việc chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn lớn. Đồng thời, đây 
cũng chính là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi 
cung ứng khu vực và toàn cầu. 

 

                                                                                                 Vu Duy 
                                                                    (tapchicongsan.org.vn - Ngày 11/3/2018) 
 

 
 

PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH CPTPP: TẦM MỨC MỚI CỦA TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP 
 

Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) là tập hợp có ý 
nghĩa của 11 nền kinh tế 
thành viên, có khả năng 
đem lại các lợi ích và lợi 
thế cho Việt Nam. 

Ngày 12/11, Kỳ họp 
thứ 6, Quốc hội Khóa XIV 
đã thông qua Nghị quyết phê 
chuẩn Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP). 

Hiệp định CPTPP là 
tập hợp có ý nghĩa của 11 
nền kinh tế thành viên, có 
khả năng đem lại các lợi ích 
và lợi thế cho Việt Nam. 

Việc Quốc hội phê 
chuẩn Hiệp định CPTPP 
thể hiện quyết tâm chính 
trị của Việt Nam trong việc 
chủ động, tích cực hội 

nhập sâu rộng với khu vực 
và thế giới, triển khai 
mạnh mẽ đường lối đối 
ngoại của Đảng, Nhà nước 
Việt Nam nhằm tranh thủ 
thời cơ, tạo môi trường và 
điều kiện thuận lợi nhất 
cho phát triển kinh tế, xã 
hội, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, tiếp tục 
đổi mới toàn diện và đồng 
bộ, đưa đất nước phát triển 
nhanh và bền vững. 

Hiệp định thế hệ 
mới - toàn diện và tiến bộ 

Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) 
hình thành trên cơ sở Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP), sau khi 
Mỹ rút khỏi TPP. 

Trong khuôn khổ 
Hội nghị lãnh đạo các nền 

kinh tế APEC, vào tháng 
11/2017 tại Đà Nẵng, Việt 
Nam, 11 nền kinh tế gồm 
Australia, Brunei, Canada, 
Chile, Nhật Bản, Malaysia, 
Mexico, New Zealand, 
Peru, Singapore và Việt 
Nam đã thể hiện quyết tâm 
thúc đẩy ký kết Hiệp định 
CPTPP. 

Tháng 3/2018, Hiệp 
định CPTPP chính thức 
được ký kết với 11 nền 
kinh tế tham gia gồm 
Canada, Mexico, Peru, Chile, 
New Zealand, Australia, Nhật 
Bản, Singapore, Brunei, 
Malaysia và Việt Nam, tại 
Thủ đô Santiago, Chile. 
Hiệp định này có hiệu lực 
sau 60 ngày khi được ít 
nhất 6 nước thành viên 
thông qua. 

Về cơ bản, Hiệp định 
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CPTPP giữ nguyên nội 
dung của Hiệp định TPP 
nhưng cho phép các nước 
thành viên tạm hoãn 20 
nhóm nghĩa vụ (gồm 11 
nghĩa vụ liên quan đến 
chương sở hữu trí tuệ, 2 
nghĩa vụ liên quan đến 
chương mua sắm của 
Chính phủ và 7 nghĩa vụ 
liên quan đến 7 chương là 
quản lý hải quan và tạo 
thuận lợi thương mại, đầu 
tư, thương mại dịch vụ 
xuyên biên giới, dịch vụ tài 
chính, viễn thông, môi 
trường, minh bạch hóa và 
chống tham nhũng) để bảo 
đảm cân bằng về quyền lợi 
và nghĩa vụ của các nước 
thành viên. CPTPP được 
đánh giá là một hiệp định 
thương mại tự do chất 
lượng cao, với mức độ cam 
kết sâu nhất từ trước đến 
nay. Các nước thành viên 
CPTPP tạo thành một thị 
trường rộng lớn với 500 
triệu dân, chiếm khoảng 
15% GDP, 15% tổng 
thương mại toàn cầu. 

Không chỉ đề cập tới 
các lĩnh vực truyền thống 
như cắt giảm thuế quan đối 
với hàng hóa, mở cửa thị 
trường dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, hàng rào kỹ thuật liên 
quan đến thương mại..., 
CPTPP còn xử lý những 
vấn đề mới, phi truyền 
thống như lao động, môi 
trường, mua sắm của 
Chính phủ, doanh nghiệp 

Nhà nước... 
Hiệp định CPTPP 

thể hiện sự toàn diện và 
tiến bộ, bảo đảm quyền lợi 
thiết thực đối với mọi 
người dân, hướng đến 
người dân để người dân 
các nước thành viên đều 
được hưởng lợi từ các hoạt 
động thương mại, đầu tư, 
cơ hội việc làm mà nó 
mang lại. 

Ngoài ra, các nước 
thành viên CPTPP cũng ký 
với nhau một số cam kết, 
thỏa thuận song phương 
dưới hình thức các thư, thư 
trao đổi và bản ghi nhớ 
liên quan đến các nội dung 
thuộc quan tâm riêng của 
mình theo hướng được 
phép có những linh hoạt 
hoặc một khoảng thời gian 
chuyển đổi nhất định để 
thực thi một số cam kết 
của hiệp định. 

Đối với Việt Nam, 
việc quyết định tham gia, 
đàm phán và ký kết Hiệp 
định TPP trước đây và sau 
này là Hiệp định CPTPP là 
một quá trình dài, với sự 
chuẩn bị tích cực, chủ 
động. Kết quả đàm phán 
đạt được, về cơ bản, đã 
đảm bảo được các lợi ích 
cốt lõi của Việt Nam cũng 
như giành được nhiều bảo 
lưu, linh hoạt để thực thi 
hiệp định hiệu quả. 

Tham gia Hiệp định 
CPTPP với tư cách là một 
trong những thành viên 

đầu tiên, thể hiện mạnh mẽ 
chủ trương chủ động hội 
nhập quốc tế của Đảng, 
Nhà nước ta, khẳng định 
vai trò và vị thế địa - chính 
trị quan trọng của Việt 
Nam trong khu vực Đông 
Nam Á, cũng như châu Á - 
Thái Bình Dương, nâng 
cao vị thế của Việt Nam 
trong khối ASEAN, trong 
khu vực cũng như trên 
trường quốc tế. 

Mở rộng thị trường, tái 
cơ cấu sản phẩm xuất khẩu 

Việc Việt Nam phê 
chuẩn Hiệp định CPTPP 
cũng chính là một bước cụ 
thể hóa chiến lược về đa 
phương hóa, đa dạng hóa 
các mối quan hệ hợp tác 
quốc tế của Việt Nam. 

CPTPP sẽ mở thêm 
nhiều cơ hội và điều kiện 
thuận lợi, góp phần vào 
việc thúc đẩy xuất khẩu 
hàng hóa sang các nước ở 
cả 3 châu lục: Châu Á, 
châu Mỹ và châu Đại 
Dương, trong đó có những 
thị trường lớn như Nhật 
Bản, Australia, Canada. 

Ông Vũ Tiến Lộc, 
Chủ tịch Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt 
Nam cho rằng Hiệp định 
CPTPP mang lại cơ hội mở 
rộng quan hệ thương mại 
với các thị trường mới đầy 
tiềm năng ở châu Mỹ, 
đồng thời nâng cấp và làm 
sâu sắc thêm mối liên hệ 
cộng hưởng với các thị 
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trường còn lại, trong đó có 
nhiều đối tác chiến lược 
quan trọng. Đây là cơ hội 
tăng lợi nhuận cho doanh 
nghiệp, có thêm việc làm 
cho người lao động, cơ hội 
thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế và nâng cao đời sống 
nhân dân; đa phương hóa 
các quan hệ kinh tế quốc 
tế, đưa nền kinh tế thoát 
khỏi tình trạng phụ thuộc 
quá lớn của một vài thị 
trường, bảo đảm sự phát 
triển tự chủ và bền vững. 

Trong bối cảnh kinh tế 
thế giới nhiều bất ổn, xung 
đột và chiến tranh thương 
mại leo thang thì những cơ 
hội này càng quý giá. 

Theo kết quả nghiên 
cứu của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Hiệp định CPTPP 
có thể giúp GDP và xuất 
khẩu của Việt Nam tăng 
tương ứng là 1,32% và 
4,04% vào năm 2035. Tổng 
kim ngạch nhập khẩu cũng 
có thể tăng thêm 3,8%, 
thấp hơn tốc độ tăng xuất 
khẩu nên tác động tổng thể 
đến cán cân thương mại là 
thuận lợi. 

Ngoài ra, việc có 
quan hệ thương mại tự do 
với các nước thành viên 
Hiệp định CPTPP sẽ giúp 
Việt Nam có cơ hội cơ cấu 
lại thị trường xuất nhập 
khẩu theo hướng cân bằng 
hơn, từ đó giúp nâng cao 
tính độc lập, tự chủ của 
nền kinh tế. 

Thêm vào đó, việc 
tham gia Hiệp định CPTPP 
sẽ giúp Việt Nam có cơ hội 
tham gia chuỗi cung ứng 
hình thành sau khi Hiệp 
định CPTPP có hiệu lực, là 
điều kiện quan trọng để 
nâng cao trình độ phát 
triển nền kinh tế, từ đó có 
thể tham gia vào các công 
đoạn sản xuất có giá trị gia 
tăng cao hơn. 

Năm 2017, tổng trị 
giá kim ngạch thương mại 
giữa Việt Nam và các 
thành viên Hiệp định 
CPTPP đạt hơn 67,33 tỷ 
USD, chiếm 15,84% tổng 
trị giá kim ngạch xuất nhập 
khẩu của cả nước. 

Với khoảng 200 
quốc gia, vùng lãnh thổ có 
quan hệ thương mại với 
Việt Nam, bình quân kim 
ngạch thương mại giữa 
Việt Nam với mỗi thị 
trường đạt trên 2 tỷ USD. 

Trong khi đó, với 
riêng từng thành viên Hiệp 
định CPTPP, mức kim 
ngạch bình quân đạt hơn 
6,7 tỷ USD/thị trường, 
tương đương gần 3,5 lần 
mức bình quân chung. 

Việt Nam còn đạt 
được mức thặng dư thương 
mại với hầu hết các đối tác 
thành viên CPTPP. Trong 
số 10 thành viên còn lại 
của Hiệp định CPTPP, 
Nhật Bản là đối tác thương 
mại lớn nhất của Việt Nam 
và đứng thứ 4 trong tổng 

số các bạn hàng của Việt 
Nam trên toàn thế giới (sau 
Trung Quốc, Hàn Quốc và 
Hoa Kỳ). 

Năm 2017, kim 
ngạch thương mại hai 
chiều giữa Việt Nam và 
Nhật Bản đạt hơn 33,4 tỷ 
USD. Ngoài ra, Việt Nam 
còn có nhiều đối tác “tỷ 
USD” khác là thành viên 
Hiệp định CPTPP như: 
Malaysia, Singapore, Australia, 
Canada, Mexico, Chile... 

Hoàn thiện môi 
trường kinh doanh, thu 
hút đầu tư 

Hiện Việt Nam đang 
chú trọng đẩy mạnh hoạt 
động sản xuất xuất khẩu, với 
những ưu đãi về thuế quan 
và sự thông thoáng trong các 
hàng rào kỹ thuật. 

Hiệp định CPTPP sẽ 
mang lại những cơ hội 
không nhỏ cho các doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu ở 
Việt Nam (gồm cả doanh 
nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp có vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài). 

Các cam kết trong 
Hiệp định CPTPP 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. 

Đặc biệt, Việt Nam 
sẽ có điều kiện thuận lợi 
hơn trong việc thu hút đầu 
tư trực tiếp nước ngoài vào 
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các ngành, lĩnh vực mà 
Việt Nam đang có nhu cầu 
phát triển, qua đó tranh thủ 
nguồn vốn, kinh nghiệm 
quản lý và trình độ công 
nghệ tiên tiến từ những 
nước có trình độ phát triển 
cao hơn. 

Theo số liệu từ Cục 
Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư), lũy kế 
đến nay, các nhà đầu tư 
Nhật Bản đã đầu tư vào Việt 
Nam trên 56,2 tỷ USD. Con 
số này của nhà đầu tư 
Singapore là 46,2 tỷ USD, 
còn của Malaysia là 12,5 tỷ 
USD, Canada 5 tỷ USD, 
Australia gần 1,86 tỷ USD, 
Brunei hơn 1 tỷ USD... 

Hiện nay, trong số 
11 quốc gia thành viên 
CPTPP, ngoài Peru chưa 

có dự án đầu tư vào Việt 
Nam, thì tất cả các thành 
viên còn lại đều đã đầu tư 
vào Việt Nam. 

Tổng cộng các nước 
thành viên CPTPP đã đầu 
tư vào Việt Nam khoảng 
123 tỷ USD, chiếm gần 
37% tổng vốn FDI đăng ký 
đầu tư vào Việt Nam trong 
hơn 3 thập kỷ vừa qua. 
Đây là một con số không 
hề nhỏ, cho thấy đầu tư của 
các thành viên CPTPP có ý 
nghĩa rất lớn đối với thu 
hút FDI của Việt Nam. 

Tham gia Hiệp định 
CPTPP là cơ hội để Việt 
Nam tiếp tục hoàn thiện 
thể chế, pháp luật kinh tế, 
trong đó có thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, hỗ trợ cho 

tiến trình đổi mới mô hình 
tăng trưởng và cơ cấu lại 
nền kinh tế. 

Đồng thời, Việt Nam 
có thêm cơ hội hoàn thiện 
môi trường kinh doanh 
theo hướng thông thoáng, 
minh bạch và dễ dự đoán 
hơn, tiệm cận các chuẩn 
mực quốc tế tiên tiến, từ đó 
thúc đẩy cả đầu tư trong 
nước và đầu tư nước ngoài. 

 

Nguyễn Hồng Điệp 
(cafebiz.vn  

 Ngày 13/11/2018)

 

 
 

CPTPP VÀ KỲ VỌNG CỦA VIỆT NAM 
 

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) “tái sinh” dưới tên gọi mới - 
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), được 11 
nước thành viên ký ngày 8/3/2018 tại Santiago, Chile (rạng sáng ngày 9/3 theo giờ 
Việt Nam), được kỳ vọng tạo động lực cho Việt Nam thúc đẩy hợp tác thương mại và 
cải cách kinh tế. 

Diện mạo mới  
So với “TPP không Mỹ”, CPTPP không đơn thuần chỉ là sự thay đổi tên gọi, hay sự 

khác biệt về số nước tham gia. Với “diện mạo” mới là “toàn diện” và “tiến bộ”, CPTPP 
minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm “hồi sinh” TPP của 11 nước thành viên. Ðiểm mới 
và tích cực nhất của hiệp định này chính là sự thống nhất tuyệt đối của các thành viên về 
nhu cầu duy trì một hiệp định chất lượng cao và toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực, chứ 
không chỉ là vấn đề mở cửa thị trường, thương mại và kinh tế. 

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trung tâm WTO và Hội nhập (Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam), TPP gần như được tái sinh toàn vẹn qua CPTPP. Điểm khác biệt 
duy nhất của CPTPP so với TPP là sẽ có một số cam kết tạm hoãn, chưa thực thi. Tuy nhiên, 
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“tỷ lệ rất nhỏ các cam kết tạm hoãn sẽ khiến CPTPP hầu như không sứt mẻ gì so với TPP”. 

Theo đó, CPTPP không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế 
quan đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên 
quan đến thương mại…, mà còn xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống như lao động, 
môi trường, mua sắm của Chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước… 

Đồng thời, CPTPP nhấn mạnh tính toàn diện và tiến bộ của phiên bản mới khi bảo 
đảm các lợi ích, không chỉ thương mại, của tất cả các bên tham gia, bảo toàn các quyền 
kiểm soát, tính linh hoạt khi đặt ra các ưu tiên về mặt pháp lý và quản lý, cũng như bảo 
đảm quyền bảo vệ, phát triển và thực thi các chính sách văn hóa riêng của từng thành viên. 
Điều đó thể hiện sự gắn kết của mối quan hệ đa quốc gia như thế này không có bất kỳ trở 
ngại địa lý nào. 

CPTPP cũng được quy định có hiệu lực ngay sau khi có 6 quốc gia thành viên đầu 
tiên phê chuẩn. Sự thay đổi này được giới quan sát đánh giá là “tích cực” so với quy định 
về hiệu lực của TPP, khi đòi hỏi giá trị GDP của các quốc gia phê chuẩn phải đạt mức 
85% tổng GDP của 12 thành viên. 

GDP của Việt Nam tăng thêm 1,32% nhờ CPTPP 
Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, 

CPTPP mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam. CPTPP được kỳ vọng sẽ đưa nền 
kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại thế giới, giúp Việt Nam phát 
triển hoạt động thương mại với các nước như Canada, Mexico hay Peru - các nước chưa 
ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam. 

Theo thống kê của Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư), CPTPP sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 1,32%, tăng trưởng về 
xuất khẩu thêm 4% và tăng nhập khẩu 3,8%. Các lĩnh vực, ngành hàng được hưởng lợi 
nhiều nhất và trực tiếp từ CPTPP có thể kể đến như: Dệt may, da giày, chế biến thực 
phẩm, đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá, rượu bia… 

Đặc biệt, theo các chuyên gia kinh tế, phải kể đến những lợi ích chưa thể tính toán 
được đến từ quá trình thúc đẩy cải cách thể chế, khi mà CPTPP tạo ra sức ép rất lớn về 
cạnh tranh cho cả doanh nghiệp lẫn nền kinh tế nước ta. “Các điều khoản trong CPTPP 
đòi hỏi thực hiện nhiều cải cách, trong nhiều lĩnh vực, kể cả trong quan điểm, cũng như 
vấn đề pháp lý, hành chính. Chính những đòi hỏi này tạo động lực phát triển, cả kinh tế và 
xã hội. Thực tế, các tiêu chuẩn cao liên quan vấn đề thể chế sẽ giúp nâng cao chất lượng 
quản lý Nhà nước, khuôn khổ pháp luật, tính cạnh tranh, môi trường đầu tư, kinh 
doanh...”, ông Nguyễn Lê Đình Quý, đại diện VCCI tại Đà Nẵng nhận định. 

Tuy nhiên, nói như Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, khuôn khổ hội 
nhập nào cũng đều hàm chứa những tác động tích cực và những điều ngược lại. Nền kinh 
tế Việt Nam được hưởng lợi đến đâu còn phụ thuộc vào điều kiện và công việc tổ chức 
thực thi cam kết hội nhập, cải cách để hướng tới tăng trưởng bền vững và những nhân tố 
tổng hợp có tính tích cực tạo ra giá trị gia tăng của kinh tế. 

“Với CPTPP, sắp tới chúng tôi sẽ trình kế hoạch hành động lên Chính phủ để ngay 
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sau khi Hiệp định có hiệu lực, chương trình hành động tổng thể và toàn diện này có sự 
tham gia của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, địa phương, hiệp hội và người dân”, 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết. 

 

                                                                                                    Vy Hương 
                                                                            (tapchitaichinh.vn - Ngày 09/3/2018) 

 
 
 
 
 
 

TÁC ĐỘNG CỦA CPTPP ĐẾN CÁC NGÀNH KINH TẾ 
 

Kết quả phân tích của một số nghiên cứu cho thấy, Hiệp định Ðối tác toàn diện 
và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) xét về tổng thể là có lợi cho Việt Nam 
với kỳ vọng mang lại động lực phát triển mới cho nhiều ngành kinh tế. Tuy nhiên, 
tốc độ tăng trưởng sản lượng của một số ngành có sức cạnh tranh thấp sẽ có nguy cơ 
giảm, như chăn nuôi, chế biến thực phẩm, dịch vụ bảo hiểm,… Bên cạnh đó, nhóm 
ngành chế tác sử dụng nhiều lao động có mức tăng trưởng khá, nhưng những ngành 
thâm dụng nhiều vốn, mức tăng trưởng sản lượng không đáng kể. 

Nhiều ngành hưởng lợi 
Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, với CPTPP, Việt Nam sẽ đạt được lợi 

ích không nhỏ từ xuất khẩu với tổng mức tăng thêm về kim ngạch hơn 4%, tương đương 
khoảng bốn tỷ USD. Việc tăng xuất khẩu sẽ chủ yếu ở nội khối với tốc độ tăng xuất khẩu 
sang các nước trong CPTPP tăng thêm 14,3% (giả định lũy tiến đến năm 2035), tương 
đương 2,61 tỷ USD, trong khi xuất khẩu sang các quốc gia ngoài CPTPP sẽ tăng thêm 
1,7% (tương đương 1,4 tỷ USD). Như vậy, CPTPP có tác động chuyển hướng thương mại 
khá lớn và việc tham gia hiệp định này có thể giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất 
khẩu, từ đó thúc đẩy tăng trưởng nhiều ngành sản xuất trong nước. Trong đó, dệt may và 
da giày được cho là những ngành sẽ hưởng lợi nhiều nhất về tăng thêm quy mô sản xuất 
cũng như giá trị xuất khẩu. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng thêm của dệt may 
được dự báo sẽ ở mức cao (từ 8,3% đến 10,8%), do đây là ngành có sức cạnh tranh về giá 
lớn hơn ở các thị trường mới trong CPTPP, trong khi vẫn giữ được các thị trường chủ lực 
là Mỹ và EU. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Lê Tiến Trường cho 
biết: Việc tham gia CPTPP sẽ là cơ hội lớn để ngành dệt may Việt Nam đẩy mạnh xuất 
khẩu sang thị trường các nước nội khối, nhất là những thị trường tiềm năng như Ô-xtrây-
li-a, Ca-na-đa. Ðây là hai thị trường có sự phát triển cao, mức tiêu thụ khoảng 10 tỷ 
USD/năm trong khi thị phần xuất khẩu của dệt may Việt Nam vào các thị trường này còn 
nhỏ, chỉ khoảng 500 triệu USD. Chính vì vậy, dung lượng để mở rộng thị phần rất lớn, 
đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng hơn 10% của ngành. 

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP  

ĐẾN VIỆT NAM 
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Tương tự, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, mức tăng trưởng xuất khẩu của 
ngành da giày vào thị trường Nhật Bản đang ở mức khoảng 12%, Mê-hi-cô 11%, Ca-na-
đa 16% và Ô-xtrây-li-a là 18,4%,… Trong khi mức bảo hộ hiện nay của nhóm ngành này 
ở các nước trong khối còn khá cao, chênh lệch giữa mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi thông 
thường MFN (Most favoured nation) và mức thuế quan ưu đãi trong CPTPP cũng khá lớn, 
đồng nghĩa với việc cắt giảm thuế quan càng tạo ra thuận lợi lớn trong cạnh tranh về giá 
cho ngành này. Mặc dù vậy, theo cảnh báo của một số chuyên gia, tăng xuất khẩu dệt 
may, da giày nhờ CPTPP cũng kéo theo tăng nhập khẩu nguyên liệu đầu vào cho các 
ngành này với tốc độ tăng thêm nhập khẩu ít nhất từ 7% đến 8%. Trong khi đó, theo một 
số báo cáo gần đây, ngành dệt may chủ yếu vẫn nhập khẩu nguyên liệu (90% bông nguyên 
liệu, 100% xơ sợi tổng hợp, 50% sợi bông và 80% vải khổ rộng) từ Trung Quốc, Hàn 
Quốc,… Ðây là những nước không nằm trong CPTPP, vì vậy khả năng nếu xét theo 
nguyên tắc nguồn gốc xuất xứ “từ sợi trở đi”, các doanh nghiệp có thể sẽ không được 
hưởng lợi nhiều từ cắt giảm thuế quan. Do đó, nhu cầu cấp bách hiện nay là cần đẩy mạnh 
tái cơ cấu ngành dệt, nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. 

Tăng áp lực cạnh tranh 
Bên cạnh những nhóm ngành được hưởng lợi, một số ngành tốc độ tăng trưởng sản 

lượng có thể giảm, như chăn nuôi, chế biến thực phẩm hay dịch vụ bảo hiểm,… Theo 
đánh giá của các chuyên gia, ngành chăn nuôi có khả năng bị ảnh hưởng lớn nhất từ 
CPTPP do sức cạnh tranh của ngành này rất yếu. Mặt khác, thuế quan hiện hành của các 
nước đối với sản phẩm chăn nuôi cũng không cao, do vậy quá trình cắt giảm thuế quan 
trong CPTPP sẽ không tạo ra nhiều tác động tích cực đến xuất khẩu. Ngược lại, việc cắt 
giảm thuế quan nhập khẩu từ CPTPP được dự báo có thể tác động khiến sản lượng của 
ngành chăn nuôi giảm 0,3% và xuất khẩu giảm khoảng 8%. Trong trường hợp hạ thấp 
thuế quan và mở cửa dịch vụ, mức giảm xuất khẩu còn có thể lên đến hơn 9%. CPTPP 
cũng được cho là sẽ làm tốc độ tăng trưởng của ngành chế biến thực phẩm giảm từ 0,37% 
đến 0,52%, tuy nhiên vẫn giúp xuất khẩu của ngành này tăng thêm khoảng 2% đến 2,35%. 
Ðiều cần chú ý là ngành chế biến thực phẩm có lộ trình cắt giảm thuế quan khá chậm so 
các nhóm ngành khác (về 0% sau 15 năm). Do đó, tác động này cũng không thật sự lớn 
nếu tính bình quân %/năm cũng như ở giai đoạn đầu của CPTPP. 

Ngoài ra, hầu hết các ngành công nghiệp nhẹ và thâm dụng lao động cũng được 
hưởng lợi từ CPTPP. Theo tính toán, hiệp định có thể tạo thêm mức tăng trưởng cho nhóm 
ngành này từ 4% đến 5%, và mức tăng xuất khẩu có thể đạt thêm từ 8,7% đến 9,6%. 
Trong khi đó, mức độ ảnh hưởng của CPTPP tới các ngành công nghiệp nặng được đánh 
giá sẽ không quá lớn với mức tăng trưởng tăng thêm chỉ được dự báo ở mức từ 0,8% đến 
1,2%. Việt Nam vốn không có lợi thế cạnh tranh ở nhóm hàng công nghiệp nặng, vì đây là 
những ngành thâm dụng vốn. Các nước trong CPTPP cũng không phải là các đối tác chính 
có thể thúc đẩy công nghiệp nặng của Việt Nam phát triển. Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) Ðào Phan Long nhận định: Khi gia nhập CPTPP, ngành 
cơ khí phải chấp nhận một cuộc chơi mới trong khi chúng ta đang ở thế yếu hơn, do nội 
lực của ngành vẫn còn hạn chế. Rõ ràng, khó khăn và tác động tiêu cực sẽ lớn hơn do sự 
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cạnh tranh quyết liệt từ các nước CPTPP. Do đó, thông qua quá trình hội nhập, chúng ta 
cần tận dụng tốt các cơ hội hấp thụ công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến,... nhằm nâng cao 
năng lực, đáp ứng yêu cầu để tham gia được vào chuỗi giá trị của các nước trong khối. Có 
như vậy, cơ khí Việt Nam mới có được cơ hội phát triển. Ðiều này phụ thuộc nhiều vào 
định hướng phát triển ngành cơ khí của Chính phủ, quá trình thực thi của các bộ, ngành 
cũng như nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp. 

Có thể thấy, tác động của CPTPP tới xuất khẩu cũng như tăng trưởng của nhiều 
ngành kinh tế là đáng kể, gồm cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Các chuyên gia kiến nghị, 
nhiều yếu tố như tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế trong nước, đổi mới mô hình tăng 
trưởng,… sẽ giúp Việt Nam hạn chế các thách thức để đạt mức tăng trưởng cao hơn. 
Thêm nữa, các thị trường được mở rộng từ CPTPP không lớn, vì vậy với mức cam kết cao 
trong hiệp định này, việc Việt Nam có tận dụng tốt các cơ hội hay không còn phụ thuộc 
vào năng lực, chiến lược thương mại hay quá trình cải thiện tình hình sản xuất trong nước 
thời gian tới. Riêng đối với các doanh nghiệp, yếu tố “nguồn gốc xuất xứ” sẽ ảnh hưởng 
và quyết định rất lớn tới khả năng hiện thực hóa lợi ích từ CPTPP. Ðiều này phụ thuộc 
vào cả trình độ khoa học - công nghệ trong nước lẫn khả năng tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu. Doanh nghiệp Việt Nam cần có những đột phá trong cả hai lĩnh vực này để tận 
dụng tốt cơ hội đem lại từ CPTPP. 

 

                                                                                                Thái Linh                                                             
                                                                           (nhandan.com.vn - Ngày 28/11/2018) 

 

 
 

HIỆP ĐỊNH CPTPP - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
 

Hiệp định Đối tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) với tiền thân là Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã 
được ký kết ở Chile vào ngày 8/3/2018. 
Hiệp định có sự tham gia của 11 nền 
kinh tế, gồm: Australia, Brunei, 
Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, 
Mexico, New Zealad, Peru, Singapore 
và Việt Nam sẽ tạo ra một khu vực 
thương mại tự do thuộc hàng lớn nhất 
thế giới với quy mô thị trường chiếm 
khoảng 13,5% GDP toàn cầu và gần 
500 triệu dân. Hiệp định CPTPP với 
mức độ và phạm vi cam kết sâu rộng sẽ 
tác động mạnh mẽ đến môi trường và 

điều kiện kinh doanh toàn cầu nói 
chung và các quốc gia trong khối nói 
riêng. Điều này vừa tạo ra những cơ hội 
mới nhưng cũng nhiều thách thức cho 
các doanh nghiệp Việt Nam. 

1. Hiệp định CPTPP  
Mặc dù Hoa Kỳ không còn tham gia 

Hiệp định CPTPP, nhưng đây vẫn được coi 
là Hiệp định thương mại tự do lớn nhất 
được kết thúc đàm phán trong thời gian gần 
đây. Hiệp định gồm các văn kiện: 

- Lời văn của Hiệp định CPTPP 
gồm Lời mở đầu và 7 điều khoản (Điều 1 
-  Tích hợp Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương, Điều 2 - Tạm đình chỉ thực 
hiện một số điều khoản, Điều 3 - Hiệu lực, 
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Điều 4 - Rút khỏi Hiệp định, Điều 5 - Gia 
nhập, Điều 6 - Rà soát Hiệp định CPTPP 
và Điều 7 - Các lời văn xác thực). 

- Phụ lục Danh mục một số điều 
khoản tạm đình chỉ thực hiện theo Hiệp 
định CPTPP gồm 20 nhóm nghĩa vụ tạm 
hoãn áp dụng theo hiệp định này (trong đó 
có 11 nghĩa vụ liên quan tới Chương Sở 
hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ liên quan đến 
Chương mua sắm của Chính phủ và 7 
nghĩa vụ còn lại liên quan tới 7 Chương là 
quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương 
mại, đầu tư, thương mại dịch vụ xuyên 
biên giới, dịch vụ tài chính, viễn thông, 
môi trường, minh bạch hóa và chống tham 
nhũng). Ngoài ra, phụ lục này còn điều 
chỉnh lại nội dung dẫn chiếu liên quan tới 
thời điểm có hiệu lực cho phù hợp hơn với 
Hiệp định CPTPP đối với bảo lưu về các 
biện pháp không tương thích trong dịch 
vụ và đầu tư của Bru-nây và bảo lưu về 
doanh nghiệp nhà nước của Ma-lai-xi-a. 

Ngoài các nội dung chính thức trên, 
cũng như với Hiệp định TPP trước đây, 
các nước dự kiến cũng ký một số thư trao 
đổi về liên quan đến các nội dung thuộc 
quan tâm riêng của mỗi nước khi Hiệp 
định CPTPP được ký chính thức. 

Hiệp định CPTPP sẽ đem lại lợi ích 
cụ thể cho tất cả các nước tham gia. Với 
Việt Nam, hiệp định này cũng tác động 
trên tất cả các khía cạnh như: 

- Về chính trị - đối ngoại, CPTPP 
mới sẽ là tập hợp có ý nghĩa của các nước 
trong khu vực, có khả năng đem lại các lợi 
ích và lợi thế thiết thực, từ đó tác động để 
các nước cân nhắc tham gia CPTPP, thúc 
đẩy xu hướng hợp tác trong khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương. 

- Về kinh tế, việc tham gia CPTPP 
về tổng thể là có lợi cho Việt Nam. Hiệp 
định sẽ góp phần vào việc thúc đẩy xuất 
khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn như 

Nhật Bản, Ốt-xtrây-lia, Ca-na-đa, Mê-hi-
cô cũng như thu hút đầu tư nước ngoài 
vào các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam 
đang có nhu cầu phát triển. Phần quan 
trọng khác chính là việc giúp ta cải cách 
thể chế trong nước, tạo môi trường đầu tư 
- kinh doanh thông thoáng, minh bạch. 
Đây mới là các lợi ích mang tính lâu dài. 

Hiệp định CPTTP có tính mở, khi có 
nước khác tham gia hiệp định thì lợi ích 
với Việt Nam cũng sẽ tăng lên. Là nước 
tham gia từ đầu, Việt Nam sẽ có lợi thế 
hơn trong việc bảo vệ các lợi ích của mình. 

2. Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam 
Thứ nhất, CPTPP tạo cơ hội mở 

rộng thị trường quốc tế cho các doanh 
nghiệp Việt Nam. 

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, mặc 
dù Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng đây 
vẫn là hiệp định có chất lượng cao và có 
nhiều lợi thế cho Việt Nam. Trong Hiệp 
định CPTPP, các nước thành viên đồng ý 
xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ thuế 
nhập khẩu theo lộ trình, tự do hóa dịch vụ 
và đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật của 
nước sở tại, bảo đảm sự quản lý của Nhà 
nước. Điều này sẽ tạo ra cơ hội kinh doanh 
mới cho doanh nghiệp và lợi ích người tiêu 
dùng của các nước thành viên…  

Theo nhận định của Hiệp hội Dệt 
may Việt Nam, CPTPP sẽ giúp Việt Nam 
đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu cũng như 
thay đổi cơ cấu thị trường xuất khẩu theo 
hướng cân bằng hơn. Khi dòng thuế suất 
bằng 0%, CPTPP sẽ giúp ngành Dệt may 
Việt Nam mở rộng thị phần tại một số 
nước đang có thuế suất cao như Canada, 
Newzeland, Australia… 

Cũng như dệt may, CPTPP là cơ hội 
để các doanh nghiệp xuất khẩu da giày 
tăng tỷ trọng, tăng cơ hội xuất khẩu sang 
các thị trường tiềm năng mà Việt Nam 
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chưa có hiệp định thương mại như 
Mexico, Canada, Peru… Riêng Nhật Bản 
- một trong những thị trường chủ lực của 
ngành xuất khẩu da giày, túi xách Việt 
Nam với mức tăng trưởng trung bình 20 - 
35%/năm, nếu doanh nghiệp biết tận dụng 
chặt chẽ các điều khoản từ CPTPP, mức 
tăng trưởng này sẽ còn cao hơn hiện tại. 
Hay tại Canada, việc áp thuế nhập khẩu 
0% cho cả giày da và túi xách ngay lập 
tức mà không cần lộ trình cũng là cơ hội 
tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tham 
gia sâu hơn vào thị trường này. 

Hay như ngành thủy sản, theo ước 
tính, các nước CPTPP hàng năm nhập 
khẩu 2 tỷ USD hàng hóa, tương đương 
23% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam.  

Như vậy, có thể thấy Việt Nam 
tham gia CPTPP sẽ góp phần vào việc 
thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các thị 
trường lớn, nhất là với các mặt hàng mà 
Việt Nam có thế mạnh như nông sản, thủy 
sản, thực phẩm, dệt may hay da giày. Hơn 
nữa, với việc tham gia sâu hơn vào các 
chuỗi giá trị toàn cầu thông qua hợp tác, 
liên kết với các doanh nghiệp trong khối 
thì các thương hiệu Việt Nam cũng có cơ 
hội nâng tầm và vươn xa. 

Thứ hai, CPTPP sẽ tạo cơ hội cho 
các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng 
lực cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

Việt Nam là một nền kinh tế mở với 
quy mô xuất nhập khẩu cao. Việc ký kết 
CPTPP với các thị trường lớn như Nhật 
Bản, Canada, Australia, New Zealand, 
Mexico… cùng với lộ trình giảm thuế 
xuất khẩu nhanh và mạnh xuống còn 0% - 
5% sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam 
nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cả 
cho sản phẩm. Bên cạnh đó, CPTPP còn 
tạo sức ép để các doanh nghiệp Việt Nam 
nâng cao sức cạnh tranh. Bởi lẽ hầu hết các 

thị trường trong khối CPTPP đều có yêu 
cầu rất cao về tiêu chuẩn sản phẩm nhập 
khẩu nên để được hưởng mức thuế ưu đãi, 
chất lượng của sản phẩm phải tăng lên. 

Hơn nữa, Hiệp định CPTPP sau khi 
được thông qua sẽ mở ra nhiều cơ hội cho 
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Với 
việc giảm thuế sang các quốc gia nhập 
khẩu, các doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội 
mới để mở rộng việc cung cấp các sản 
phẩm vào thị trường các quốc gia thành 
viên. Việc giảm thuế nhập cho sản phẩm 
khi về Việt Nam cũng sẽ giúp các doanh 
nghiệp có thêm đối tác mới, chủng loại 
hàng hóa mới để mở rộng quy mô hàng 
hóa, dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Ngoài ra, hiệp định sẽ tạo ra một 
sân chơi công bằng, minh bạch, cũng là cơ 
sở, nền tảng để cho các doanh nghiệp có 
định hướng phát triển bền vững. 

Đối với các doanh nghiệp Việt 
Nam, tham gia Hiệp định CPTPP là cơ hội 
để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện 
chất lượng hàng hóa dịch vụ và phát triển 
khả năng sản xuất của nền kinh tế để bắt 
kịp xu hướng phát triển của thế giới, từ đó 
tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu. 

Thứ ba, CPTPP tạo cơ hội cho các 
doanh nghiệp Việt Nam thu hút mạnh mẽ 
vốn đầu tư nước ngoài cũng như khả năng 
tiếp cận công nghệ hiện đại. 

Quá trình tự do hóa thương mại và 
hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 
rộng, thông qua CPTPP sẽ giúp Việt Nam 
trở thành một trong những địa chỉ hấp dẫn 
về đầu tư, từ đó các doanh nghiệp có thể 
thu hút được dòng vốn FDI với giá trị lớn 
hơn và nhận chuyển giao công nghệ hiện 
đại từ các tập đoàn lớn nước ngoài. 

3. Thách thức cho doanh nghiệp 
Việt Nam 

Thứ nhất, CPTPP là một hiệp định 
thương mại tự do tiêu chuẩn cao. 
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Hiệp định CPTPP không chỉ đề cập 
tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm 
thuế quan đối với hàng hóa, mở cửa thị 
trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ 
thuật liên quan đến thương mại... mà còn 
xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống 
như lao động, môi trường, mua sắm của 
chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước. Bên 
cạnh đó, hiệp định còn đặt ra các yêu cầu 
và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa, các 
quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ cũng 
như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có 
tính ràng buộc và chặt chẽ. Điều đó cũng 
là một thách thức không nhỏ đối với các 
doanh nghiệp Việt Nam. 

Thứ hai, sự cạnh tranh gay gắt từ 
các doanh nghiệp nước ngoài. 

Sự cạnh tranh sẽ diễn ra quyết liệt 
không chỉ ở thị trường các nước tham gia 
hiệp định mà ngay tại thị trường trong 
nước trên cả ba cấp độ: Sản phẩm, doanh 
nghiệp và quốc gia. 

Theo quy định của CPTPP, mức 
thuế suất xuất nhập khẩu bình quân áp 
dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất 
khẩu sang các thị trường CPTPP sẽ giảm 
từ 1,7% xuống 0,2%. Tuy nhiên, cùng với 
những thuận lợi về tài chính, trình độ quản 
trị, chuỗi phân phối toàn cầu thì các doanh 
nghiệp nước ngoài sẽ “nhanh chân” hơn 
doanh nghiệp Việt Nam trong việc hưởng 
lợi từ các ưu đãi thuế quan từ CPTPP. 
Hơn nữa, tiềm lực của các doanh nghiệp 
Việt Nam còn rất yếu, sự liên kết với nhau 
kém thì sức ép cạnh tranh trên thị trường 
nước ngoài cũng là thách thức lớn đối với 
các doanh nghiệp này. 

Tham gia CPTPP, Việt Nam sẽ phải 
mở cửa cho hàng hóa, dịch vụ của các 
nước đối tác tại thị trường trong nước, 
đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt 
Nam phải cạnh tranh gay gắt hơn tại “sân 
nhà”. Điều này sẽ gây nên không ít áp lực 
cho hàng hóa Việt Nam trong việc cạnh 

tranh với các quốc gia khác ngay tại thị 
trường trong nước. Hơn nữa, khả năng 
thích nghi của doanh nghiệp Việt Nam với 
kinh tế thị trường còn kém nên nguy cơ 
thất bại của các doanh nghiệp trên chính 
thị trường nội địa cũng vì thế gia tăng. 

Ví dụ như, với ngành thực phẩm, áp 
lực cạnh tranh sẽ gia tăng khi CPTPP có 
hiệu lực bởi thuế nhập thịt lợn, thịt bò, thịt 
gà, trứng… sẽ giảm xuống 0%. Thực tế 
cho thấy, nhiều quốc gia đối tác trong 
CPTPP có nền chăn nuôi phát triển, quy 
mô lớn, chất lượng sản phẩm cao, giá 
thành rẻ cùng với việc được giảm thuế 
cũng sẽ gây nên không ít lo ngại cho các 
doanh nghiệp chăn nuôi Việt Nam. Trong 
khi đó, chăn nuôi ở Việt Nam chủ yếu là 
kiểu nông hộ, giá thành cao, mức độ an 
toàn thực phẩm thấp. Do đó, sức ép cạnh 
tranh trên thị trường nội địa càng trở nên 
gay gắt. 

Mặt khác, các mặt hàng của một số 
nước thành viên CPTPP có nhiều nét 
tương đồng với những mặt hàng vốn được 
coi là lợi thế xuất khẩu của các doanh 
nghiệp Việt Nam, do đó, các nước này sẽ 
tìm cách bảo hộ sản phẩm trong nước 
bằng cách tạo ra các rào cản kỹ thuật, gây 
khó khăn cho hàng hóa của Việt Nam. 
Đồng thời, chính hàng hóa nước họ cũng 
cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa Việt 
Nam khi cùng xuất khẩu tới một nước 
thành viên khác của CPTPP… Đây cũng 
là thách thức lớn về khả năng cạnh tranh 
của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc 
tạo ra sự khác biệt hóa về sản phẩm. 

Có thể thấy, doanh nghiệp là chủ thể 
thực hiện các Hiệp định thương mại tự do 
FTA, trong đó có CPTPP, do vậy để tận 
dụng những cơ hội cũng như hạn chế 
những thách thức mà CPTPP mang lại thì 
các doanh nghiệp Việt Nam cần: 

- Chủ động tìm hiểu thông tin về 
CPTPP để nắm vững cam kết của Việt 
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Nam và các thị trường đối tác, đặc biệt là 
các thông tin về ưu đãi thuế quan theo hiệp 
định đối với những mặt hàng nước ta đang 
có thế mạnh, có tiềm năng xuất khẩu. 

- Thay đổi tư duy kinh doanh, coi 
sức ép cạnh tranh là động lực để đổi mới 
và phát triển. CPTPP chắc chắn sẽ mang 
lại cơ hội cho những doanh nghiệp chủ 
động xây dựng và điều chỉnh chiến lược 
kinh doanh trung và dài hạn, chú trọng 
đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ, nâng trình độ nhân lực, quản 
trị doanh nghiệp, tận dụng tối đa hỗ trợ 
của Nhà nước. 

- Chủ động xúc tiến thương mại và 

đầu tư, lựa chọn thị trường và đối tác để bổ 
sung nguồn vốn và tiếp cận công nghệ hiện 
đại từ các tập đoàn kinh tế lớn, tham gia có 
hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

- Chú trọng đăng ký sở hữu trí tuệ nếu 
có sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương 
mại, kiểu dáng công nghiệp. Các địa 
phương và doanh nghiệp cần có chỉ dẫn địa 
lý để được bảo hộ tại các quốc gia CPTPP. 

 

ThS. Phạm Thị Thùy Linh 
(Khoa Kinh tế cơ sở - Trường Đại học 

Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) 
(tapchicongthuong.vn - Ngày 5/6/2018)

 
 

CPTPP KỲ VỌNG VÀ THÁCH THỨC MỚI VỚI NGÀNH TÀI CHÍNH 
 

Chiều 12/11/2018, Quốc hội nước ta đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua 
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. 

CPTPP được coi là Hiệp định thương mại tự do lớn thứ ba thế giới hiện nay; CPTPP 
với tổng dân số 500 triệu người, tổng GDP vượt hơn 10 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 
13,5% GDP toàn cầu và khoảng 14% tổng thương mại thế giới (so với TPP) gồm 800 triệu 
dân, 40% GDP và hơn 30% thương mại toàn cầu). Kế thừa tinh thần TPP, CPTPP là 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, bảo vệ môi trường. Mục tiêu cuối 
cùng là mở cửa thương mại và hội nhập cho toàn khu vực. Việc ký kết, thực thi và khai 
thác CPTPP, cùng với các FTA khác, được kỳ vọng sẽ kéo theo những chuyển dịch mới 
cả về kinh tế và địa chính trị khu vực và thế giới…! 

CPTPP là kết quả sự nỗ lực vượt qua chính mình của 11 thành viên TPP, khẳng định 
xu hướng tiếp tục của tự do hóa thương mại đầu tư quốc tế và gửi đi thông điệp mạnh mẽ 
về sự cấp thiết và quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, tạo thuận 
lợi cho phát triển thương mại và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước trong khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. 

Hiệp định CPTPP có mức độ cam kết cao và sẽ có hiệu lực từ ngày 31/12/2018. 
CPTPP khi có hiệu lực sẽ thúc đẩy xu hướng hợp tác trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương; đem lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia và tác động toàn diện về chính trị, an 
ninh quốc gia, chiến lược đối ngoại, kinh tế, xã hội của nước ta. 

Các cam kết thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính của CPTPP hướng tới đẩy mạnh sự 
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phát triển của thị trường dịch vụ tài chính ở các nước thành viên, trong đó có 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 bảo đảm 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... 
So với cam kết Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam cam kết mở cửa bổ sung 
đối với một số loại hình dịch vụ mới như: Mở cửa dịch vụ nhượng tái bảo hiểm qua biên 
giới; dành đối xử quốc gia cho các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài đối với 
một số dịch vụ như xử lý dữ liệu tài chính qua biên giới; dịch vụ tư vấn và các dịch vụ 
phụ trợ qua biên giới liên quan tới giao dịch tài khoản tự doanh hoặc tài khoản của khách 
hàng; mở cửa dịch vụ quản lý danh mục đầu tư qua biên giới. 

Như vậy, tự do hóa tài chính trong khuôn khổ CPTPP rất cao dù các nước thành 
viên 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. Việt Nam cũng như các nước được áp dụng các ngoại lệ cần thiết, 
gồm các biện pháp thận trọng bảo vệ an ninh quốc gia, quyền lợi và thông tin cá nhân; 
chính sách về tỷ giá, tiền tệ nhằm bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn. Thực thi 
CPTPP, trong đó có các cam kết về dịch vụ tài chính nêu trên sẽ góp phần hoàn thiện cơ 
sở pháp lý về cạnh tranh tại Việt Nam, từ đó thu hút, thúc đẩy các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế, bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh doanh tại Việt 
Nam khi môi trường kinh doanh được bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và không 
phân biệt đối xử. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng được bảo đảm khi tham gia 
cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường các thành viên khác; giúp cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam hình thành và thấm nhuần văn hóa cạnh tranh, nâng cao nhận 
thức về cạnh tranh lành mạnh và có ý thức tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; 
tạo điều kiện nâng cao trình độ và năng lực của cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh của 
Việt Nam thông qua các cơ chế về hợp tác, trao đổi thông tin, tham vấn về những vấn đề 
liên quan đến cạnh tranh giữa các nước thành viên trong quá trình thực thi cam kết. 

Thực thi CPTPP cũng đặt ra thách thức đối mặt với nhiều vụ việc cạnh tranh có tính 
chất phức tạp, hành vi phản cạnh tranh đa dạng và tinh vi trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
sâu rộng trong thời gian tới. Đồng thời, thách thức cũng đến từ những hạn chế của Việt 
Nam, như: Thị trường vốn có quy mô còn quá nhỏ, thanh khoản yếu, thiếu hấp dẫn, chưa 
đủ khả năng thu hút mạnh các dòng vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các dòng vốn lớn; quy 
mô vốn của thị trường tiền tệ còn chưa tương xứng, nhất là quy mô vốn của hệ thống ngân 
hàng thương mại còn nhỏ; quy mô thị trường bảo hiểm còn ở mức khá nhỏ, tỷ lệ doanh 
thu phí trên GDP mới chỉ đạt mức xấp xỉ 2% so với mức trung bình 3,2% trong khu vực 
ASEAN và 6,5% trên toàn thế giới; tồn tại tình trạng mất cân đối giữa thị trường vốn và 
thị trường tiền tệ dễ dẫn đến nguy cơ mất thanh khoản của ngân hàng; nợ xấu và xử lý nợ 
xấu còn nhiều bất cập; lòng tin vào quản trị và chất lượng dịch vụ hệ thống ngân hàng 
thương mại còn thấp; mất cân đối về cấu trúc giữa thị trường cổ phiếu và trái phiếu; mất 
cân đối giữa hoạt động tín dụng và các dịch vụ ngân hàng phi tín dụng; mất cân đối giữa 
thị trường vốn ngắn hạn và dài hạn; bất hợp lý về cơ cấu giữa tài chính nhà nước, tài chính 
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doanh nghiệp và tài chính dân cư; trình độ thị trường còn ở mức thấp, ý thức tuân thủ luật 
pháp còn hạn chế, chế tài xử lý vi phạm chưa có tính răn đe cao. Các tác động sâu của 
CPTPP đến nền kinh tế sẽ tùy thuộc vào sự chuẩn bị và khả năng khai thác tính hai mặt 
trong quá trình triển khai hiệp định này của Việt Nam… 

Với tinh thần đó, Quốc hội đã giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan 
hoàn thành thủ tục phê chuẩn Hiệp định CPTPP và thông báo thời điểm có hiệu lực đối với 
Việt Nam. Các tổ chức, cơ quan có liên quan rà soát các dự án luật, văn bản pháp luật khác 
để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời, bảo đảm 
tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp 
định CPTPP. Thủ tướng chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên 
quan ở Trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP. Chính 
phủ cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để bảo đảm tận dụng và phát huy các cơ hội, lợi 
ích mà Hiệp định CPTPP đem lại và xây dựng các biện pháp phòng ngừa và xử lý những tác 
động bất lợi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định CPTPP… 

Đặc biệt, việc tự do hóa dịch vụ tái bảo hiểm, trong đó có bảo tái tiền gửi nước 
ngoài tại Việt Nam theo tinh thần của Hiệp định CPTPP sẽ mang lại nhiều cơ hội và thách 
thức mới cho vấn đề bảo hiểm tiền gửi của hệ thống Ngân hàng Việt Nam, theo đó:  

Một mặt, sự mở rộng cửa cho các tổ chức tái bảo hiềm ngoại này sẽ làm tăng cơ hội 
lựa chọn người cung ứng dịch vụ bảo hiểm tiền gửi có chất lượng cho các ngân hàng 
thương mại và người dân gửi tiền; tăng khả năng bảo vệ quyền lợi và sự ổn định chung, 
chống sốc đổ vỡ hệ thống, duy trì lòng tin trên thị trường. Đến lượt mình, điều này sẽ giúp 
tăng huy động tiến gửi với quy mô lớn và thời hạn gửi dài hơn; giảm thiểu tình trạng rút 
tiền ồ ạt hoặc gửi tiền ngắn hạn kiểu phòng ngừa rủi ro của người gửi tiền... 

Mặt khác, sự cạnh tranh sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn cả về phía cơ quan bảo hiểm tiền 
gửi, cũng như về phía các ngân hàng thương mại - người mua bảo hiểm tiền gửi. 

Đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, sự hiện diện của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi 
ngoại này sẽ tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp về thị phần với công ty bảo hiểm tiền gửi Việt 
Nam. Cụ thể, sẽ có một số khách hàng truyền thống của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 
chuyển sang mua bảo hiểm tiền gửi của công ty bảo hiểm tiền gửi ngoại, do điều kiện bảo 
hiểm và mức bảo hiểm, cũng như khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm tiền gửi 
ngoại. Khi đó, bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ phải cân nhắc tăng mức bảo hiểm và cải 
thiện điều kiện, chất lượng dịch vụ của mình theo hướng thị trường hơn. 

Đối với các ngân hàng thương mại, sự cạnh tranh giữ chân người gửi tiền bằng nâng 
mức chi trả bảo hiểm và lòng tin vào khả năng bảo vệ người gửi tiền cũng gia tăng. Khách 
hàng - người gửi tiền sẽ có động lực và xu huớng chuyển sang gửi tiền nhiều và dài hạn hơn 
vào những ngân hàng nào có cam kết mua bảo hiểm tiền gửi cao hơn. Rõ ràng, việc một 
ngân hàng đưa ra cam kết mua bảo hiểm tiền gửi lớn hơn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lớn 
hơn 75 triệu đồng theo quy định của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hiện hành cũng sẽ có lợi 
thế thu hút và chinh phục lòng tin khách hàng hơn so với ngân hàng khác có mức cam kết 
thấp hơn, dù lãi suất huy động cao hơn. Điều này đồng nghĩa với sự sụt giảm thị phần và 
khả năng huy động vốn của ngân hàng nào có mức chi trả bảo hiểm tiền gửi thấp hơn. 

Đồng thời, khi mua bảo hiểm tiền gửi cao, các ngân hàng sẽ phải chi trả tiền phí 
nhiều hơn, tuân thủ nhiều quy định báo cáo và minh bạch tài chính nghiệp vụ ngặt nghèo 
hơn với công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm tiền gửi. Thậm chí, người gửi tiền cũng có thể 
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sẽ bị giảm lãi suất tiền gửi, còn doanh nghiệp lại phải tăng lãi suất nhận vay tín dụng để 
bù lại phần chi phí gia tăng của ngân hàng cho mua bảo hiểm tiền gửi theo mức cao tương 
ứng đó. Cuộc chiến về chia sẻ lợi ích, lợi nhuận và lòng tin gắn với mức phí mua và mức 
chi trả bảo hiểm tiền gửi sẽ gia tăng và sẽ tạo ra nhiều động thái mới trong cơ cấu và 
hướng chuyển dịch các dòng tín dụng và ngay cả hoạt động nghiệp vụ của các ngân hàng 
và tổ chức tín dụng. 

Việc chủ động nhận diện cơ hội và thách thức mới, chủ động đa dạng hóa và tái cơ 
cấu, nâng cao chất lượng các sản phẩm bảo hiểm tiền gửi theo hướng tăng thị trường hơn và 
hài hòa lợi ích, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền sẽ ngày càng trở thành nhiệm vụ quan trọng 
và gia tăng áp lực đối với cả cơ quan bảo hiểm tiền gửi và các ngân hàng thương mại. 

Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường xử lý nợ xấu gắn với tái cơ cấu các tổ chức tín 
dụng, cải thiện năng lực, sự lành mạnh và lòng tin vào hoạt động của các ngân hàng; tăng 
cường thông tin và bảo đảm an ninh thông tin trên thị trường tài chính tiền tệ. 

Nhận diện, ngăn chặn các tin đồn thất thiệt, bảo đảm chất lượng thông tin gắn với an 
ninh tài chính - tiền tệ các cấp độ vĩ mô và vi mô là trách nhiệm chung của các cơ quan 
chức năng, tổ chức, cơ quan truyền thông, cộng đồng xã hội và cá nhân có liên quan, bảo 
đảm an ninh, an toàn thông tin tài chính - tiền tệ và sự phát triển bền vững đất nước. 

 

                                                                          TS. Nguyễn Minh Phong  
                                                     (Báo Cựu chiến binh Việt Nam - Ngày 01/01/2019) 
 

 
 

CPTPP: CƠ HỘI CHO NÔNG SẢN? 
 

Ký kết và thực thi 
các FTA giúp nông sản 
nước ta được hưởng 
nhiều ưu đãi hơn về thuế 
quan, phi thuế quan. 

Đến nay Việt Nam 
đã đàm phán 16 FTA, 
trong đó có 10 hiệp định 
đang thực thi, qua đó tạo ra 
một khu vực thị trường 
rộng lớn cho hàng hóa 
nông sản có cơ hội được 
tiếp cận và thâm nhập tốt 
hơn với hàng tỷ người tiêu 
dùng. Gần đây nhất, nước 
ta đã ký kết thực thi 
AKFTA với Hàn Quốc, 
Liên minh thuế quan FTA 
Việt Nam - Liên minh Hải 
quan gồm Nga, Bê-la-rút 

và Ca-dắc-xtan (VCUFTA); 
đang chờ phê chuẩn Hiệp 
định Đối tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) và chuẩn bị 
ký kết Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA). 

Với CPTPP, hàng 
loạt nông sản xuất khẩu 
của các nước ta sẽ được 
giảm thuế với mức độ cắt 
giảm rất rộng, gần 100% 
biểu thuế sẽ được giảm về 
mức 0%. Hai thị trường 
lớn nhất trong CPTPP là 
Canada và Nhật Bản, ta đã 
đạt được những thỏa thuận 
rất quan trọng. Với Nhật 
Bản, Việt Nam được xóa 

bỏ thuế quan 78% kim 
ngạch hàng hóa nông sản, 
91% kim ngạch xuất khẩu 
thủy sản và 97% kim 
ngạch xuất khẩu gỗ ngay 
khi hiệp định có hiệu lực. 
Với Canada, 100% kim 
ngạch xuất khẩu gỗ nước ta 
được xóa bỏ thuế quan; và 
xóa bỏ thuế nhập khẩu gạo 
ngay khi hiệp định có hiệu 
lực. Thực ra, trước khi có 
ký kết CPTPP, ngành gỗ 
Việt Nam đã có quan hệ 
lâu đời và có thị trường 
mạnh với nhiều nước thành 
viên như Nhật Bản, New 
Zealand, Australia, Singapore... 
Những năm gần đây, ngành gỗ 
Việt Nam cũng đã có quan hệ 
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tốt với Canada, Peru, Chile. 
Kim ngạch xuất khẩu gỗ 
vào các nước này cũng rất 
lớn. Rất nhiều dòng thuế 
xuất nhập khẩu các sản 
phẩm gỗ về bằng 0% sẽ là 
lợi thế để giảm giá thành 
sản phẩm, nâng cao khả 
năng cạnh tranh của sản 
phẩm gỗ Việt Nam.  

Nhưng có lẽ, điểm 
khác biệt lớn giữa việc có 
CPTPP/không CPTPP thể 
hiện rõ nhất với mặt hàng 
thủy sản. Với mặt hàng cá 
ngừ chẳng hạn, Thái Lan, 
Trung Quốc đang là hai đối 
thủ lớn nhất của Việt Nam 
nhưng không phải là thành 
viên của CPTPP. Cho đến 
nay, Canada đang nhập 
khẩu cá ngừ từ hơn 17 
nước trên thế giới. 

 Trong đó, Trung 
Quốc, Thái Lan, Italy, 
Indonesia, Philippines và 
Việt Nam là 5 nguồn cung 
lớn nhất cho thị trường 
này. Như vậy, sau khi 
CPTPP đi vào thực thi, cá 
ngừ nước ta có lợi thế hơn 

cả. Hơn thế nữa, tiềm năng 
xuất khẩu cá ngừ nước ta 
sang Canada còn rất lớn, 
bởi lẽ Thái Lan đã chiếm 
tới 83% thị phần; 
Philippines chiếm 3,6%, 
Indonesia chiếm 1,4% và 
Việt Nam chiếm khoảng 
trên 1,1% thị phần. Điều 
đó có nghĩa là dư địa cho 
xuất khẩu và lợi thế cạnh 
tranh khi xuất khẩu cá ngừ 
Việt Nam vào thị trường 
lớn thứ 2 Bắc Mỹ này là 
rất lớn. 

Một mặt hàng thủy 
sản khác là tôm, đối thủ 
hàng đầu của Việt Nam là 
Ấn Độ cũng không phải 
thành viên CPTPP nên đây 
được xem là cơ hội để sản 
phẩm tôm xuất khẩu Việt 
Nam vươn lên cạnh tranh vị 
trí xuất khẩu hàng đầu. Việt 
Nam là nguồn cung tôm lớn 
nhất cho Canada, ước 
chiếm khoảng 29% tổng giá 
trị nhập khẩu của thị trường 
trong  năm nay. Ấn Độ 
đứng ở vị trí thứ hai, chiếm 
28%. Tiếp đó, Trung Quốc 

và Thái Lan lần lượt chiếm 
16% và 13%. 

Điều đáng lưu ý là 
trong khi Canada giảm mạnh 
nhập khẩu tôm Thái Lan 
(giảm 33,5%), thị trường này 
lại tăng nhập khẩu tôm từ 
Việt Nam và Ấn Độ lần lượt 
là 5% và 9,4% so với cùng 
kỳ năm ngoái. 

Trên thị trường 
Canada, tỷ trọng của Việt 
Nam và Ấn Độ có xu 
hướng tăng. Tỷ trọng giá 
trị tôm Việt Nam tăng từ 
24% năm 2016 lên 29% 
năm 2018. Ấn Độ tăng từ 
23% năm 2016 lên 28% 
năm 2018. Trong khi 2 
nước bám đuổi sít sao 
trong cạnh tranh thị phần 
tại Canada thì CPTPP chắc 
chắn sẽ là cú hích giúp 
Việt Nam tạo khoảng cách 
biệt lớn với đối thủ chính 
của mình trong tương lai.   

 

Tân Hải 
(tapchicongthuong.vn 

Ngày 14/12/2018)

 

 
 

CPTPP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU 
 

Thời gian gần đây, dư luận đang rất quan tâm đến việc những lợi ích kinh tế 
cũng như tác động của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) đến nước ta. Nhìn chung, CPTTP sẽ có tác động đến toàn nền kinh 
tế cũng như từng ngành, trong đó có hoạt động ngoại thương. 

Nhìn lại tiến trình, Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) ban 
đầu gồm 12 nền kinh tế tham gia đàm phán ở ba châu lục là châu Mỹ, châu Á và châu Đại 
dương (Ôtxtrâylia). Về phía châu Mỹ, các nước tham gia có các nước thành viên Hiệp 
định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là Mỹ, Canađa, Mêhicô, cùng với Pêru và 
Chilê. Nền kinh tế lớn nhất trong TPP ở châu Á là Nhật Bản, tiếp đến là Malaixia, Việt 
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Nam, Singapo, Brunây… Đầu năm 2017, Mỹ - nền kinh tế lớn nhất trong khối TPP, chính 
thức tuyên bố rút khỏi hiệp định. Những nước còn lại mở lại các cuộc đàm phán về Hiệp 
định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương nhằm cố gắng duy trì những 
mục tiêu của Hiệp định TPP (gồm 12 nền kinh tế ban đầu). 

Nói đến NAFTA hay TPP, cũng cần nói đến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu 
vực (RCEP). RCEP là một Hiệp định thương mại tự do (được khởi xướng giữa 10 quốc 
gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN gồm Brunây, 
Campuchia, Inđônêxia, Lào, Malaixia, Myanma, Philipin, Singapo, Thái Lan, Việt Nam) 
và 6 quốc gia mà ASEAN đã ký hiệp định thương mại tự do (Ốtxtrâylia, Trung Quốc, Ấn 
Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Dilân). Đàm phán RCEP chính thức bắt đầu từ tháng 
11/2012 và hiện đã đến vòng đàm phán thứ 21. 

Thuế quan giảm 
Có thể nói, một trong những nội dung rất quan trọng của các hiệp định là vấn đề 

thuế quan. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), thuế quan áp dụng cho Việt Nam dự tính sẽ 
giảm xuống mức thấp nhất theo các tình huống CPTPP và TPP, nhưng mức độ giảm giữa 
các tình huống có sự chênh lệch. Chẳng hạn, trong trường hợp thuế quan áp dụng cho Việt 
Nam, dự tính mức thuế quan thương mại bình quân gia quyền khi xuất khẩu sang các nền 
kinh tế CPTPP sẽ giảm từ 1,7% xuống 0,2%. Trong trường hợp nếu có TPP, mức giảm sẽ 
nhiều hơn (từ 4,2% xuống 0,1%), chủ yếu do lượng xuất khẩu trực tiếp vào Mỹ lớn và các 
mức thuế quan hiện hành của Mỹ đối với hàng xuất khẩu Việt Nam cao. Về thuế quan 
thương mại bình quân gia quyền của Việt Nam áp dụng cho các bên khác, trong CPTPP, 
mức giảm theo giả định sẽ giảm từ 2,9% xuống 0,1%, còn theo TPP sẽ giảm từ 3,2% 
xuống 0,1%. Trái lại, thuế quan đa phương sẽ vẫn cao trong trường hợp RCEP do đặt mục 
tiêu thấp hơn. 

Dù có mức giảm lớn về thuế quan, nhưng các hàng rào phi thuế quan dự kiến sẽ đóng 
vai trò quyết định đối với vấn đề tiếp cận thị trường. Như vậy, CPTPP hay như TPP có mục 
tiêu lớn hơn về mức độ mở cửa thị trường so với RCEP. Theo đánh giá của WB, những 
hàng rào phi thuế quan áp dụng đối với Việt Nam tại các thị trường nước ngoài dự kiến sẽ 
giảm bình quân 3,6 điểm phần trăm (tính theo mức thuế theo giá trị) trong trường hợp 
CPTPP; 5,1 điểm phần trăm trong trường hợp TPP; và chỉ giảm 2,0 điểm phần trăm trong 
trường hợp RCEP. Các hàng rào phi thuế quan mà Việt Nam áp dụng đối với hàng hóa nhập 
khẩu sẽ giảm tương ứng 2,9; 5,3 và 1,4 điểm phần trăm trong CPTPP, TPP và RCEP. 

Việc cải thiện tiếp cận thị trường ở các ngành khác nhau là yếu tố ảnh hưởng đến 
việc phân bổ lợi ích giữa các ngành. Trong trường hợp CPTPP và TPP, thuế quan sẽ giảm 
xuống mức thấp nhất, và hàng rào phi thuế quan cũng giảm đáng kể giữa các ngành, đặc 
biệt là lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá; nông nghiệp và toàn bộ lĩnh vực xuất 
khẩu dịch vụ. Ngược lại, Việt Nam dự tính sẽ vẫn áp dụng các mức thuế quan đáng kể 
trong trường hợp RCEP, đặc biệt đối với hàng may mặc, hàng da; phương tiện vận tải; 
hàng dệt; thực phẩm, đồ uống, thuốc lá. Tuy nhiên những hạn chế lớn nhất của RCEP sẽ 
đến từ các hàng rào phi thuế quan, theo đó Việt Nam sẽ có biện pháp bảo hộ đối với hàng 
hóa thương phẩm (thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, nông sản) và toàn bộ các ngành dịch vụ 
thương mại. 

Nhìn chung, thay đổi các nước tham gia hiệp định và việc áp dụng các mức cắt giảm 
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thuế quan, hàng rào phi thuế quan khác nhau là những yếu tố chính tạo sự khác biệt. Tuy 
nhiên, lợi ích kinh tế của Việt Nam nhờ hội nhập sẽ đạt mức cao nhất nếu trong trường 
hợp TPP. Lợi ích dự tính đến năm 2030 sẽ là GDP tăng 3,6% so với 1,1% và 0,4% trong 
các trường hợp CPTPP và RCEP. Tác động lớn của TPP chủ yếu có được do tỷ trọng lớn 
về thương mại quốc tế giữa các đối tác, vì năm 2017 Mỹ chiếm tới 19% tổng kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam nên cũng có mức giảm lớn nhất về rào cản thương mại. 

Trong trường hợp TPP, những ngành tập trung phần lớn lợi ích là: May mặc, hàng 
da; dệt may - chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Mỹ; nhưng trong trường hợp CTPPP và 
RCEP, những ngành được hưởng lợi nhiều nhất trong trường hợp CPTPP là: Thực phẩm, 
đồ uống, thuốc lá; may mặc, hàng da; dệt may - trong khi thực phẩm, đồ uống, thuốc lá sẽ 
là những ngành hưởng lợi nhiều nhất trong RCEP. Trong trường hợp CPTPP, sản lượng 
của một số ngành dịch vụ sẽ tăng. Nguồn cầu tăng do kinh tế tăng trưởng cao hơn và thu 
nhập tăng, cũng như mức cầu cao về các dịch vụ liên quan đến thương mại như vận tải, tài 
chính và các dịch vụ kinh doanh khác. 

Tác động chuyển hướng thương mại 
Thực tế cho thấy, Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu cũng như thay thế nhập 

khẩu. Theo dự báo của nhiều cơ quan chức năng, xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng bình quân 
4,32% hàng năm, và thị trường xuất khẩu được đa dạng hóa hơn. Tổng kim ngạch xuất khẩu 
đến năm 2030 sẽ đạt 311,1 tỷ USD so với mức ước tính 179,5 tỷ USD của năm 2017. Tỷ 
trọng theo quốc gia của hàng xuất khẩu của Việt Nam lớn nhất tính đến năm 2030 là Mỹ, 
chiếm 17,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp đến là Trung Quốc với 13,2%. Tính theo khối, 
những nước thuộc nhóm thành viên RCEP sẽ chiếm 21,9%, Liên minh châu Âu là 16,7% và 
các nước thành viên chung TPP - RCEP là 14,8%. Quy mô xuất khẩu trong các hiệp định 
FTA sẽ được tăng lên. Chẳng hạn, trong trường hợp CPTPP tính đến năm 2030, lượng hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 13,1 tỷ USD. Tương tự, xuất khẩu trong các kịch bản 
TPP và RCEP sẽ tăng tương ứng 59,2 tỷ USD và 11,2 tỷ USD. 

Các hiệp định FTA thường có xu hướng làm tăng xuất khẩu sang các nước ký kết 
hiệp định. Chẳng hạn, trong CPTPP, tính đến năm 2030, xuất khẩu sang các nước CPTPP 
sẽ tăng từ 54 lên 80 tỷ USD, chiếm 25% tổng lượng xuất khẩu. Xuất khẩu sang các nước 
thành viên CPTPP sẽ tăng ở các ngành thực phẩm, đồ uống, thuốc lá; may mặc, hàng da; 
và dệt may, lần lượt là 10,1 tỷ USD; 6,9 tỷ USD; và 0,5 tỷ USD. 

Trong trường hợp TPP, tính đến năm 2030, Mỹ sẽ tăng gấp đôi tỷ trọng nhập hàng 
xuất khẩu từ Việt Nam lên mức 37%, với mức tăng tuyệt đối 83 tỷ USD. Tương tự, Việt 
Nam sẽ tăng xuất khẩu sang các nước TPP khác ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ thêm 11 tỷ USD. 
Ngược lại, xuất khẩu sẽ giảm đối với Trung Quốc, giảm 8 tỷ USD, các nước thành viên 
RCEP khác giảm 13 tỷ USD, EU giảm 8 tỷ USD, các nước khác trên thế giới giảm 7 tỷ 
USD. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong trường hợp TPP, danh mục xuất khẩu giữa các 
ngành sẽ tập trung ưu tiên với ngành may mặc, hàng da khi ngành này tăng tỷ trọng trong 
tổng xuất khẩu thêm 14,7 điểm phần trăm, từ 21,3% lên 36% trên tổng mức xuất khẩu. 
Tính đến năm 2030, mức tăng tỷ trọng xuất khẩu này sẽ tương đương với tăng 54,4 tỷ 
USD xuất khẩu đối với ngành may mặc, hàng da. 

Việt Nam có danh mục hàng hóa xuất khẩu đa dạng, cả về thị trường và lĩnh vực 
xuất khẩu so với các đối tác thương mại của mình. Trong trường hợp CPTPP, mức độ đa 
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dạng hóa xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng vừa phải với mức độ tập trung xuất khẩu theo ngành 
tăng 6,5%, và mức độ đa dạng hóa xuất khẩu theo thị trường tăng 10,6%. Trái lại, kết quả 
nghiên cứu cho thấy TPP sẽ làm tăng mức độ tập trung xuất khẩu ở cả hai phương diện thị 
trường và ngành, lần lượt tăng 71% và 61%. Mức độ tập trung xuất khẩu tăng mạnh chủ 
yếu do xuất khẩu hàng may mặc được tập trung sang thị trường Mỹ. 

Nhìn chung, tác động của CPTPP đối với Việt Nam trong dài hạn, lợi ích đạt được 
không chỉ là tăng xuất khẩu mà còn bao gồm tăng hàm lượng công nghệ của hàng xuất 
khẩu. Đầu tư tăng nhờ các lợi ích tiềm năng của CPTPP có thể làm cho xuất khẩu ít phụ 
thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu hơn, thay vào đó sẽ dựa nhiều hơn vào chuỗi cung ứng 
trong nước để khắc phục các hạn chế của quy tắc xuất xứ. Phản ứng này sẽ giúp thúc đẩy 
xuất khẩu hàng hóa có giá trị gia tăng, khuyến khích các công ty tư nhân trong nước hội 
nhập tích cực hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và do đó thúc đẩy phát triển khu vực doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, việc đầu tư tăng lên không phải là không đi kèm chi phí. 
Do vậy, Việt Nam cần đưa ra những chính sách khôn ngoan để lựa chọn công nghệ tiên 
tiến và dòng vốn đầu tư nước ngoài thân thiện với môi trường để tối ưu hóa tác động của 
hiệp định này. 

 

                                                                                              Đặng Hiếu 
                                                                         (dangcongsan.vn - Ngày 06/4/2018) 

 

 
 

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN: ĐƯỢC GÌ TỪ CPTPP? 
 

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là 
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. CPTPP sẽ giảm thuế nhập khẩu tại 11 quốc 
gia có tổng GDP hơn 10.000 tỷ USD, chiếm 13,5% toàn cầu. Đây được đánh giá là 
một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới. Nhân tố này sẽ tác động 
tích cực tới thị trường bất động sản Việt Nam cũng như sự phát triển mau chóng của 
thị trường tiêu dùng nội địa. 

Bất động sản khởi sắc 
Thị trường bất động sản nửa cuối năm 2017 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ số 

lượng doanh nghiệp, dòng vốn ngoại cũng ồ ạt đổ về. Theo báo cáo của JLL cho thấy thị 
trường bất động sản đã thu hút được 19,2 tỷ USD vốn FDI, tăng 54,8%, các hoạt động 
kinh doanh của lĩnh vực bất động sản tăng 3,86%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 
năm năm gần đây, kết quả này đã giúp đóng góp 0,21% vào sự tăng trưởng của toàn nền 
kinh tế từ đầu năm đến nay. 

Với mục tiêu xóa bỏ thuế suất của các mặt hàng giữa những nước thành viên, quy 
định một số ngành hàng trong khung thỏa thuận của CPTPP chính là nhân tố quan trọng 
giúp thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn. 

Các chuyên gia bất động sản nhận định, với mục tiêu xóa bỏ thuế suất của các mặt 
hàng giữa những nước thành viên, quy định một số ngành hàng trong khung thỏa thuận 
của CPTPP chính là nhân tố quan trọng giúp thị trường bất động sản Việt Nam trở nên 
hấp dẫn hơn. Điều này cũng thúc đẩy các tập đoàn chuyển hướng từ các nước khác chọn 
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Việt Nam - nơi cung cấp nguyên liệu thô - để lắp đặt nhà máy, kho bãi văn phòng cũng 
như cơ sở kinh doanh. 

Ông Neil MacGregor - Giám đốc điều hành Savills Vietnam đưa ra nhận định: Hoạt 
động rót vốn đầu tư cũng đang diễn ra ở tất cả các lĩnh vực bất động sản từ công nghiệp, 
văn phòng, nhà ở thương mại đến bán lẻ. Thêm vào đó, sự tăng trưởng nhanh ở lượng khách 
du lịch, cả nước ngoài lẫn nội địa, cũng tạo ra “cú hích” lớn trong phân khúc khách sạn. 

Nhu cầu về bất động sản bán lẻ, nhà phố, trung tâm thương mại, siêu thị… cũng 
được dự đoán sẽ phát triển mạnh nhờ vào xu thế hội nhập và giảm các loại thuế quan. 
Cộng đồng kinh tế mở gần như lớn nhất thế giới của TPP cũng được nhìn nhận là cơ hội 
làm việc tốt cho hàng loạt các chuyên gia nước ngoài, kéo theo đó là sự gia tăng về nhu 
cầu nhà ở, thuê căn hộ, tiêu dùng, mua sắm… 

Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của các đặc khu kinh tế đang trở thành “miền đất hứa” và 
thu hút lượng đầu tư bất động sản khá lớn. Sự “va chạm” giữa doanh nghiệp Việt với công 
nghệ 4.0 cũng sẽ dần thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh khiến doanh nghiệp trở nên 
“đa năng” hơn, hiện đại hơn. 

Từ thực tế trên, Savills kỳ vọng một lượng lớn vốn đầu tư dành cho bấn động sản 
trong năm 2017, tiếp nối theo năm 2016 vô cùng sôi động từ kinh nghiệm của đội ngũ tư 
vấn. Mối quan tâm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… vẫn còn rất mạnh, cộng thêm 
sự chú ý đang tăng dần từ Trung Quốc. 

Hòa nhập từ nội lực 
Tuy Việt Nam có lợi thế khi tham gia CPTPP, nhưng các chuyên gia bất động sản 

cũng đưa ra dự báo thị trường bất động sản hai năm tới vẫn bám theo năm xu hướng chính 
như: Xu hướng M&A đối với tất cả các dự án đình hoãn và các chủ đầu tư thất bại, sẽ tiếp 
tục mạnh mẽ. Kênh đầu tư condotel, officetel và hometel vẫn là “hấp lực” và sẽ tác động 
đến các địa bàn còn lại trước khi “tắt sóng” và khu vực có thể mở rộng đến Hải Phòng, 
Vũng Tàu...  

Các ngành bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng trong giai đoạn tới sẽ là ngành 
gắn liền với công nghệ 4.0. Bên cạnh phương thức tiếp thị truyền miệng truyền thống, các 
khách hàng dần tiếp cận các thông tin bất động sản qua mạng và Internet nhiều hơn. Hơn 
50% khách hàng được hỏi cho biết họ tìm kiếm thông tin trên các chuyên trang về nhà đất 
trên Internet và các diễn đàn trên mạng, mạng xã hội. Với sự hỗ trợ từ công nghệ, trang 
thiết bị hiện đại cùng đội ngũ nhân lực chất lượng cao; chẳng hạn như sự xuất hiện của mô 
hình D&B (thiết kế và thi công) trong vài năm trở lại đây ở nước ta. 

Khi yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, thông tin công bố trên thị trường ngày 
càng minh bạch và có tính thời sự, các chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ngày càng quan tâm đến 
sự bền vững và lâu dài của các dự án, công trình xây dựng. Các chuyên gia nhận định 
trong năm 2017, chất lượng sản phẩm đầu ra đã được nâng cao, theo xu hướng tốt lên, 
chất lượng của nhà đầu tư, nhà quản lý, các nhà thầu, công nghệ, thiết bị xây dựng và cái 
tâm của người làm nghề đều được thể hiện rõ nét. Dưới áp lực cạnh tranh gia tăng cả trong 
nước và quốc tế, trong thời gian tới, các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả sẽ dần bị 
loại bỏ. Để có thể trụ vững trên thị trường, các chủ đầu tư bắt buộc phải chứng minh năng 
lực thực sự, các nhà thầu xây dựng cũng cần liên tục cải thiện chất lượng, đẩy mạnh tính 
chuyên nghiệp trong các dự án, công trình. 
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Các doanh nghiệp bất động sản cũng cần chủ động nâng cao chất lượng công trình, 
năng lực tài chính, tầm nhìn thương hiệu dài hạn nhằm giữ vững vị thế và nâng cao uy tín 
của mình trong bối cảnh hòa nhập mới. 

 

                                                                                                Nguyễn Nam 
                                                                                  (congluan.vn - Ngày 15/3/2018)    
 

 
 

CPTPP CƠ HỘI - THÁCH THỨC  
VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

 

Khi CPTPP được thực thi, người 
lao động, tổ chức Công đoàn Việt Nam 
sẽ chịu tác động mạnh mẽ đến việc làm, 
mô hình tổ chức và hoạt động. 

Sau khi Australia trở thành quốc gia 
thứ 6 phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn 
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) vào ngày 31/10/2018, theo thỏa 
thuận hiệp định sẽ có hiệu lực vào cuối 
tháng 12/2018. Quốc hội Việt Nam cũng 
đã thông qua CPTPP trong tháng 11/2018.  

CPTPP được ký kết với sự tham gia 
của 11 nước: Việt Nam, Australia, Brunei, 
Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, 
Mexico, New Zealand, Peru và Singapore. 
CPTPP về cơ bản vẫn giữ nguyên các nội 
dung của Hiệp định TPP cũ nhưng cho 
phép các nước thành viên được tạm hoãn 
một số nghĩa vụ để đảm bảo cân bằng trong 
bối cảnh mới với chất lượng cao của hiệp 
định. Chính vì vậy tính chất và chất lượng 
của hiệp định thể hiện qua 2 từ bổ sung là 
toàn diện và tiến bộ, đó là mục tiêu chung 
cho tính bao trùm của Hiệp định TPP. 

CPTPP không có Hoa Kỳ, nhưng 
nhóm nước tham gia chiếm khoảng 13% 
tổng GDP toàn cầu. Tham gia hiệp định 
này, Việt Nam có thể thúc đẩy xuất khẩu 
hàng hóa, thu hút đầu tư nước ngoài ở các 
nước như Nhật Bản, Australia, Canada, 
Mexico là những đối tác quan trọng về 
thương mại và đầu tư. Việc tham gia vào 

hiệp định này tạo sự cạnh tranh với môi 
trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng và 
qua đó cũng sẽ mang lại động lực tích cực 
để phát triển. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, 
GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm khoảng 
1,32%, xuất khẩu tăng thêm 4%. 

 Theo đánh giá Việt Nam sẽ là nước 
nhận được nhiều lợi ích khi tham gia 
CPTPP. Cơ hội là rất lớn, song để tận dụng 
được cơ hội đòi hỏi Chính phủ và bản thân 
các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nỗ 
lực rất lớn. Khi CPTPP được thực thi, 
người lao động, tổ chức Công đoàn Việt 
Nam sẽ chịu tác động mạnh mẽ đến việc 
làm, mô hình tổ chức và hoạt động. 

Quyền về lao động là một trong 
những vấn đề chính trong vòng đàm phán 
cuối cùng của CPTPP trước khi ký kết. 
Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ 
mới với đặc điểm là nhấn mạnh nhiều đến 
quyền lao động, cũng như bảo vệ tính bền 
vững của môi trường, giúp người lao động 
và doanh nghiệp cùng được hưởng lợi ích 
kinh tế một cách công bằng. CPTPP yêu 
cầu tất cả các nước tham gia phải thông 
qua và duy trì các quyền được nêu trong 
Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động 
quốc tế (ILO) trong pháp luật, thể chế và 
thông lệ, tất cả các quốc gia thành viên của 
ILO, bao gồm Việt Nam đều phải tôn trọng 
các quyền này. Đây được coi là những 
quyền được ghi nhận trên toàn thế giới 
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trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, Việt Nam 
vẫn chưa phê chuẩn ba công ước cơ bản 
(Công ước số 87, 98 và 105) liên quan đến 
tự do liên kết, quyền thương lượng tập thể 
và loại bỏ lao động cưỡng bức. Để đạt 
được điều này đòi hỏi Việt Nam cần xây 
dựng và hoàn thiện khung pháp lý và hệ 
thống quan hệ lao động, phục vụ nhu cầu 
của người lao động, doanh nghiệp và xã 
hội, hướng tới ổn định về chính trị và thịnh 
vượng chung. 

Với hệ thống pháp luật và môi 
trường đầu tư tốt hơn, người lao động Việt 
Nam sẽ có nhiều cơ hội việc làm, lựa chọn 
nghề nghiệp, điều kiện lao động, thu nhập, 
đời sống được nâng cao hơn, được bảo vệ 
và bình đẳng với người lao động các quốc 
gia khác. Để tận dụng được những cơ hội 
CPTPP mang lại, lực lượng lao động của 
Việt Nam cần được đào tạo để có kỹ năng 
nghề, công nghệ thông tin, đặc biệt khi vào 
giai đoạn công nghiệp 4.0. Nếu không đáp 
ứng được yêu cầu, nguy cơ không có việc 
làm, thất nghiệp của người lao động là rất 
lớn, luôn có thể đến với cá nhân, nhóm 
người, thậm chí cả doanh nghiệp.          

Tham gia CPTPP là chấp nhận trong 
tương lai gần Công đoàn Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh với các tổ chức đại diện người lao 
động, một việc chưa từng có trong tiền lệ. 
Từ trước tới nay Công đoàn Việt Nam là tổ 
chức duy nhất đại diện cho người lao động, 
thực hiện 3 chức năng của công đoàn là: Đại 
diện, bảo vệ người lao động; tham gia quản 
lý, giám sát; giáo dục, tuyên truyền người 
lao động và tham gia thực hiện những nhiệm 
vụ chính trị của đất nước, ngành, doanh 
nghiệp. Tham luận tại Quốc hội, ông Ngọ 
Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam đã phát biểu: “Công đoàn 
Việt Nam sẵn sàng chấp nhận, vượt qua 
thách thức, coi đây là cơ hội đổi mới mạnh 
mẽ tổ chức và hoạt động của tổ chức mình”. 

Vấn đề cạnh tranh và thu hút đoàn 
viên công đoàn là điều tất yếu sẽ xảy ra với 
Công đoàn Việt Nam và các tổ chức đại 
diện người lao động được thành lập ở 
doanh nghiệp. Công đoàn Việt Nam sẽ gặp 
khó khăn trong việc thành lập công đoàn cơ 
sở và phát triển đoàn viên, nguồn lực đảm 
bảo cho hoạt động sẽ bị chia sẻ và giảm sút, 
môi trường hoạt động công đoàn cũng thay 
đổi lớn do quan hệ lao động diễn biến phức 
tạp. Công đoàn Việt Nam hiện tại có nhiều 
ưu thế nhưng cũng có nhiều bất cập về mô 
hình tổ chức, hoạt động mang tính hành 
chính, tổ chức phong trào thuần túy, bề nổi, 
chậm thích ứng với tình hình mới. Khi có tổ 
chức đại diện người lao động được thành 
lập ở cơ sở với những tuyên bố khác lạ 
bước đầu có thể sẽ thu hút người lao động 
tham gia, thậm chí dời bỏ tổ chức cũ (Công 
đoàn Việt Nam) để gia nhập tổ chức mới 
này. Đây là nguy cơ mất đoàn viên, khó 
phát triển đoàn viên mới của Công đoàn 
Việt Nam thời gian tới. 

Công đoàn cơ sở hiện nay, ngoài 
việc triển khai nghị quyết, kế hoạch của 
cấp trên, còn phải tổ chức những hoạt động 
của địa phương, doanh nghiệp, trong đó 
khá nhiều việc không nằm trong chức năng 
nhiệm vụ của công đoàn. Thực tế hiện nay 
phần lớn công đoàn cơ sở chỉ tập trung vào 
các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 
thể thao, thăm quan, hiếu hỷ, phong trào 
bề nổi, các hoạt động chính trị theo chỉ đạo 
của cấp trên. Trong khi vận hành kinh tế 
thị trường, quan hệ lao động phức tạp rất 
cần công đoàn đại diện bảo vệ người lao 
động trong lĩnh vực luật pháp, giải quyết 
tranh chấp, thương lượng, hòa giải thì vai 
trò của công đoàn cơ sở còn nhiều hạn chế. 
Khi tổ chức đại diện người lao động được 
thành lập chỉ tập trung vào mục đích, 
nhiệm vụ chính là đại diện bảo vệ người 
lao động, tổ chức các hoạt động chăm lo 
liên quan đến người lao động, không tham 
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gia hoạt động chính trị thì dễ lôi cuốn 
người lao động, dễ được người lao động 
ủng hộ. Nếu không đổi mới nội dung 
phương thức hoạt động công đoàn ở cơ sở 
thì Công đoàn Việt Nam sẽ không được 
người lao động tham gia, ủng hộ ngay từ 
cấp cơ sở. Cần làm sao để hoạt động công 
đoàn tập trung vào đại diện bảo vệ quyền 
của người lao động, công đoàn là tổ chức 
của người lao động, không bị giới sử dụng 
lao động can thiệp. Thông qua công đoàn, 
người lao động thể hiện ý chí, nguyện 
vọng bằng thương lượng tập thể và đối 
thoại, thúc đẩy phát triển ổn định cho 
doanh nghiệp và xã hội. Mặt khác công 
đoàn còn phải đấu tranh vạch trần bản chất 
các tổ chức đại diện cho người lao động 
được thành lập không vì mục đích bảo vệ 
người lao động mà vì động cơ chính trị, 
chống phá đất nước hoặc do giới chủ thao 
túng, phá hoại tổ chức công đoàn, ảnh 

hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và 
người lao động. 

Một bộ phận cán bộ công đoàn hiện 
nay còn nặng tư tưởng bao cấp, trình độ 
non yếu, trì trệ, bảo thủ không phù hợp với 
kinh tế thị trường và sự phát triển khoa học 
công nghệ. Hạn chế của công tác cán bộ sẽ 
là những thách thức khi cuộc cạnh tranh 
đến gần, tự người lao động lựa chọn “thủ 
lĩnh” của mình. Ngay từ bây giờ rất cần 
những cán bộ bản lĩnh, trình độ, uy tín tham 
gia lãnh đạo công đoàn, nhất là ở cơ sở.   

Tham gia CPTPP là xu hướng tất 
yếu để Việt Nam hòa nhập và phát triển 
kinh tế, xã hội. Công đoàn Việt Nam sẵn 
sàng chấp nhận những tác động, khó khăn, 
thách thức với công đoàn vì lợi ích lớn 
hơn, nhiều hơn của quốc gia, dân tộc.  

 

(tapchicongthuong.vn - Ngày 28/11/2018)

 
 
 
 
 
 

 

4 ĐIỂM KHÁC BIỆT LỚN GIỮA CPTPP VÀ TPP 
 

…Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tiền 
thân là TPP - 11, đã được ký kết tại thành phố Santiago (Chile). 

Đây là nỗ lực của 11 nền kinh tế do Nhật Bản đề xuất khởi động lại một TPP “mới” 
sau sự rút lui của Hoa Kỳ đầu năm ngoái. 

Về cơ bản, CPTPP giữ nguyên các nội dung cốt lõi của TPP “cũ” với hy vọng chờ 
sự quay lại của Mỹ. Tuy nhiên, trong số 8.000 trang tài liệu của CPTPP được thông qua, 
có hơn 20 điều khoản đã bị tạm hoãn hoặc sửa đổi so với thỏa thuận TPP trước đây. 
Những sự thay đổi đó bao gồm: 

Thứ nhất 
Đó là thay đổi về tên gọi. TPP cũ có tên đầy đủ là Hiệp định Đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (Trans - Pacific Partnership). Hiệp định mới lần này đã bổ sung 2 từ “Toàn 
diện” (Comprehensive) và “Tiến bộ” (Progressive) vào tên gọi chính thức. 

Vấn đề tên gọi đã được 11 quốc gia bàn luận nhiều lần trong các vòng đàm phán. Sự 
bổ sung này đã thể hiện tính đồng thuận cao trong nội bộ các nước tham gia đàm phán, 

 

BẠN CÓ BIẾT? 
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khẳng định tầm vóc, chất lượng và ý nghĩa của CPTPP - một hiệp định có tính tiêu chuẩn 
cao, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

“Đây là hiệp định rất toàn diện, bao gồm nhiều lĩnh vực không chỉ về thương mại 
mà còn đầu tư, sở hữu trí tuệ và nhiều vấn đề, nguyên tắc khác. Về bản chất là cao hơn, 
tiến bộ hơn so với các hiệp định đã được ký kết trước đây”, Bộ trưởng Tái thiết kinh tế 
Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết. 

Thứ hai 
Số lượng thành viên trong Hiệp định CPTPP mới còn 11 nước, bao gồm Úc, Brunei, 

Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam, 
với quy mô kinh tế chiếm khoảng 13,5% GDP và 15,2% tổng kim ngạch thương mại toàn 
cầu, thấp hơn khá nhiều so với quy mô của TPP khi có Mỹ (38.2% GDP và 26.5% kim 
ngạch thương mại toàn cầu). 

Mặc dù Mỹ rời khỏi nhưng quy mô của CPTPP vẫn khá lớn và bao hàm một số thị 
trường quan trọng với Việt Nam như Nhật Bản, Úc, Canada, Mexico… trong khi gánh 
nặng thực thi các điều khoản đã giảm đáng kể so với trước. 

Do đó, Việt Nam vẫn sẽ tìm được những nguồn lợi ích tương đối lớn khi tham gia 
hiệp định này. Hơn nữa, hầu hết các quốc gia tham gia đàm phán đều kỳ vọng sự quay lại 
của Mỹ trong tương lai, nên CPTPP sẽ là bước đầu để thúc đẩy liên kết và hợp tác trong 
khu vực. 

Sự kiện CPTPP chuẩn bị được ký kết và các nỗ lực gần đây của Trung Quốc đã tạo 
những áp lực nhất định đối với Hoa Kỳ, buộc nước này phải bày tỏ thông điệp muốn 
thương lượng lại về TPP với nhóm 5 nước là Brunei, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản 
và Việt Nam. Hiện tại, Trung Quốc đang đóng vai trò đầu tầu trong quá trình nhất thể hóa 
kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ở các Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP), Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Trung Quốc - ASEAN hay Hiệp định thương 
mại tự do Trung - Nhật - Hàn. 

Thứ ba 
Thay đổi về hiệu lực của hiệp định. Theo quy định của TPP cũ, để hiệp định có hiệu 

lực thì tổng GDP của các nước triển khai phải bằng 85% tổng GDP của 12 nước đã ký từ 
năm 2013. Như vậy, với tình huống Mỹ, quốc gia chiếm tới 60% GDP toàn khối, rút lui 
khỏi TPP, thì 11 nước còn lại sẽ phải thay đổi điều khoản hiệu lực để CPTPP có thể bắt 
đầu. Theo đó, chỉ cần ít nhất 6 quốc gia thành viên ký phê chuẩn thì hiệp định sẽ có hiệu 
lực sau 60 ngày kể từ ngày ký. 

Sự thay đổi này đã tạo điều kiện thuận lợi để CPTPP có thể dễ dàng được thực hiện 
trong bối cảnh hiện nay. Ngoài ra, hiệp định mới còn bổ sung các quy định về quy trình 
rút lui, gia nhập, rà soát lại CPTPP trong tương lai, tạo tính linh hoạt của hiệp định và có 
thể sẵn sàng cho những đợt kết nạp thành viên mới.  

Cuối cùng 
CPTPP có khoảng 20 nội dung bị tạm hoãn so với TPP cũ, chủ yếu là các cam kết 

cứng rắn về sở hữu trí tuệ mà Mỹ là quốc gia đề xuất trước đây. Cụ thể, có 11/20 điều 
khoản liên quan đến sở hữu trí tuệ, bảo vệ chặt chẽ quyền lợi của người sở hữu sáng chế. 
CPTPP sẽ hoãn việc yêu cầu các nước thành viên thay đổi luật và thông lệ của mình để 
bảo vệ các dược phẩm mới, bao gồm cả chế phẩm sinh học, không bị cạnh tranh bởi các 
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thuốc gốc (generic drug). 

CPTPP cũng đình chỉ quy định về gia hạn thời hạn bản quyền trong những trường 
hợp do sự chậm trễ của cơ quan cấp bằng hoặc những trì hoãn bất hợp lý trong việc cấp 
bản quyền, cũng như cấp phép nhập khẩu một loại dược phẩm nào đó vào các nước thành 
viên. Ngoài ra, các nước thành viên của hiệp định mới sẽ không cần phải gia hạn thời gian 
bảo hộ bản quyền từ 50 lên 70 năm… 

Các điều khoản còn lại bị hoãn thuộc lĩnh vực đầu tư. Đối với cơ chế giải quyết 
tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư (ISDS), CPTPP đã thu hẹp phạm vi cho phép 
nhà đầu tư nước ngoài sử dụng cơ chế này để kiện Chính phủ nước thành viên sở tại (nước 
tiếp nhận đầu tư). 

Theo đó, các công ty tư nhân có hợp đồng đầu tư với Chính phủ sẽ không được phép 
sử dụng cơ chế ISDS nếu xảy ra tranh chấp về hợp đồng giữa hai bên. Các công ty trong 
nước cũng không được sử dụng cơ chế ISDS để kiện Chính phủ nước đó nhưng có thể sử 
dụng để khởi kiện Chính phủ một nước thành viên khác trong khối. 

Ngoài ra, về việc thành lập Ban trọng tài của ISDS, CPTPP quy định Ban trọng tài 
có ba thành viên bao gồm một đại diện do Chính phủ cử ra, một đại diện do nguyên đơn 
lựa chọn và một trọng tài chủ tọa cùng do Chính phủ và nguyên đơn thống nhất lựa chọn. 

Như vậy, với một số điều chỉnh trong quy chế cùng sự nỗ lực của 11 nước tham gia 
đàm phán, TPP đã được “cứu”. Những phân tích đã chỉ ra rằng, CPTPP là một hiệp định 
tương đối toàn diện, tiến bộ, tính tiêu chuẩn cao nhưng lại rất mở.  

 

                                                                                  Cao Cường - Hương Xuân 
                                                                           (tapchitaichinh.vn - Ngày 07/3/2018)  
 

 
 

NHỮNG ĐIỀU ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN VỀ CPTPP 
 

11 nước thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã 
hoàn tất đàm phán vào ngày 23/1 năm nay để đi đến ký kết chính Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. 

Lợi ích 
Điều thu hút sự quan tâm lớn nhất và trước tiên của công dân bất cứ quốc gia nào 

khi quốc gia đó tham gia một hiệp định thương mại tự do là những lợi ích mang lại cho 
mình. Trên nghĩa này, CPTPP tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa và đầu tư của Việt Nam nói 
riêng và các nước thành viên nói chung tiếp cận một thị trường rộng lớn ở châu Á Thái 
Bình Dương gồm Nhật, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và là đối tác thương mại lớn của 
nhiều nước thành viên, nơi hiện vẫn đang có sự bảo hộ thương mại với biểu thuế cao và 
nhiều rào cản khác. 

CPTPP cũng có những thỏa thuận mạnh mẽ về môi trường và lao động, mạnh hơn 
tất cả các hiệp định thương mại tự do trên thế giới đã ký kết từ trước đến nay. Về môi 
trường, các điều khoản thỏa thuận trong CPTPP sẽ giúp bảo vệ môi trường nước sở tại 
thông qua việc yêu cầu các bên liên đới tuân thủ các thỏa thuận quốc tế (về bảo vệ) môi 
trường và dùng những thỏa thuận này để giải quyết các tranh chấp. Hiệp định còn có điều 
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khoản về trợ cấp đánh bắt hải sản dẫn đến đánh bắt quá mức, cũng như quy định nghĩa vụ 
cho các nước thành viên xử lý việc mua bán thực vật và động vật hoang dã bất hợp pháp. 

Các thỏa thuận về lao động nhằm bảo vệ và thực thi các quyền lao động, cải thiện 
điều kiện làm việc và chất lượng sống, thắt chặt sự phối hợp trong các tranh chấp lao 
động... Và đây là lần đầu tiên, trong khuôn khổ CPTPP, các vấn đề về lao động được giải 
quyết qua cơ chế giải quyết tranh chấp, đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa vụ giữa các công 
ty bản địa và nước ngoài với người lao động tại tất cả các nước thành viên. Điều này giúp 
bảo đảm rằng không một nước thành viên nào thu được lợi thế cạnh tranh thương mại nhờ 
có luật lao động lỏng lẻo và không được thực thi nghiêm túc. 

Với những ưu việt của nó, CPTPP được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm và tham gia 
của nhiều thành viên mới trong tương lai, không ngoại trừ cả Mỹ và thậm chí là Trung 
Quốc (nếu được các nước thành viên hiện thời đồng ý). Điều này càng tạo thêm thuận lợi 
cho sự tiếp cận các thị trường mới khổng lồ của các nước thành viên hiện tại, trong đó có 
Việt Nam. 

Chủ quyền quốc gia 
Dù có nhiều điều khoản thỏa thuận ở mức cao, gồm quyền của doanh nghiệp nước 

ngoài kiện Chính phủ, nhưng CPTPP không tước đi quyền được có các lựa chọn phù hợp 
với lợi ích quốc gia nhất của Chính phủ các nước thành viên. Trong mọi trường hợp, các 
nước thành viên luôn có quyền rút ra khỏi hiệp định trong tương lai nếu họ muốn vậy. 

Cụ thể hơn, CPTPP vẫn giành cho các Chính phủ thành viên quyền chế tài nhằm 
đảm bảo các lợi ích công cộng của quốc gia mình, gồm các lĩnh vực như hệ thống y tế, 
cung cấp dược phẩm, giáo dục công cộng, môi trường, và an ninh quốc gia... 

Quyền chủ quyền của các nước thành viên còn được thể hiện cụ thể bằng việc tiếp 
tục được phép giám sát và hạn chế đầu tư nước ngoài vào những khu vực nhạy cảm (ví dụ, 
đất đai và hạn chế đánh bắt hải sản), và hạn chế người nước ngoài được sở hữu nhà. 

CPTPP cũng không cấm đoán các nước thành viên thành lập mới các doanh nghiệp 
Nhà nước. Và cũng chỉ các doanh nghiệp Nhà nước ở một quy mô (về doanh thu thương 
mại) đủ lớn nào đó mới là đối tượng chế tài của CPTPP. Ngoài ra, các điều khoản quy 
định về doanh nghiệp Nhà nước của CPTPP không áp dụng với các đơn vị chăm sóc y tế 
cơ sở, viện nghiên cứu, các tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế công cộng... 

CPTPP cũng không có một điều khoản nào ngăn cấm các nước thành viên được 
quốc hữu hóa các công ty tư nhân trong tương lai. Tất nhiên, khi quốc hữu hóa, các Chính 
phủ được kỳ vọng sẽ phải bồi thường thỏa đáng cho các chủ sở hữu công ty tư nhân theo 
luật lệ quốc tế và trong nước. 

Và cũng giống như với các hiệp định thương mại tự do đa phương khác, CPTPP 
khẳng định lại cam kết của các nước thành viên không cố ý lạm dụng các quy định của 
CPTPP cho các mục đích công cộng không chính đáng dưới dạng các rào cản thương mại 
mang tính phân biệt đối xử bất hợp lý. 

Những khác biệt 
Do không có sự tham dự của Mỹ, thành viên chủ chốt của TPP, nên CPTPP tất yếu 

có những nội dung khác biệt với TPP. Cụ thể, có 20 điều khoản của TPP đã bị đình chỉ 
trong các lĩnh vực gồm đầu tư và sở hữu trí tuệ. 

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, TPP sẽ làm vô hiệu hóa một số luật và thông lệ của 
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các nước thành viên trong việc bảo vệ các dược phẩm mới không bị cạnh tranh bởi các 
thuốc gốc (generic drug). Trong khuôn khổ của CPTPP, không có yêu cầu nào cho các 
nước thành viên thay đổi các luật và thông lệ đối với các dược phẩm mới gồm cả chế 
phẩm sinh học. Các nước thành viên cũng đồng ý đình chỉ nghĩa vụ gia hạn thời hạn bản 
quyền trong những trường hợp có những sự trì hoãn bất hợp lý trong việc cấp bản quyền 
cũng như cấp phép nhập khẩu một loại thuốc nào đó vào các nước thành viên. 

Ngoài ra, một số quy định về sở hữu trí tuệ có trong TPP cũng bị đình chỉ trong 
CPTPP. Chẳng hạn, các nước thành viên không còn phải gia hạn thời gian bảo hộ bản 
quyền lên 70 năm (từ 50 năm), và điều này giúp làm giảm chi phí hữu hình cho các nước 
thành viên của CPTPP so với TPP. Có tổng cộng 11 quy định về sở hữu trí tuệ của TPP đã 
bị đình chỉ trong CPTPP. 

Về Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư (ISDS), CPTPP vẫn 
bảo lưu ISDS nhưng có sự giảm bớt về phạm vi cho phép nhà đầu tư nước ngoài sử dụng 
cơ chế này để kiện Chính phủ nước thành viên sở tại. Theo đó, trong khuôn khổ CPTPP, 
các công ty tư nhân có hợp đồng đầu tư với Chính phủ sẽ không được phép sử dụng cơ 
chế ISDS để kiện Chính phủ nước sở tại nếu đó là tranh chấp về hợp đồng. 

Lưu ý rằng công ty sở tại không được sử dụng ISDS để khởi kiện Chính phủ nước sở 
tại, mặc dù công ty sở tại có thể sử dụng ISDS để khởi kiện Chính phủ của một nước thành 
viên khác. ISDS chỉ liên quan đến các tranh chấp về các điều khoản đầu tư của CPTPP. 

Và cũng cần lưu ý rằng các công ty không có quyền quyết định lập ban trọng tài của 
ISDS. CPTPP có điều khoản về việc này, theo đó, ban trọng tài có ba thành viên, một do 
Chính phủ cử ra, một do nguyên đơn lựa chọn, và một trọng tài chủ tọa cùng do Chính 
phủ và nguyên đơn lựa chọn. 

 

                                                                   (tapchicongthuong.vn - Ngày 12/02/2018) 
 

 
 

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG THĂNG TRẦM MÀ 

 HIỆP ĐỊNH THẾ KỶ CPTPP ĐÃ TRẢI QUA 
 

 Sau nhiều vòng đàm phán cam go, có lúc tưởng như đổ bể, Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức được ký kết vào 
rạng sáng ngày 9/3 theo giờ Việt Nam tại Chile. 

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ra đời 
nhằm thay thế Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Hoa Kỳ rút lui hồi 
tháng 1 năm ngoái. Nhưng dù là TPP hay CPTPP thì đây đều là những hiệp định thương 
mại tự do (FTA) thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và toàn diện nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế.  

Việc CPTPP được ký kết được cho là mở ra một chương mới cho thương mại toàn 
cầu. Đồng thời, phát đi thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế rằng mở cửa thị 
trường, hội nhập mới là công cụ tốt nhất tạo nên sự thịnh vượng. 

Tuy nhiên, chặng đường để đi được đến kết quả ngày hôm nay của CPTPP là không 
hề dễ dàng. Dưới đây là các dấu mốc đàm phán của hiệp định.  

6/2005: Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (P4) giữa 4 nước: 
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Singapore, Chile, New Zealand, Brunei được ký kết. 
5/2006: P4 có hiệu lực. 
9/2008: Hoa Kỳ thông báo tham gia đàm phán P4 mở rộng. 
11/2008: Australia, Peru tuyên bố tham gia đàm phán, Việt Nam bày tỏ quan tâm. 

P4 mở rộng được đặt lại tên là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 
12/2009: Hoa Kỳ chính thức thông báo tiếp tục tham gia TPP sau 1 năm đàm phán 

trì hoãn do bầu cử tổng thống. 
3/2010: Vòng đàm phán TPP đầu tiên được tổ chức tại Melbourn (Australia) với sự 

tham gia của P4, Hoa Kỳ, Australia, Peru, Việt Nam. 
6/2010: TPP được tổ chức đàm phán tại Hoa Kỳ. 
10/2010: Tổ chức đàm phán ở Brunei, Malaysia tham gia đàm phán. 
11/2010: Việt Nam tuyên bố tham gia đàm phán với tư cách thành viên đầy đủ. 
12/2010: Tổ chức đàm phán ở New Zealand. 
2/2011: Tổ chức đàm phán ở Chile. 
3/2011: Tổ chức đàm phán ở Singapore. 
6/2011: Tổ chức đàm phán ở Việt Nam. 
12/2012: Mexico, Canada tham gia TPP. 
7/2013: Nhật Bản tham gia, nâng số thành viên tham gia đàm phán TPP lên 12. 
10/2015: Sơ bộ TPP cấp bộ trưởng được hoàn tất. 
2/2016: 12 nước chính thức ký thỏa thuận về TPP tại New Zealand. 
1/2017: Tổng thống Donald Trump ký lệnh rút Hoa Kỳ khỏi TPP. 
5/2017: 11 nước thành viên còn lại quyết định tái khởi động TPP. 
11/2017: 11 nước thống nhất đổi tên TPP thành CPTPP - Hiệp định Đối tác toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 
1/2018: CPTPP hoàn tất đàm phán, dự kiến ký vào 8/3 tại Chile. 
8/3/2018: CPTPP chính thức được ký kết (giờ Việt Nam là rạng sáng 9/3). 
 

                                                                                                        Nam Dương 
(cafef.vn - Ngày 09/3/2018) 

 

 
 

VÌ SAO HIỆP ĐỊNH CPTPP  

CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC VÀO 30/12? 
 

Đúng 12h01 trưa 30/12 giờ Việt Nam, nhằm lúc 12h01 rạng sáng 30/12 giờ 
Canada, Hiệp định CPTPP có hiệu lực. Vì sao không phải là 1/1/2019? 

Ngày 30/10, Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo quốc gia này đã phê chuẩn 
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và trở thành 
quốc gia thứ sáu phê chuẩn hiệp định này sau Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand 
và Canada. 

Theo quy định, CPTPP sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi sáu quốc gia đầu tiên phê 
chuẩn, điều này đồng nghĩa với hiệp định sẽ có hiệu lực vào 30/12. 

Theo lộ trình của CPTPP, tất cả 11 quốc gia thành viên trong khối sẽ dần dần cắt 
giảm gần như toàn bộ thuế nhập khẩu, trung bình trong vòng bảy năm. Việt Nam có lộ 
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trình cắt giảm thuế kéo dài 7 - 10 năm. 
Giải thích về lý do của cột mốc 30/12, ông Nguyễn Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ 

Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, nói cách tính năm trong lộ trình 
giảm thuế của CPTPP được tính theo năm của lịch, tức bắt đầu ngày 1/1 và kết thúc vào 
ngày 31/12 hàng năm. 

Vì lẽ đó, lộ trình giảm thuế năm thứ nhất của sáu nước đầu tiên sẽ diễn ra chỉ trong 
một ngày, là ngày 31/12, sau đó ngày 1/1 sẽ chuyển sang năm thứ hai của lộ trình trên. 

Ngày 12/11, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua CPTPP, khiến Việt Nam 
chính thức trở thành quốc gia thứ bảy phê chuẩn hiệp định này. 

Trước thắc mắc của Tuổi Trẻ Online về việc liệu ngày 31/12 sẽ có ý nghĩa như thế 
nào đối với Việt Nam, ông Cường nói rằng “Việt Nam hưởng lợi hay không hưởng lợi thì 
không trả lời được”, và điều quan trọng hơn là “luật chơi” của hiệp định mới này. 

“Theo quy định của chương 2 trong CPTPP thì lộ trình giảm thuế là sự thỏa thuận 
của nước gia nhập sau và nước gia nhập trước”, ông Cường nói. 

Cụ thể, Singapore gia nhập trước, đồng nghĩa là quốc gia này nghiễm nhiên thực 
hiện lộ trình giảm thuế năm sau là năm thứ hai. 

Việt Nam và Singapore sẽ tự thỏa thuận với nhau về lộ trình áp thuế, theo đó nếu áp 
dụng năm 2019 vẫn là năm giảm thuế thứ nhất, Singapore và Việt Nam sẽ cùng giảm thuế 
theo lộ trình năm thứ nhất. 

Quy trình diễn ra tương tự nếu hai bên cùng thỏa thuận theo lộ trình năm thứ hai, 
ông Cường cho hay. 

Tuy nhiên, ông cho rằng “rất khó nói là nếu Việt Nam thực hiện lộ trình giảm thuế 
năm thứ 2 là có lợi hay không có lợi”. 

“Với một nước mà Việt Nam đang thâm hụt thương mại mà lại giảm thuế luôn năm 
thứ hai thì ta lại được lợi. Nước nào ta đang thặng dư thương mại mà giảm luôn năm thứ 
hai thì ta bị thiệt”, ông Cường giải thích. 

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các 
thành viên CPTPP đạt hơn 67,33 tỷ USD vào năm 2017, chiếm 15,84% tổng trị giá kim 
ngạch xuất - nhập khẩu của cả nước. 

Trong số đó, Việt Nam đạt thặng dư thương mại với hầu hết các đối tác và thâm hụt 
thương mại với ba quốc gia là Singapore (hơn 2,33 tỷ USD), Malaysia (hơn 1,65 tỷ USD) 
và Brunei (hơn 13 triệu USD). 

 

                                                                                                    Nguyên Hạnh 
                                                                                      (tuoitre.vn - Ngày 30/12/2018) 
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HIỆP ĐỊNH CPTPP CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TẠI VIỆT NAM 

10 VẤN ĐỀ NGƯỜI DÂN QUAN TÂM VỀ CPTPP 
 

Ngày 14/01/2019, Hiệp định CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam, 66% mặt hàng 
thuế sẽ được đưa về 0%. Liệu những kỳ vọng được mua những mặt hàng như ô tô 
giá rẻ của người Việt có thành hiện thực? 

1. Nhắc đến các FTA, trong đó có TPP 11, thì người ta vẫn nhìn thấy cả cơ hội 
và thách thức. Phần nào nhiều hơn và cụ thể là như thế nào? 

Cơ hội và thách thức là 2 cụm từ được dùng để nói về khả năng xảy ra của 1 hoặc 
nhiều sự kiện. Chúng có xảy ra trên thực tế hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, cả 
chủ quan và khách quan, trong đó yếu tố chủ quan đóng vai trò quan trọng. Nói một cách 
đơn giản, cơ hội hay thách thức, cái nào nhiều hơn sẽ phụ thuộc rất lớn vào năng lực nắm 
bắt cơ hội và vượt qua thách thức của chính chúng ta. 

Xét về năng lực thì mỗi thời mỗi khác, mỗi ngành mỗi khác nên trước khi một FTA 
được đưa vào thực thi, bao gồm cả TPP 11, rất khó để nói cơ hội sẽ nhiều hơn hay thách 
thức sẽ nhiều hơn. Tất cả chỉ là dự đoán chủ quan. Tuy nhiên, nếu nhìn lại chặng đường 
hơn 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế thì dường như nước ta đang nắm bắt được 
nhiều cơ hội hơn. Đơn cử, khi lần đầu hội nhập với ASEAN vào năm 1995, xuất khẩu của 
ta mới hơn 5 tỷ USD. Cuối năm 2006, khi kết thúc đàm phán gia nhập WTO, xuất khẩu đã 
là 40 tỷ USD, tăng hơn 7 lần so với năm 1995. Đến 2018, xuất khẩu đã lên tới 245 tỷ 
USD, gấp 45 lần năm 1995 và hơn 6 lần năm 2006. Từ một nước nhập siêu kinh niên, ta 
đã chuyển sang xuất siêu từ năm 2012 và tới năm 2018 đã đạt giá trị xuất siêu trên 7 tỷ 
USD. Dẫu đây đó vẫn còn ý kiến chưa hài lòng, thí dụ như giá trị gia tăng chưa được như 
mong đợi, xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào khối FDI hay một số mặt hàng còn quá phụ 
thuộc vào một vài thị trường... nhưng phải thừa nhận rằng năng lực xuất khẩu đã có sự 
phát triển vượt bậc sau hơn 20 năm hội nhập kinh tế quốc tế, với các FTA là một phần 
quan trọng của “cuộc chơi”. 

TPP 11 sẽ mang lại một số cơ hội bởi đây là lần đầu tiên ta có quan hệ FTA với 
Canada, Mexico và Peru. Tuy nhiên, như mọi FTA khác, TPP 11 không phải là mỏ vàng 
lộ thiên. Đường đã thông nhưng xe có chạy được không và đi được bao xa còn tùy thuộc 
vào chất lượng xe và lượng xăng nhiều ít. Thị trường đã mở nhưng nếu không chủ động 
tìm hiểu, thâm nhập thì cũng không chiếm lĩnh được. Thách thức cũng vậy. Với kinh 
nghiệm của hơn 20 năm hội nhập và cạnh tranh, xuất khẩu lại luôn tăng nhanh hơn nhập 
khẩu, thật sự không có lý do để bi quan với TPP 11, nhất là khi Ca-na-đa, Mê-hi-cô và Pê-
ru đều là những thị trường mà ta đang xuất siêu. 

2. Tương quan giữa TPP bây giờ và TPP 12 trước đây ra sao, vì rõ ràng nhìn 
định lượng thì với CPTPP sẽ có hiệu lực sắp tới, GDP Việt Nam tăng khoảng 1,3%, 
xuất khẩu tăng 4%, trong khi với TPP cũ thì 2 con số tương ứng sẽ là 6,7% và 
khoảng 15% đến năm 2030? 

Xét về đóng góp cho tăng trưởng xuất khẩu và GDP thì TPP 11 không thể bằng TPP 
12 bởi TPP 11 không có Hoa Kỳ, một thị trường có quy mô nhập khẩu lên tới gần 2.500 tỷ 
USD/năm. TPP 11 chỉ chiếm 13 - 14% thương mại cũng như GDP toàn cầu so với 30 - 
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40% của TPP 12 nên động lực để các chuỗi cung ứng dịch chuyển về TPP 11 cũng nhỏ đi. 
Lượng FDI đổ vào TPP 11 sẽ không thể lớn như trường hợp của TPP 12 bởi thiếu đi 1 
trung tâm tiêu thụ lớn là Hoa Kỳ. Năng lực sản xuất mới được tạo ra ít hơn thì đóng góp 
cho GDP cũng sẽ ít hơn.   

3. Những ngành được lợi người ta vẫn nói nhiều đến dệt may, da giày. Ngoài ra 
còn ngành nào khác được hưởng lợi nữa không? 

Trong 10 nước đối tác của TPP 11 thì ta đã có FTA với 7 nước. TPP 11 chỉ tạo ra 3 
thị trường mới là Canada, Mexico và Peru. Đây không phải là những thị trường quá lớn 
nên khả năng đem lại đột phá cho xuất khẩu là tương đối nhỏ. 

Từ trước tới nay, khi mở ra một thị trường mới, dệt may và da giày luôn là 2 ngành 
được hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, với sự phát triển của năng lực tự thân trong những 
năm qua, dự kiến sẽ có thêm nhiều ngành được hưởng lợi từ mạng lưới FTA mà ta đã tạo 
ra, trong đó nổi bật là các ngành như chế biến gỗ, dụng cụ cơ khí, sản phẩm điện tử và 
điện gia dụng. 

Với việc có quan hệ FTA với nhiều thị trường quan trọng như ASEAN, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga và sắp tới đây là EU, Việt Nam sẽ ở vào một vị trí rất đặc 
biệt. Các chuỗi cung ứng sẽ cân nhắc nghiêm túc việc dịch chuyển 1 phần của chuỗi sang 
Việt Nam và nếu điều đó xảy ra, ta sẽ chứng kiến sự ra đời của một loạt mặt hàng xuất 
khẩu mới. Mọi sự sẽ không đơn giản bởi còn phụ thuộc vào khả năng thu hút cũng như 
hấp thụ FDI của ta nhưng với mạng lưới FTA mà ta đã tạo ra, cơ hội là có. 

4. Lộ trình thuế quan trong TPP 11 được cho là một trong những điểm được 
trông chờ nhất. Chẳng hạn như ngay sau khi CPTPP có hiệu lực thì 66% mặt hàng 
thuế sẽ được đưa về 0%, 86,5% về 0% sau 3 năm. Người Việt kỳ vọng được mua 
những mặt hàng như ô tô giá rẻ, liệu kỳ vọng này có thành hiện thực không? 

Trong TPP 11 Việt Nam chỉ có 3 đối tác mới là Canada, Mexico và Peru. Họ không 
xuất khẩu nhiều vào Việt Nam, lộ trình giảm thuế của Việt Nam trong TPP 11 cũng ở mức 
vừa phải nên mức độ giảm giá hàng hóa nhờ TPP 11 sẽ rất khó nhận biết. Nhật Bản, Úc, 
Niu Di-lân, Chi-lê... đều đã có FTA với Việt Nam nên TPP 11 sẽ không đem lại giá trị gia 
tăng lớn cho họ. Nói đơn giản, giá hàng hóa nhập khẩu từ những nước này cũng sẽ không 
giảm nhiều nhờ TPP 11. 

Với riêng ô tô, ngoài thuế nhập khẩu còn có thuế tiêu thụ đặc biệt và các loại phí. 
Nếu giảm thuế nhập khẩu nhưng lại tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và các loại phí thì giá ô tô 
cũng sẽ không giảm như mong đợi. Đây là bài toán cân đối giữa cơ sở hạ tầng và số lượng 
phương tiện rồi, không còn là bài toán bảo hộ nữa. Bên cạnh đó, cơ cấu chủ thể tham gia 
sản xuất và nhập khẩu ô tô cũng sẽ có tác động lớn tới giá ô tô. Nói thế để thấy thuế nhập 
khẩu đã, đang và sẽ không bao giờ là yếu tố duy nhất xác định giá ô tô. 

5. TPP 11 có hiệu lực trong bối cảnh chiến tranh thương mại đang diễn ra, có 
người nói rằng với việc tự do hóa thương mại thì không cẩn trọng Việt Nam thành 
bên trung gian “bị lợi dụng”, ý kiến này liệu có bi quan quá và chúng ta nên nhìn 
nhận như thế nào?   

Khi Mỹ và Trung Quốc xảy ra xung đột thương mại thì nguy cơ lợi dụng Việt Nam 
để lẩn tránh biện pháp của nhau là có. Nguy cơ này xuất hiện không phụ thuộc vào việc ta 
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có tham gia TPP 11 hay không. 

Nguy cơ này đã được nhận diện và Bộ Công Thương đã liên tục có cảnh báo về 
nguy cơ này. Một số biện pháp cũng đã được áp dụng để củng cố, kiện toàn công tác cấp 
giấy chứng nhận xuất xứ tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Việt Nam là 
đất nước mở cửa, luôn chào đón đầu tư nước ngoài nhưng nếu nhà đầu tư nào có ý định 
lợi dụng Việt Nam để gian lận xuất xứ thì tôi thành thực khuyên nhà đầu tư đó nên suy 
nghĩ lại bởi chúng ta sẽ xử lý rất nghiêm nếu phát hiện ra. 

6. Chương Sở hữu trí tuệ của Hiệp định CPTPP bao gồm những nghĩa vụ khó 
đối với khả năng thực thi của Việt Nam, hệ thống pháp luật trong nước cũng phải có 
những sửa đổi nhất định để phù hợp với các nghĩa vụ này. Vậy Việt Nam được lợi gì 
khi phải tuân thủ và thực thi các nghĩa vụ đó? 

Lợi ích mà chế độ bảo hộ sở hữu trí tuệ trong Hiệp định CPTPP mang lại cho Việt 
Nam là lợi ích về chiến lược và dài hạn. Các nghĩa vụ về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong Hiệp 
định CPTPP giúp các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng 
sự bảo hộ cao hơn đối với thành quả đầu tư cho hoạt động sáng tạo, từ sáng tạo đổi mới 
công nghệ, mẫu mã, bao bì đến nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ: Quyền được bảo hộ dễ 
dàng hơn; thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp minh bạch, công bằng và hợp lý hơn; 
việc chống xâm phạm quyền nghiêm minh hơn... Đây là động lực để các doanh nghiệp 
tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào việc tạo ra quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có hoạt động 
sáng tạo nhằm đổi mới công nghệ và tạo môi trường tốt cho việc thu hút chuyển giao công 
nghệ của nước ngoài để nâng cao chất lượng sản phẩm của Việt Nam trong ngắn hạn và 
tạo điều kiện từng bước nâng cao năng lực công nghệ nội sinh của ta trong dài hạn. Bên 
cạnh đó, tham gia Hiệp định CPTPP thể hiện sự quyết tâm của Nhà nước ta trong việc 
hướng tới các chuẩn mực tiên tiến về bảo hộ sở hữu trí tuệ của khu vực và thế giới nhằm 
thực hiện mục tiêu tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh để thu hút sự đầu tư ổn định 
lâu dài của các doanh nghiệp trong khu vực CPTPP nói riêng và doanh nghiệp nước ngoài 
nói chung. 

7. Vấn đề rác thải công nghệ đang là một trong các vấn đề được quan tâm tại 
một số diễn đàn trên thế giới. Tham gia Hiệp định CPTPP, Việt Nam sẽ cho phép 
nhập khẩu mặt hàng tân trang, vậy Chính phủ có tính đến các chính sách cũng như 
giải pháp để quản lý mặt hàng này hay không? 

Hiệp định CPTPP là một hiệp định “thế hệ mới” với các tiêu chuẩn cao và mức cam 
kết sâu và rộng. Cam kết về hàng tân trang là một trong các nội dung mới mà Việt Nam 
chưa từng cam kết trong các FTA đã ký kết. Tuy nhiên, khi đàm phán và thống nhất nội 
dung này, Việt Nam cũng đã bảo lưu được một khoảng không chính sách nhất định để 
Chính phủ có thể quản lý và kiểm soát mặt hàng này một cách chủ động và hiệu quả khi 
hiệp định có hiệu lực. 

Trước hết, hàng hóa phải là hàng hóa thu được toàn bộ hoặc một phần từ các nguyên 
vật liệu được thu hồi, có tuổi thọ và chức năng giống hệt hoặc tương tự hàng mới và có 
chứng nhận bảo hành như hàng mới được coi là hàng tân trang và được phép nhập khẩu 
vào thị trường CPTPP theo mức thuế suất như đối với hàng mới. 

Hơn nữa đối với Việt Nam, ta cam kết sẽ chỉ cho phép nhập khẩu loại hàng hóa này 
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sau 3 năm kể từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực. Ngoài ra, Việt Nam cũng bảo lưu một 
danh mục loại trừ các mặt hàng được cho là hàng tân trang bao gồm xe máy, xe đạp và 
một số máy móc điện - điện tử gia dụng như quạt điện, máy điều hòa không khí, máy sấy, 
máy rửa bát, máy giặt, máy hút bụi, v.v... Các mặt hàng này không được phép nhập khẩu 
vào Việt Nam theo cam kết về hàng tân trang. 

8. Với Hiệp định CPTPP, cơ hội xuất khẩu đối với mặt hàng thủy sản của Việt 
Nam như thế nào? 

Thủy sản là một trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Với Hiệp định 
CPTPP, Việt Nam đạt được mức tiếp cận thị trường khá tốt cho hàng thủy sản khi xuất 
khẩu sang khu vực CPTPP. 

Về cơ bản, mặt hàng thủy sản (trừ cá ngừ đóng hộp, cá viên) có xuất xứ Việt Nam 
sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi hiệp định có hiệu lực hoặc sau 3 năm. 

Một số thị trường khó tính như Nhật Bản, ta không đạt được thỏa thuận xóa bỏ thuế 
quan cho nhiều mặt hàng thủy sản trong các khuôn khổ song phương (Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam - Nhật Bản) hay khu vực (Hiệp định Thương mại tự do Asean - Nhật 
Bản) trước đây thì nay với Hiệp định CPTPP, thủy sản (cá ngừ, surimi, tôm, cua, một số 
loại mực…) của Việt Nam sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực. 

Đây chính là cơ hội để thủy sản của Việt Nam thâm nhập các thị trường xuất khẩu 
mới cũng như mở rộng xuất khẩu ở các thị trường truyền thống. 

9. Hiệp định CPTPP mang lại cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam 
nhưng cũng đặt ra sức ép về cạnh tranh ở khu vực và thế giới. Vậy, doanh nghiệp ta 
cần chuẩn bị những gì cho sân chơi mới này? 

Hiệp định CPTPP mở ra một sân chơi mới với quy mô thị trường chiếm khoảng 
13,5% GDP toàn cầu và bao trùm thị trường gần 500 triệu dân. Để tận dụng tốt các cơ hội 
do thị trường này mang lại cũng như chuẩn bị tâm thế sẵn sàng ở một sân chơi mới, doanh 
nghiệp Việt Nam có thể xem xét một số giải pháp sau: 

Một là các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu thông tin về Hiệp định CPTPP để 
nắm vững cam kết của Việt Nam và các thị trường đối tác quan tâm, đặc biệt là các thông 
tin về các ưu đãi thuế quan theo hiệp định này đối với những mặt hàng ta đang có thế 
mạnh hoặc có nhiều tiềm năng xuất khẩu trong thời gian tới. Các nội dung chính của hiệp 
định hiện đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Bộ Công Thương. 
Đây là kênh thông tin tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp khi tìm hiểu khu vực CPTPP. 

Hai là doanh nghiệp cũng cần thay đổi tư duy kinh doanh trong bối cảnh mới, lấy 
sức ép về cạnh tranh là động lực để đổi mới và phát triển. CPTPP chắc chắn sẽ mang lại 
cơ hội cho doanh nghiệp nào chủ động đáp ứng với những thay đổi về môi trường kinh 
doanh do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại thông qua việc xây dựng và điều 
chỉnh kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn trung và dài hạn nhằm thúc đẩy dòng chảy của 
hàng hóa vào các thị trường đối tác tiềm năng nêu trên. 

Cuối cùng, các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hướng hợp tác với các thị 
trường đối tác của hiệp định để thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam nhằm tận 
dụng hiệu quả nguồn vốn và việc chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn lớn. Đây cũng 
chính là cơ hội tốt để các doanh nghiệp của ta tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng 



 

  
    

 

“Hiệp định CPTPP - Cơ hội và thách thức” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 3/2019 
  

45

khu vực và toàn cầu. 

10. Chính phủ đã có những bước chuẩn bị gì để đón đầu cơ hội, tận dụng lợi 
ích từ CPTPP mang lại? 

Sau khi Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP), 11 nước còn lại đã tiếp tục thúc đẩy và đạt được thỏa thuận về tên gọi mới của 
Hiệp định TPP là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP). Hiệp định này về cơ bản giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho 
phép các nước thành viên tạm hoãn một số ít các nghĩa vụ để bảo đảm sự cân bằng trong 
bối cảnh mới. 

Cũng như TPP, CPTPP được coi là một hiệp định thương mại tự do (FTA) tiêu 
chuẩn cao, không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với 
hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến 
thương mại v.v… mà còn xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống như lao động, môi 
trường, mua sắm của Chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước v.v… Ngoài ra, hiệp định này 
đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa cũng như đưa ra cơ chế giải quyết 
tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ. Riêng về mở cửa thị trường, các nước tham gia 
hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình; tự do hóa 
dịch vụ và đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nước sở tại, bảo đảm sự quản lý của 
Nhà nước; từ đó tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp và lợi ích mới cho người 
tiêu dùng của các nước thành viên. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược của hiệp định này nên ngay từ 
khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên 
quan chủ động phối hợp với các nước TPP tìm hướng đưa Hiệp định TPP vào thực thi 
trong thời gian sớm nhất trên cơ sở bảo đảm sự cân bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của 
Việt Nam. Sau khi các nước đã thống nhất được toàn bộ các nội dung đàm phán và hoàn 
tất quá trình rà soát pháp lý, Bộ Công Thương đã kịp thời công bố toàn văn hiệp định (lời 
văn Tiếng Anh và bản dịch Tiếng Việt) lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương 
để tạo điều kiện cho công chúng và cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nội 
dung của hiệp định này. 

Để bảo đảm Hiệp định CPTPP nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích cho 
doanh nghiệp và người dân Việt Nam, Chính phủ sẽ sớm ban hành Kế hoạch hành động 
để thực thi Hiệp định CPTPP, trong đó sẽ chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến về nội 
dung và tác động của hiệp định tới công chúng. Thêm vào đó, Chính phủ cũng tiếp tục cho 
triển khai việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để thực thi các cam kết 
của Hiệp định TPP. Ngoài ra, Chính phủ cam kết tiếp tục xây dựng một Chính phủ kiến 
tạo, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế; quyết liệt đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà 
nước; đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính; tạo sự liên thông giữa các 
bộ, ngành để nâng cao tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh, thúc đẩy kết nối và hợp 
tác giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài. 

Với những giải pháp này cùng với sự chủ động của doanh nghiệp và mỗi người dân 
trong việc tìm hiểu thông tin, chuẩn bị cho mình một tâm thế cạnh tranh khu vực và quốc 
tế, có tư duy sáng tạo, đổi mới và sự nhạy bén trong kinh doanh, có kế hoạch xây dựng 
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năng lực, đặc biệt về thương hiệu hay uy tín và chất lượng để làm ăn quy mô và dài hạn 
trong tương lai, Chính phủ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tận dụng tốt các cơ hội mà Hiệp 
định CPTPP mang lại để tiếp tục phát triển vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng và văn minh. 

 
(tapchicongthuong.vn - Ngày 14/01/2019) 
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