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PHÁT BIỂU KHAI MẠC  

CỦA LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI HỘI THẢO  

GIỚI THIỆU KẾT QUẢ PHIÊN RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH THƯƠNG 
MẠI ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM TẠI WTO 

Hà Nội, 28 tháng 11 năm 2013 

 
Thưa Đại sứ Fanz Jessen, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. 
 
Thưa đại diện các nước thành viên EU,  
 
Thưa Quý vị đại biểu đại diện các Ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội, các 
Bộ, ngành, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, Phòng thương mại các nước, đại diện 
từ các hiệp hội, viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ quan thông tấn 
báo chí; 
  
 Trước hết, thay mặt Bộ Công Thương, tôi xin nhiệt liệt chào mừng tất cả 
quý vị đã có mặt tại Hội thảo Giới thiệu kết quả phiên rà soát chính sách 
thương mại đầu tiên của Việt Nam tại WTO do Bộ Công Thương và Dự án 
Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) đồng 
tổ chức ngày hôm nay. 
 
Thưa quý vị, 
 
Việc chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế 
giới WTO từ ngày 11 tháng 01 năm 2007 sau hơn 11 năm nỗ lực đàm phán 
gia nhập, đã ghi một dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế và mở cửa nền kinh tế của Việt Nam. Đây là kết quả của một quá trình 
tích cực thực hiện chính sách cải cách kinh tế trong nước, tự do hóa thương 
mại và nỗ lực hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã và đang theo đuổi kể từ khi 
bắt đầu công cuộc Đổi Mới vào cuối những năm 80s của thế kỷ XX. 
 
Có thể nói rằng, kể từ khi gia nhập đến nay, Việt Nam đã và đang thực hiện 
một cách nghiêm túc các cam kết WTO về mở cửa thị trường, về công khai, 
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minh bạch hóa, từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thiết lập môi trường 
kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn 
cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài sản xuất kinh doanh. Khả năng 
tiếp cận thị trường nước ngoài cũng từng bước được cải thiện, giúp làm tăng 
đáng kể kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Các chương trình cải cách hành 
chính đã và đang được tích cực triển khai, với một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm là rà soát và cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính, giúp cho các 
tổ chức cá nhân giảm chi phí giao dịch, tăng hiệu quả đồng vốn đầu tư.  
 
Với đường lối nhất quán là không ngừng hội nhập hơn nữa vào nền kinh tế 
khu vực và kinh tế thế giới, Nhà nước Việt Nam coi việc gia nhập WTO 
không phải là đích đến cuối cùng, mà là sự tiếp nối của cả một quá trình cải 
cách nền kinh tế theo hướng ngày càng thuận lợi hơn cho các hoạt động 
thương mại và đầu tư. Với phương châm ý, vào những thời điểm khó khăn 
nhất của nền kinh tế sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã không quay trở lại 
chủ nghĩa bảo hộ mà vẫn quyết tâm theo đuổi chính sách tự do hóa và thuận 
lợi hóa thương mại với bằng chứng là việc khởi động và tích cực đàm phán 
các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, TPP và gần đây là RCEP. 
 
Thưa quý vị đại biểu, 
 
Trên tinh thần đó, Việt Nam đã nghiêm túc chuẩn bị và tham dự phiên rà soát 
chính sách thương mại đầu tiên ở WTO với tinh thần cầu thị, cởi mở, thẳng 
thắn, cùng với sự tự tin cao nhất. Tại phiên rà soát diễn ra vào tháng 9 vừa 
qua, các Thành viên WTO đã đánh giá rất cao những nỗ lực của Việt Nam và 
đều coi Việt Nam như một câu chuyện thành công của việc gia nhập WTO. 
Những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế 
quốc tế trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, cho dù nền kinh tế đã và đang 
phải chịu nhiều tác động tiêu cực, đã được ghi nhận. Sự nghiêm túc của Việt 
Nam trong việc thực thi gói cam kết gia nhập WTO, nổi bật là việc thực hiện 
cắt giảm thuế quan theo lộ trình và cải cách toàn diện lĩnh vực dịch vụ cũng 
được đánh giá cao. Các Thành viên cũng đã nhìn nhận những nỗ lực của Việt 
Nam trong việc chủ động thực hiện tự do hóa thương mại trên cả 3 bình diện 
đa phương, khu vực và song phương. Bên cạnh đó, việc một Thành viên mới 
gia nhập như Việt Nam thể hiện sự tích cực ủng hộ hệ thống thương mại đa 
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phương, ủng hộ việc kết thúc vòng đàm phán Doha và thành công của Hội 
nghị Bộ trưởng WTO vào tháng 12 tới tại Bali, In-đô-nê-xi-a, cũng được nhiệt 
liệt hoan nghênh.  
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đáng ghi nhận, trong 6 năm đầu tiên 
gia nhập WTO, việc thực thi cam kết của Việt Nam cũng còn một số tồn tại, 
hạn chế, đặc biệt là nghĩa vụ thông báo chưa được thực hiện đầy đủ, thủ tục 
hành chính còn rườm rà, tính minh bạch và tính nhất quán  trong việc hoạch 
định và thực thi các chính sách có chỗ, có nơi còn chưa được đảm bảo. Việt 
Nam đã thẳng thắn thừa nhận những hạn chế này để quyết tâm cải thiện trong 
thời gian tới. Chúng tôi hy vọng rằng, sự ghi nhận và đánh giá cao của các 
Thành viên WTO sẽ là động lực to lớn cho Việt Nam trong việc thúc đẩy 
mạnh mẽ hơn nữa chính sách hội nhập quốc tế, thực hiện thành công chương 
trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần 
đưa Việt Nam về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại 
vào năm 2020. 
 
Thưa quý vị,  
 
Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công Thương, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao sự 
phối hợp tích cực, chặt chẽ, có hiệu quả của các Bộ, ngành trong việc cung 
cấp thông tin, chuẩn bị tài liệu, phối hợp xây dựng các báo cáo và trả lời các 
câu hỏi của các Thành viên WTO tại phiên Rà soát. Chúng tôi cũng xin chân 
thành cảm ơn sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Liên minh Châu Âu thông qua 
dự án EU-MUTRAP trong suốt thời gian chuẩn bị và tiến hành phiên Rà soát. 
  
Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. Chúc quý vị mạnh khỏe và thành công. 
 
Xin trân trọng cảm ơn./. 
 
 


