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Hệ thống FTA của Việt Nam

Việt Nam

ATIGA

Việt Nam-Nhật Bản

ASEAN-Trung Quốc

ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN - Ấn Độ

ASEAN-Úc-Niu Di-lân

ASEAN-Nhật Bản

RCEP,  AHKFTA

Việt Nam - Chi Lê

Việt Nam – EFTA, Việt

Nam - IsraelĐang đàm phán

Đang đàm phán

Đã hoàn
thành đàm
phán / ký

kết

Việt Nam - Hàn Quốc

Việt Nam –Liên minh 

Kinh tế Á-Âu

Việt Nam – EU 28

Việt Nam – 11 nước 

TPP
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Tổng quan về AEC
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Cộng đồng Kinh tế ASEAN

4 đặc điểm  

 Tự do thương

mại hàng hóa, 

dịch vụ, đầu tư, 

vốn, lao động có

tay nghề

 Hợp tác với các

đối tác ngoài khối

 Tăng cường tham

gia chuỗi cung

ứng toàn cầu

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

 Chính sách cạnh

tranh

 Bảo vệ người tiêu

dùng

 Bảo vệ quyền sở hữu

trí tuệ

 Phát triển hạ tầng

 Hợp tác thuế

 Phát triển thương

mại điện tử

 Phát triển doanh

nghiệp vừa và nhỏ

 Hỗ trợ 4 nước

CLMV 

Một thị trường đơn 

nhất  và một cơ sở 

sản xuất thống nhất

Một Khu vực kinh tế 

cạnh tranh

Hội nhập vào nền kinh tế 

toàn cầu

Phát triển kinh tế cân 

bằng
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Cộng đồng Kinh tế ASEAN-Cam kết chính

Hiệp định 
Thương mại hàng 

hóa ASEAN 
(ATIGA)

Hiệp định khung 
ASEAN về dịch 

vụ (AFAS)

Hiệp định Đầu tư 
toàn diện ASEAN 

(ACIA)
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Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Kết quả 2015

Xóa bỏ hàng rào thuế quan
Xóa bỏ hàng rào phi thuế
Một biểu thuế quan chung với bên ngoài
Tự do hóa dịch vụ
Thừa nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn
Thuận lợi hóa thương mại
Tự do hóa đầu tư nước ngoài
Di chuyển tự do của lao động
Sở hữu trí tuệ

Mua sắm của Chính phủ

Chính sách cạnh tranh

Đồng tiền chung
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Cộng đồng Kinh tế ASEAN – Hiệp định ATIGA

• 99% số dòng thuế  đã xóa bỏ 
thuế quan từ năm 2010

ASEAN-6

• Xuống 0% vào năm 2015 với 
khoảng 90% số dòng thuế

• 7% số dòng thuế sẽ xóa bỏ vào 
năm 2018  

• Xăng dầu sẽ xuống 0% vào 
2024

• Một số hàng nông nghiệp nhạy 
cảm, danh mục loại trừ sẽ 
không phải xóa bỏ thuế quan 

CLMV

Cam kết thuế quan
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Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Tác động đối với Việt Nam: Kim 
ngạch xuất khẩu
• Xu hướng tăng, trừ 2009, 2015 

và 2016
• Tăng chậm hơn kim ngạch xuất

khẩu sang EU, Hoa Kỳ
• Đứng thứ 4 năm 2016
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Cơ cấu xuất khẩu

Tác động đối với Việt Nam: Cơ cấu
xuất khẩu
• Gạo và xăng dầu giảm tỷ trọng
• Điện thoại các loại, máy vi tính, linh

kiện, máy móc thiết bị phụ tùng tăng
tỷ trọng

• Theo OECD: Tỷ lệ giá trị hàng trung
gian trong kim ngạch xuất khẩu của
Việt Nam sang từng nước ASEAN từ
50% - 80%

• Theo TCTK: Doanh nghiệp FDI 
chiếm khoảng 72% kim ngạch XK

Điện thoại các loại 
và linh kiện 13%

Máy vi tính và linh 
kiện 12%

Máy móc thiết 
bị dụng cụ phụ 
tùng khác 8%

Sắt thép các loại
6%

Phương tiện vận 
tải và phụ tùng

5%

Hàng dệt may 4%

Xăng dầu các loại
3%

Hải sản 3%

Thủy tinh và các 
sản phẩm từ thủy 

tinh 3% Gạo 3%

2016

Gạo 18.6%

Dầu thô 17.1%

Xăng 
dầu các 

loại
8.1%

Máy móc thiết bị 
dụng cụ phụ tùng 

khác 6.8%

Sắt thép các loại
6.5%

Máy vi tính và linh 
kiện 5.7%

Phương tiện vận 
tải và phụ tùng

3.5%

Hàng dệt 
may 2.8%

Hải sản 2.3%

Sản phẩm từ chất 
dẻo 2.3% 2010

11



Cơ cấu nhập khẩu

Tác động đối với Việt Nam: Cơ cấu
nhập khẩu
• Gia tăng hàng công nghiệp 
• Theo OECD, tỷ trọng hàng trung gian

trong nhập khẩu của Việt Nam từ
từng nước ASEAN từ 50%-70%

• Theo TCTK: Doanh nghiệp FDI 
chiếm tỷ trọng 59% tổng kim ngạch

nhập khẩu của Việt Nam

Xăng dầu các loại 
14%

Máy vi tính, sp 
điện tử và linh 

kiện 13%

Máy móc, thiết 
bị, dụng cụ, phụ 
tùng khác 8%

Hàng điện gia 
dụng 5%

Chất dẻo nguyên 
liệu 5%

Linh kiện, phụ 
tùng ô tô 4%

Hoá chất 3%

Ô tô nguyên 
chiếc các loại 

3%

Sản phẩm hoá 
chất 3%

Dầu mỡ động 
thực vật 2%

2016

Xăng dầu các loại 
24%

Máy vi tính, sp 
điện tử và linh 

kiện 7%

Chất dẻo nguyên 
liệu 5%

Máy móc, thiết bị, 
dụng cụ, phụ tùng 

khác 5%

Dầu mỡ động thực 
vật 4%

Linh kiện, phụ 
tùng xe máy 4%

Linh kiện, phụ 
tùng ô tô 3%

Gỗ và sản 
phẩm gỗ 3%

Hoá chất 3%

Giấy các loại 3%

2011
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Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN  
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Cam kết thuế quan nông thủy sản

Tra cứu thuế ATIGA
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Tổng quan Hiệp định EVFTA
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Phiên đàm 
phán thứ 
nhất được 
khởi động 
từ 10 năm 

2012

Kết thúc các 
nội dung kỹ 
thuật tháng 
7 năm 2015

Kết thúc 
đàm phán 

cấp Bộ 
trưởng đầu 

tháng 8 năm 
2015

Ký Tuyên 
bố về việc 
chính thức 

kết thúc 
đàm phán 
Hiệp định 
EVFTA 
tháng 12 

năm 2015

Đang tiến 
hành rà soát 
pháp lý và 
chuẩn bị 

cho việc ký 
kết, phê 

chuẩn Hiệp 
định trong 
thời gian 
sớm nhất

Tiến trình đàm phán
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Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam 

và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Toàn diện 

Chất 
lượng 
cao

Cân bằng 
về lợi ích 



1. Thương mại hàng hóa 9. Thương mại điện tử

2. Quy tắc xuất xứ 10. Mua sắm của Chính phủ

3. Phòng vệ thương mại 11. Sở hữu trí tuệ 

4. Hải quan và thuận lợi hóa thương mại 12.  Chính sách cạnh tranh

5.  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại 

(TBT)

13. Doanh nghiệp nhà nước

6. Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm 

và kiểm dịch động thực vật (SPS)

14. Thương mại và phát triển bền vững

7. Thương mại dịch vụ và đầu tư 15.  Minh bạch hóa

8. Di chuyển thể nhân 16. Hợp tác và xây dựng năng lực

Các nội dung chính
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Nhóm hàng Thuế nhập khẩu Cam kết của EU về xóa bỏ thuế

Nông 

sản

Thủy sản 26% 1/2 ngay khi HĐ có hiệu lực, còn lại 3-7 năm

Gạo 211 Euro/1 tấn Hạn ngạch thuế quan 80.000 tấn

Cà phê 11,5% ngay khi HĐ có hiệu lực

Hạt tiêu, chè 4% ngay khi HĐ có hiệu lực

Hạt điều 0% ngay khi HĐ có hiệu lực

Đường

41,9 Euro/100 

kg Hạn ngạch thuế quan 20.400 tấn

Mật ong tự nhiên 17,30% ngay khi HĐ có hiệu lực

Rau củ quả tươi và chế biến, nước hoa 

quả 20% ngay khi HĐ có hiệu lực

Trứng, tỏi, nấm, ngô ngọt, tinh bột sắn Hạn ngạch thuế quan

Công 

nghiệp

Dệt may 12% 42,5% ngay khi HĐ có hiệu lực, còn lại 3-7 năm

Giày dép 17% ~40% ngay khi HĐ có hiệu lực, còn lại 3-7 năm

Gỗ và sản phẩm gỗ 10% >80% ngay khi HĐ có hiệu lực, còn lại 5 năm

Máy vi tính, sp điện tử, linh kiện 14% >70% ngay khi HĐ có hiệu lực, còn lại 3-5 năm

Sản phẩm nhựa 6,5%

ngay khi HĐ có hiệu lực
Điện thoại và linh kiện 5%

Túi xách, vali, ví, mũ, ô dù 10%

Sản phẩm sắt thép 4%

Thương mại hàng hóa – Cam kết của EU
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Cam kết của EU – Nông thủy sản

~ 50% số 
dòng thuế:

• Thuế suất cơ 
sở: 0-22%, 
trong đó 
phần lớn 
thuế cao từ 
6-22%

• Về 0% ngay 
khi Hiệp 
định có hiệu 
lực.

Các sản 
phẩm còn lại:

• Thuế suất cơ 
sở: 5,5-26%

• Về 0% sau 
từ 3 đến 7 
năm

Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu của         
Việt Nam được xóa bỏ:

• Sau 3 năm: 86,5%

• Sau 5 năm: 90,3%

• Sau 7 năm: 100%
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Cam kết của EU – Gạo

Loại gạo Thuế cơ sở Lượng hạn 

ngạch (tấn)

Gạo chưa xay

xát

65 đến 211 

EUR/1000 kg

20.000

Gạo xay xát 175 EUR/1000 kg 30.000

Gạo thơm 65 đến 211 

EUR/1000 kg

30.000

80.000 tấn gạo áp dụng Hạn ngạch thuế quan (0%)
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Cam kết của EU – Đồ gỗ

~ 83% số 
dòng thuế:

• Thuế suất cơ 
sở 0-6%

• Về 0% ngay 
khi Hiệp 
định có hiệu 
lực

ván dăm, ván 
sợi, gỗ dán:

• Thuế suất cơ 
sở 6-10%

• Về 0% sau 5 
năm

Năm 2015, EU 

nhập khẩu khoảng 

740 triệu USD giá 

trị gỗ và sản phẩm 

gỗ từ Việt Nam
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Cam kết của EU – Giày dép

~ 37% số 
dòng thuế:

• Thuế suất cơ 
sở: 3,5-17%

• Về 0% ngay 
khi Hiệp 
định có hiệu 
lực

Các sản phẩm 
còn lại:

• Thuế suất cơ 
sở: 5-17%

• Về 0% sau từ 
3-7 năm

Tỷ lệ kim ngạch 

xuất khẩu của Việt 

Nam được xóa bỏ:

- Sau 3 năm: 

73,2%

- Sau 7 năm: 

100%
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Tra cứu cam kết
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Tra cứu cam kết EVFTA

http://portal.moit.gov.vn/fta/



Tra cứu cam kết EVFTA



Tra cứu cam kết EVFTA



Tra cứu cam kết EVFTA



Tra cứu cam kết EVFTA



Tra cứu cam kết EVFTA



Tra cứu cam kết EVFTA



Tra cứu cam kết EVFTA

Thủy sản



Tra cứu cam kết EVFTA

Gạo



Tra cứu cam kết EVFTA

Giày dép



Tra cứu cam kết EVFTA

Gỗ và đồ gỗ



Xin cảm ơn
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Liên hệ:

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo sẽ được đăng trên trang Web này)

http://www.mutrap.org.vn/

