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Diễn biến xây dựng danh mục hàng hóa và dịch
vụ môi trường trong các tổ chức thương mại đa
phương

HÀNG HÓA MÔI TRƯỜNG

Chưa có khái niệm thống nhất toàn cầu vê ̀ 
hàng hóa môi trường. Tuy nhiên, có thê ̉ 
chia làm 03 nhóm

◦ Loại 1: Sử dụng va ̀ thảt bo ̉ ít ô nhiễm

◦ Loại 2: Thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường

◦ Loại 3: ít ô nhiễm hơn trong sản xuất va ̀ chê ́ biến

Nhóm hàng hóa môi trường hiện đang
được tập trung nhiều nhất:

◦ Công nghê ̣ sản xuất năng lượng tái tạo va ̀ năng
lượng sạch

◦ Công nghê ̣ kiểm soát ô nhiễm

◦ Công nghê ̣ xử lý nước va ̀ nước thải

◦ Công nghê ̣ xử lý chất thải rắn va ̀ chất thải độc hại

◦ Công nghê ̣ phân tích va ̀ kiểm soát ô nhiễm

◦ Công nghê ̣ thu hồi va ̀ lưu trữ các bon

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

 Dịch vụ nước thải

 Dịch vụ rác thải

 Dịch vụ vê ̣ sinh môi trường

 Dịch vụ giảm thiểu tiếng ồn va ̀ độ 
rung

 Dịch vụ giảm khi ́ thải từ các phương
tiện vận giao thông

 Dịch vụ bảo vê ̣ thiên nhiên và cảnh
quan

 Dịch vụ khác
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Diễn biến xây dựng danh mục hàng hóa và dịch
vụ môi trường trong các tổ chức thương mại đa
phương

HÀNG HÓA MÔI TRƯỜNG

Theo WTO: 153 sản phẩm
◦ Năng lượng tái tạo va ̀ năng lượng sạch
◦ Kiểm soát ô nhiễm
◦ Xử lý nước va ̀ nước thải
◦ Công nghệ môi trường: Xử lý chất thải rắn va ̀ chất thải độc hại; Công nghệ phân tích

va ̀ kiểm soát ô nhiễm; Công nghê ̣ thu hồi va ̀ lưu trữ các bon…

APEC: 54 sản phẩm
◦ Năng lượng tái tạo;
◦ Các thiết bị kiểm soát, phân tích va ̀ đánh gia ́ môi trường;
◦ Bảo vê ̣ môi trường (chất thải rắn va ̀ chất thải nguy hại; quản lý nưóc thải, kiểm sát ô

nhiễm không khi ́…)
◦ Các sản phẩm thân thiện môi trường.
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Diễn biến xây dựng danh mục hàng hóa và dịch
vụ môi trường trong các tổ chức thương mại đa
phương

HÀNG HÓA MÔI TRƯỜNG

OECD: 164 sản phẩm

◦ Quản lý ô nhiễm: Kiểm soát ô nhiễm không khi ́, Quản lý nước thải, Quản lý chất thải
rắn; Xử lý va ̀ làm sạch; Giảm tiếng ồn va ̀ độ rung; Phân tích, đánh giá va ̀ kiểm soát
môi trường.

◦ Công nghê ̣ va ̀ sản phẩm sạch hơn: công nghê ̣ sạch hơn va ̀ hiệu quả tài nguyên, các
sản phẩm sạch hơn va ̀ hiệu quả tài nguyên.

◦ Quản lý tài nguyên: Kiểm soát ô nhiễm không khi ́ bên trong, cung cấp nước, tái chế
chất thải, năng lượng tái tạo, quản lý va ̀ tiết kiệm nhiệt/năng lượng; nông lâm
nghiệp va ̀ thủy sản bền vững.

WB43: the US-EU, 43 sản phẩm, tập trung vào hàng hóa biến đổi khi ́ hậu
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Thương mại toàn cầu đối với EGS theo phân
loại của OECD
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Thương mại toàn cầu đối với EGS theo phân loại
của OECD
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Thương mại hàng hóa môi trường theo các danh mục đề 
xuất, 2009
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Thương mại toàn cầu đối với hàng hóa môi
trường
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Giai đoạn phát triển thị trường EGS qua các lục
địa, quốc gia

11/5/2015 11



Nội dung các cam kết quốc tế: Hàng hóa môi
trường

 Thuê ́ quan

 Các biện pháp phi thuê ́ quan

 Hiệp định vê ̀ trợ cấp va ̀ các biện pháp đối kháng (ASCM)

 Hiệp định vê ̀ Nông nghiệp (AoA)

 Hiệp định vê ̀ các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)

 Hiệp định vê ̀ các rào cản ky ̃ thuật liên quan đến thương mại (TBT): quy
định va ̀ tiêu chuẩn.

 Hiệp định vê ̀ sở hữu trí tuê ̣
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Nội dung các cam kết quốc tê:́ Dịch vụ môi trường

 Mở cửa thị trường va ̀

 Đối xử quốc gia

 Loại 1: Cung cấp dịch vụ qua biên giới: Công ty ở Việt Nam kiểm
soát xử ly ́ nước thải ở Mỹ online

 Loại 2: Tiêu dùng nước ngoài: Khách du lịch từ Việt Nam tới sử 
dụng du lịch sinh thái ở Mỹ

 Loại 3: Sự hiện diện của thê ̉ nhân: Công ty quản ly ́ nước thải của
Việt Nam thành lập chi nhánh ở Mỹ

 Loại 4: Sự hiện diện thương mại: Chuyên gia môi trường ở Việt
Nam sang Mỹ cung cấp dịch vụ tư vấn vê ̀ cho một công ty vê ̀ sản
xuất năng lượng tái tạo
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Xu hướng các phương pháp tiếp cận đàm phán
về EGS

 Có 03 hướng đề xuất để đàm phán vê ̀ hàng hóa môi
trường hiện nay:

1. A list approach: Các đàm phán đưa đến thống nhất một danh
mục các hàng hóa va ̀ dịch vụ môi trường cho các đối xử đặc biệt

2. A request and offer approach: đàm phán về dịch vụ môi trường,
dựa trên các yêu cầu va ̀ đàm phán để có được đối xửa đặc biệt
đối với hàng hóa va ̀ dịch vụ môi trường

3. A project approach: các đàm phán đối với các hàng hóa va ̀ dịch
vụ được sử dụng cho các loại dự án về môi trường đã được thống
nhất cho những đối xử đặc biệt
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Diễn biến các đàm phán đa phương: Hàng hóa
môi trường

W
TO

2001: Đàm phán đa phương chính thức về tự 
do hóa thương mại đối với EGS được thực
hiện lần đầu tiên tại vòng đàm phán Doha, 
trong khuôn khô ̉ WTO với tuyên bô ́ chung
được đưa ra: giảm thiểu, loại bo ̉ các rào cản
về thuế quan va ̀ phi thuế quan đối với hàng
hòa va ̀ dịch vụ môi trường nhằm tạo thuận lợi
cho phát triển thương mại va ̀ bảo vệ môi
trường. Nhưng không đưa ra danh mục hàng
hóa môi trường để đàm phán và đến nay 
chưa có Hiệp định Hàng hóa môi trường. 

Tuy nhiên, các quốc gia vẫn tiếp tục có các đề 
xuất tư do hóa thương mại dựa tên danh mục
153 sản phẩm được rút gọn từ 411 sản phẩm
được đề xuất. Các tiếp cận gần đây đối với
hàng hóa môi trường: a list approach; a 
request and a project approach. 
Tuy nhiên, sau gần 15 năm trôi qua:Vẫn chưa
có được một cam kết chung nào được đưa ra
đối với hàng hóa môi trường. Chưa thống
nhất được phương pháp đàm phán về danh
mục hàng hóa môi trường

A
P

EC 2012: Các nước
thành viên APEC 
đã đưa ra được
một cam kết cắt
giảm tự nguyện
xuống dưới 5% 
đối với danh
mục 54 hàng
hóa môi trường. 
Đây được xem
như là một cột
mốc khởi điểm
cho các đàm
phán vê ̀ danh
mục hàng hóa
môi trường
được lưạ chọn

EG
A Từ tháng 1/2014, tại Davos, 17 

WTO Members đã khởi động một
Hiệp định thương mại vê ̀ hàng
hóa môi trường (EGA) ngoài WTO
Đến nay đã kết thúc 6 vòng đàm
phán vê ̀ danh mục hàng hóa môi
trường được lựa chọn, gồm 10 
nhóm
Bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2 
với các nội dung sâu hơn; Mong
muốn đưa vê ̀ mức thuê ́ bằng 0 đối
với hàng hóa môi trường. 
17 thành viên WTO: Các thành
viên từ ban đầu: EU, US, China, 
Australia, Canada, New Zealand, 
Switzerland, Norway, Korea, 
Japan, Chinese Taipei, Hong Kong 
China, Singapore, Costa Rica; Mới
tham gia: Israel, Turkey, Iceland. 
Một hiệp định mở cho tất ca ̉ các
thành viên WTO có thê ̉ tham gia. 
Thành công của sẽ mang đến lợi
ích cho 160 quốc gia thành viên
WTO do nguyên tắc MFN.
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Diễn biến các cam kết quốc tê đa phương: Dịch
vụ môi trường

W
TO

Dịch vụ môi trường bắt đầu tư
1995: Danh mục dịch vụ môi
trường đã được thống nhất từ ban
đầu: dịch vụ nước thải; dịch vụ
chất thải; dịch vụ vê ̣ sinh; giảm
thiểu khi ́ thải từ các phương tiện;
dịch vụ giảm tiếng ồn; dịch vụ bảo
vệ thiên nhiên va ̀ cảnh quan.
Không có cam kết nào được đưa ra
cho đến 2008
Hơn 40 quốc gia đã có những cam
kết đặc biệt; các cam kết hoặc tất
ca ̉ các lĩnh vực hoặc môt số; Tập
trung vào thể thức 3 (sự hiện diện
thương mại) va ̀ 4 (sự hiện diện của
thể nhân), trong khi thể thức 1
(cung cấp dịch vụ qua biên giới)
đang có xu hướng tăng.
Tuy nhiên không có những bước
tiến mới trong mở rộng danh mục

A
P

EC

Dịch vụ
môi
trường
: chưa
khơi
động

EG
A Dịch vụ

môi
trường
: 0

FT
A

s 
va

̀ R
TA

s US-CAFTA
DR Envt
Coop
Agreement
Morocco-US
RTA
Japan-
Mexico
NAFTA
Singapore-
Korea
Việt Nam –
Nhật Bản:
Ngành công
nghiệp môi
trường va ̀
tiết kiệm
năng lượng11/5/2015 16



Thuế quan trung bình đối với một số nhóm hàng hóa môi
trường chính

Tt Nhóm hàng hóa Thuê ́ quan trung bình

1 Năng lượng sạch va ̀ năng
lượng tái tạo

35%.

2 Kiểm soát ô nhiễm 20% 

3 Xử ly ́ nước va ̀ nước thải 10%

4 Xử ly ́ chất thải rắn va ̀ chất thải
nguy hại

20%

5 Phân tích va ̀ kiểm soát môi
trường

20%
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Thuế quan đối với một số nhóm hàng hóa môi trường theo khu
vực

Vùng Tối thiểu Trung bình Tối đa

Bắc Phi va ̀ Trung Đông 4 7 17

Tiểu vùng Sahara 1 8 17

Đông Nam Á va ̀ Thái Bình Dương 0 6 15

Nam Phi 5 11 21

Trung Á va ̀ Đông Âu 1 7 20

Đông Á 0 3 7

Caribe va ̀ Trung Mỹ 2 8 41

Nam Mỹ 1 7 12

Bắc Mỹ va ̀ Châu Âu 1 3 7
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Hiện trạng các cam kết quốc tế về EGS của Việt
Nam

WTO

• Hàng hóa môi trường: chưa có
• Dịch vụ môi trường: dịch vụ 

nước thải, dịch vụ rác thải, 
dịch vụ giảm thiểu tiếng ồn va ̀ 
dịch vụ làm sạch khi ́ thải; dịch
vụ đánh gia ́ tác động môi
trường.

• Mở cửa thi ̣ trường: đối với 05 
nhóm dịch vụ môi trường: 
nước thải, thu gom chất thải, 
dịch vụ làm sạch khi ́ thải va ̀ 
giảm tiếng ồn, dịch vụ đánh giá 
tác động môi trường

• Đối xử quốc gia: Chỉ có một sô ́ 
trường hợp đặc biệt. 
• Các công ty cung cấp dịch vụ 

nước ngoài chỉ được thực
hiện các hoạt động kinh
doanh ở Việt Nam dưới dạng
BOT va ̀ BTO.

• Một một yêu cầu góp vốn
của nước nooài không quá 
51% trong 4 năm đầu hoạt
động

APEC

• 54 hàng hóa
môi trường, 
gồm: Năng
lượng tái tạo; 
Các thiết bị 
kiểm soát, phân
tích va ̀ đánh giá 
môi trường; Bảo
vê ̣ môi trường
(chất thải rắn va ̀ 
chất thải nguy
hại; quản lý 
nưóc thải, kiểm
sát ô nhiễm
không khi ́; Các
sản phẩm thân
thiện môi
trường

• Dịch vụ môi
trường: chưa đề 
cập. 

• Việt Nam đã 
đưa vê ̀ mức
thuê ́ nhập khẩu

ASEAN

• Hàng hóa môi trường: chưa có
• Dịch vụ môi trường: Dịch vụ nước

thải; Dịch vụ rác thải; Dịch vụ làm
sạch; Dịch vụ giảm tiếng ồn; Dịch
vụ đánh gia ́ tác động môi trường; 
Dịch vụ vê ̣ sinh; Dịch vụ bảo vê ̣ 
thiên nhiên va ̀ cảnh quan.

• Nhiều lĩnh vực cam kết hơn so với
WTO

• Mở cửa thi ̣ trường: Đã mở cửa thị 
trường đối với hầu hết các phương
thức cung cấp dịch vụ

• Đối xử quốc gia: Chỉ có một sô ́ 
trường hợp đặc biệt. 
• Đó là các công ty cung cấp dịch

vụ nước ngoài chỉ được thực
hiện các hoạt động kinh doanh ở 
Việt Nam dưới dạng BOT va ̀ BTO.

• Một sô ́ yêu cầu góp vốn của
nước ngoài không quá 51%.

Việt Nam –
Nhật Bản

• Hàng hóa môi
trường: Sản xuất
thiết bị xử lý môi
trường; Tái chế, 
tái sử dụng chất
thải; Tiết kiệm
năng lượng, giảm
phát thải khí nhà
kính

• Dịch vụ môi
trường: 
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Những thách thức và cơ hội
Cơ hội
 Được đề xuất danh mục

va ̀ mô hình đàm phán có
lợi cho quốc gia

 Mở rộng thi ̣ trường, thúc
đẩy đầu tư va ̀ sản xuất

 Hạ gia ́ thành chi phí bảo
vệ môi trường

 Tạo việc làm

 Hô ̃ trợ phát triển ngành
kinh tế môi trường

 Việt Nam đã áp dụng
mức thuế gần như bằng 0
đối với danh mục 54
hàng hóa môi trường
trong APEC.

Thách thức
 Thống nhất toàn cầu vê ̀ định nghĩa va ̀ phân loại

về EG, Việt Nam chưa có danh mục hàng hóa
môi trường

 Các quốc gia khác nhau vê ̀ lợi ích va ̀ quan
điểm: các quốc gia chỉ tập trung vào những
hàng hóa có lợi cho quốc gia họ: Ví dụ các
nước phát triển hiện nay tập trung vào năng
lượng tái tạo va ̀ hiệu quả, trong khi các nước
đang phát triển tập trung vào quản ly ́ chất thải,
nước thải…

 Chi phí ban đầu cao, yêu cầu công nghê ̣, tài
chính

 Chiến lược hành vi trong các đàm phán đa
phương

 Gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các doanh
nghiệp trong nước

 Việt Nam phải đối mặt với loại bo ̉ các chính
sách trợ cấp va ̀ ưu đãi đối với các doanh
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XIN CẢM ƠN!
ThS. Trần Hoàn
Viện Nghiên cứu Thương mại, Bô ̣ Công
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Điện thoại: 0912467361/04.39428541

CÁC CAM KẾT 
QUỐC TẾ VỀ 
HÀNG HÓA VÀ 
DỊCH VỤ MÔI 
TRƯỜNG CỦA 
VIỆT NAM
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