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1. BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN 
ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI (TNC)

Tổng Giám đốc WTO cho biết trên 
cơ sở lộ trình làm việc mới cho 
các vấn đề tồn đọng của Chương 

trình phát triển Đô-ha (DDA), các nước 
đang rất nỗ lực thông qua các cuộc 
thảo luận ở nhiều kênh khác nhau, 
bao gồm: thảo luận của Chủ tịch các 
nhóm đàm phán, tham vấn cấp Bộ 
trưởng của chính Tổng Giám đốc với 
vai trò Chủ tịch TNC và các cuộc họp 
tại phòng W. Tổng giám đốc WTO đưa 
ra một đánh giá tổng thể về tình hình 
đàm phán trong các lĩnh vực: Nông 
nghiệp, NAMA, Dịch vụ, Phát triển, 

TRIPS, Quy tắc, Thương mại và Môi 
trường và Cơ chế giải quyết tranh 
chấp. Tổng giám đốc WTO cho rằng 
các thành viên đã cam kết thống nhất 
một lộ trình làm việc rõ ràng, chi tiết 
để sớm kết thúc Vòng Đô-ha, do đó 
họ phải sẵn sàng ứng phó với các tình 
huống xảy ra và luôn sẵn sàng đưa ra 
giải pháp xử lý. Báo cáo đầy đủ của 
Chủ tịch có thể tham khảo tại tài liệu 
JOB/GC/74. 

2. THỰC THI CÁC KẾT QUẢ CỦA GÓI 
BALI - BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH

Chủ tịch cập nhật tình hình một số 
lĩnh vực từ tháng 12 năm 2014. Chủ 

tịch báo cáo về các tiến triển đạt 
được trong việc chuẩn bị cho Chương 
trình rà soát toàn cầu thứ 5 về Hỗ trợ 
thương mại và các kết quả đạt được 
từ Cuộc họp cấp cao về thực thi các 
ngoại lệ dịch vụ dành cho các nước 
kém phát triển vào ngày 05 tháng 
02 và về Buổi thảo luận chuyên sâu 
về Chương trình làm việc thương mại 
điện tử ngày 16 tháng 02. Đối với 
Thuận lợi hóa Thương mại, Ủy ban trù 
bị tiếp tục nhận được các thông báo 
Nhóm A và kể từ khi thông qua Nghị 
định thư, 3 Thành viên đã phê chuẩn 
TFA ở cấp quốc gia. Phát biểu của Chủ 
tịch có thể tham khảo tại tài liệu JOB/
GC/75.

TIN VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ

ÔNG AZEVÊDO THÚC GIỤC CÁC THÀNH VIÊN WTO XÂY DỰNG MỘT LỘ TRÌNH LÀM 
VIỆC MANG TÍNH “TÌM KIẾM CÁC GIẢI PHÁP” NHẰM KẾT THÚC VÒNG ĐÔ-HA

TÓM TẮT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG WTO NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2015 

TIN VỀ WTO

Tại phiên họp Đại Hội đồng ngày 
20 tháng 2, Tổng giám đốc WTO 
Roberto Azevêdo đã thúc giục 

các nước thành viên “tập trung hơn và 
phối hợp với nhau chặt chẽ hơn” nhằm 
xây dựng chương trình làm việc để kết 
thúc Vòng Đô-ha. Ông Roberto cho 
biết “chúng ta phải trao đổi với nhau 
nhiều hơn một cách cởi mở và mang 
tính xây dựng, và phải sẵn sàng ứng 
phó với các tình huống xảy ra”. Ông 
Roberto cũng cho biết chủ tịch các 
nhóm đàm phán sẽ tiếp tục thúc đẩy 
công việc trong những tuần tới.

Nguồn: WTO
Ngày đăng: 20/02/2015
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3. NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI 
HIỆP ĐỊNH TRIPS: PHÁT BIỂU CỦA 
TỔNG GIÁM ĐỐC WTO NHẰM CẬP 
NHẬT DIỄN BIẾN

Tổng giám đốc WTO thúc giục các 
thành viên chưa thông qua các sửa 
đổi của hiệp định nhanh chóng hoàn 
tất việc này. Để các sửa đổi này có 
hiệu lực, cần phải có thêm 27 thành 
viên nữa thông qua. Tổng giám đốc 
WTO đã gửi thư cho Bộ trưởng các 
nước thành viên liên quan nhằm thúc 
giục họ sớm chính thức thông qua 
những sửa đổi của Hiệp định TRIPS. 
Tổng Giám đốc hy vọng các phái đoàn 
sẽ triển khai tiếp nỗ lực này.

4. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
CHO CÁC NỀN KINH TẾ NHỎ - BÁO 
CÁO CỦA CHỦ TỊCH PHIÊN HỌP 
RIÊNG CỦA ỦY BAN VỀ THƯƠNG 
MẠI VÀ PHÁT TRIỂN 

Thay mặt Chủ tịch Ủy ban Thương 
mại và Phát triển, Chủ tịch Phiên họp  
thông báo Ban Thư ký WTO hiện đang 
tiến hành nghiên cứu về các nền kinh 
tế nhỏ và chuỗi giá trị toàn cầu với hy 
vọng việc này có thể kết thúc trong 
vài tháng tới.

5. RÀ SOÁT VIỆC MIỄN TRỪ THEO 
QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 3 HIỆP ĐỊNH 
GATT 1994 (TÀI LIỆU MÃ SỐ 
WT/L/948) 

Theo quy trình đã được Hội đồng 
thống nhất năm 2002, cùng với báo 
báo thường niên của Hoa Kỳ (Tài liệu 
WT/L/948), các phát biểu tại các cuộc 

họp Đại Hội đồng năm 2015, các câu 
hỏi đã được đặt ra cho Hoa Kỳ và các 
trả lời liên quan sẽ là nội dung chính 
của lần rà soát năm nay. Đại hội đồng 
sẽ xem lại vấn đề này vào cuộc họp 
tháng 12. Một số phái đoàn đã bày tỏ 
quan ngại về việc miễn trừ và kêu gọi 
một cuộc rà soát đúng nghĩa nhằm 
xem xét liệu các điều kiện miễn trừ 
có còn hợp lý hay không. Hoa Kỳ đã 
sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của các 
thành viên về vấn đề này.

6. PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI 
ĐỒNG THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA 
WTO VỀ CÁC MIỄN TRỪ THEO QUY 
ĐỊNH TẠI ĐIỀU IX CỦA HIỆP ĐỊNH 
WTO - ĐỀ XUẤT CỦA GIÓOC-ĐA-NI 
ĐỐI VỚI MIỄN TRỪ LIÊN QUAN ĐẾN 
THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI CHO VIỆC 
BÃI BỎ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỢ 
CẤP XUẤT KHẨU CỦA GIÓOC-ĐA-NI 
(TÀI LIỆU SỐ G/C/W/705) 

Theo Điều IX:3 Hiệp định WTO, Chủ 
tịch Hội đồng Thương mại Hàng hóa 
thông báo Hội đồng này chưa xem 
xét xong yêu cầu của Gioóc-đa-ni về 
việc miễn trừ liên quan đến Thời gian 
chuyển đổi cho việc bãi bỏ các chương 
trình trợ cấp xuất khẩu của Gioóc-đa-
ni. Đại hội đồng đã đồng ý để Hội đồng 
tiếp tục xem xét yêu cầu này.

7. PHÁT BIỂU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 
WTO: CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN GIA 
TRẺ CỦA WTO 

Tổng giám đốc WTO đã có bài giới 
thiệu về đề xuất chương trình chuyên 
gia trẻ của WTO. Mục tiêu của Chương 

trình là nâng cao kiến thức và kỹ năng 
của đội ngũ các chuyên gia trẻ từ các 
thành viên WTO về các vấn đề đang 
được thảo luận tại WTO.

8. PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH: CẢI 
THIỆN CÁC HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI CƠ 
CHẾ QUAN SÁT VIÊN THƯỜNG TRỰC 
CỦA CÁC TỔ CHỨC LIÊN CHÍNH PHỦ 
TẠI WTO

Ngài Chủ tịch thúc giục tất cả các bên 
tiếp tục lưu tâm nhằm xử lý vấn đề 
này một cách mang tính xây dựng - 
đặc biệt là trong bối cảnh Hội nghị Bộ 
trưởng WTO lần thứ 10 sắp diễn ra. 
Ngài Chủ tịch cũng cho biết ông sẽ 
thông báo vắn tắt lại vấn đề này cho 
người kế nhiệm để có thể xem xét xử 
lý tiếp vấn đề này.

9. BÁO CÁO CUỘC HỌP THÁNG 12 
NĂM 2015(TÀI LIỆU WT/BFA/147) 
CỦA ỦY BAN NGÂN SÁCH, TÀI 
CHÍNH VÀ HÀNH CHÍNH

Đại hội đồng đã thông qua Báo cáo của 
Ủy ban Ngân sách tại tài liệu số WT/
BFA/147 và phê chuẩn các khuyến 
nghị được nêu trong báo cáo này.

Nguồn: WTO
Ngày đăng: 20/02/2015
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Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN (AEM) 
bày tỏ tin tưởng là các nền kinh tế 
trong khu vực sẽ duy trì được đà 

tăng trưởng cho năm 2015 bất chấp 
những thách thức về địa lý và kinh tế 
toàn cầu. Các Bộ trưởng cũng nhấn 
mạnh việc hội nhập kinh tế sâu trong 
khu vực sẽ giúp khối ASEAN phát triển 
và phồn vinh hơn.  

Nguồn: ASEAN
http://www.asean.org/news/

asean-secretariat-news/item/
the-21st-asean-economic-

ministers-retreat-28-february-
to-1-march-2015-kota-bharu-

malaysia?category_id=27
Ngày đăng: 02/3/2015

Óc-lân, ngày 02 tháng 3 năm 
2015 - Phiên đối thoại lần thứ 22 
giữa ASEAN và Niu-di-lân đã được 

tổ chức thành công vào tuần trước tại 

Óc-lân, Niu-di-lân. Phiên đối thoại ghi 
nhận những tiến triển đáng khích lệ của 
Chương trình hành động nhằm thực thi 

Tuyên bố chung về Đối tác toàn diện 
ASEAN - Niu-di-lân (giai đoạn 2010-
2015) và Bốn sáng kiến tiên phong của 
Niu-di-lân. Hai bên đều kỳ vọng hoàn 
tất Kế hoạch hành động ASEAN - Niu-
di-lân kế tiếp (giai đoạn 2016-2020), 
dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị 
thượng đỉnh ASEAN - Niu-di-lân vào 
tháng 11 năm 2015 tại Ma-lai-xi-a để 
kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại giữa 
hai bên.   

Phiên đối thoại được đồng chủ 
trì bởi ông Alounkeo Kittikhoun,  

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào và ông 
Craig Hawke, Quyền Bộ trưởng Ngoại 

giao và Thương mại Niu-di-lân. Tham dự 
Phiên đối thoại có đại diện cấp vụ của 
tất cả các quốc gia thành viên ASEAN 
cũng như đại diện Ban thư ký ASEAN. 

Nguồn: ASEAN
http://www.asean.org/news/

asean-secretariat-news/item/
asean-new-zealand-discuss-future-

direction?category_id=27
Ngày đăng: 02/3/2015 

TIN FTA

TIN VỀ ASEAN

ASEAN, NIU-DI-LÂN THẢO LUẬN ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

HỘI NGHỊ HỌP BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 21 TẠI MA-LAI-XI-A TỪ 28 THÁNG 
2 ĐẾN 01 THÁNG 3 NĂM 2015



6

Các Bộ trưởng ASEAN cho biết 
“Chúng tôi hy vọng kinh tế 
ASEAN sẽ cải thiện hơn trong 

năm 2015 lên mức 5,1%, cao hơn 
mức dự báo tăng trưởng của thế giới 
là 3,5%. Cơ sở cho kỳ vọng này là nhu 
cầu đang dần tăng trở lại từ các nền 
kinh tế phát triển, trong đó có sự 
phục hồi của nền kinh tế Hoa kỳ và 
các chính sách kích cầu của khu vực 
châu Âu và Nhật Bản” 

Các Bộ trưởng hoan nghênh 
tiến độ triển khai việc xây 
dựng Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN, đặc biệt là các biện 
pháp trọng điểm được các nước 
thành viên ưu tiên. “Cộng đồng 
doanh nghiệp và người tiêu dùng 
ASEAN đang hưởng lợi từ việc 
tự do hóa thuế quan mạnh mẽ, 
những tiến bộ trong các biện 
pháp thuận lợi hóa thương mại 
như tự chứng nhận xuất xứ, đơn 
giản hóa các thủ tục hải quan, 
và các thoả thuận công nhận lẫn 
nhau về di chuyển lao động tay 
nghề cao trong khu vực. ASEAN 

cũng đã áp dụng các cấu trúc 
pháp lý về cạnh tranh, bảo vệ 
người tiêu dùng và sở hữu trí tuệ, 
góp phần cải thiện môi trường 
kinh doanh”.

Các Bộ trưởng nhấn mạnh trọng 
tâm trong năm nay sẽ tập trung 
vào đơn giản hóa hơn nữa các 
thủ tục hải quan, hài hòa hóa 
các tiêu chuẩn, tự do hóa hơn 
nữa lĩnh vực dịch vụ, tăng cường 
xúc tiến thương mại, và kết thúc 
các phần dịch vụ và đầu tư trong 
Quan hệ đối tác Kinh tế toàn 
diện ASEAN-Nhật Bản.

Các Bộ trưởng ghi nhận bảy 
vòng đàm phán đã được 
hoàn tất từ khi bắt đầu đàm 

phán Hiệp định đối tác kinh tế 
toàn diện khu vực (RCEP) năm 
2013. Khi đàm phán kết thúc, 
RCEP sẽ liên kết các nền kinh tế 
của ASEAN, Ốt-xtrây-li-a, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc và Niu-di-lân với nhau. Hợp 
tác khu vực này sẽ chiếm một 

nửa dân số thế giới và gần 30% 
kinh tế toàn cầu.

Hiện các vấn đề tồn đọng trong 
đàm phán là về thương mại hàng 
hóa, thương mại dịch vụ và đầu 
tư.Các Bộ trưởng kêu gọi tất cả 
các bên cùng tìm ra giải pháp và 
tái khẳng định cam kết hoàn tất 
đàm phán vào cuối năm 2015.

TRIỂN VỌNG KINH TẾ ASEAN

THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 

ĐẨY MẠNH ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI KHU VỰC 
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50 DOANH NGHIỆP NÀO TRONG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC CÔNG 
NHẬN LÀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO NỮ?

THƯƠNG MẠI SINH THÁI BÌNH ĐẲNG DÀNH CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT NỮ 

Yếu tố quan trọng nhất để phát 
triển phụ nữ tại nơi làm việc không 
phải chỉ là đặt ra chính sách mà 
lãnh đạo cao nhất ở đó phải có khả 
năng thực thi được chính sách đó.”

Bà Keiko Nishioka, Chủ tịch Hikari 
Kikai Seisakusho ở Nhật Bản.

Trong một ngôi nhà nhỏ lợp tôn ở 
Philippines, một nhóm phụ nữ sử dụng 
kim móc để may các túi nhựa tái chế 
thành những chiếc ví thời trang sặc sỡ. 
Những chiếc ví này được một nghệ sĩ 
thiết kế và cuối cùng sẽ có mặt trên 
các kệ hàng của cửa hàng hạng sang 
mang tên Phong cách sống ECHOstore 
ở trung tâm thành phố Manila, tạo 
nguồn thu nhập có giá trị cho những 
phụ nữ này và gia đình.
 
“Chúng tôi mở ECHOstore năm 2008 ở 
Manila để tạo điều kiện thâm nhập thị 
trường cho những nhà sản xuất nhỏ 
ở Philippines và để đưa toàn bộ chuỗi 
giá trị của chúng tôi đi theo hướng 
phát triển bền vững”, bà Pacita Juan, 

người đồng sáng lập và là chủ tịch của 
ECHOstore nói.

“Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các 
nhà cung cấp để giúp phát triển và 
thử nghiệm các sản phẩm trước khi 
chúng được đưa ra bán,” bà Juan nói. 
“Chúng tôi nâng cao chất lượng của 
các nhà cung cấp để họ có thể đáp ứng 
được những người tiêu dùng khó tính 
và quan trọng hơn cả là giúp các nhà 
sản xuất nhỏ gây dựng được công việc 
kinh doanh và tăng thu nhập.”

Nguồn: APEC

http://www.apec.org/Press/Fea-

tures/2015/0306_Womencompanies.aspx

Ngày đăng: 06/3/2015

85 phần trăm chuỗi cung ứng của 
ECHOstore là nữ. Quỹ ECHOsi, một 
nhánh phát triển của ECHOstore, 

hỗ trợ các nhà cung cấp nữ thông qua 
việc nâng cấp sản phẩm, quy trình sản 
xuất, giới thiệu các thiết kế mới, cải tiến 
bao bì và nhãn mác.

Bà Jeannie Javelosa, đồng sáng lập của 
ECHOstore và là Chủ tịch Quỹ ECHOsi 
giải thích: “Quỹ ECHOsi là một phần của 
chương trình cách mạng về giới trên 
toàn Philippine có tên gọi là Những 
người phụ nữ vĩ đại, (chữ “vĩ đại” dịch 
từ từ “GREAT” là viết tắt của Gender 
Responsive Economic Action for the 
Transformation (of Women), có nghĩa 
là Chương trình hành động kinh tế vì sự 
thay đổi cho phụ nữ).
 
“Sau tám tháng vận hành chương trình 
năm 2013, chúng tôi đã có thể cố vấn 
cho 500 nhà cung cấp nữ ở Philippines,” 
bà Javelosa cho biết thêm.

Vivencia Mamites, một thợ dệt vải 
truyền thống của một bộ lạc bản xứ ở 
khu vực Mindanao ở Philippines, được 
tư vấn phát triển sản phẩm, chuẩn bị 
thị trường và cải tiến các quy trình sản 
xuất sợi xơ chuối và thuốc nhuộm màu 
tự nhiên.
 
“Nhờ được Echosi đào tạo và hướng 
dẫn, tôi đã có thêm 17 thợ dệt sản xuất 
và sản phẩm của tôi đã được ECHOstore 
xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ,” bà 
Mamites nói. “Quỹ ECHOsi cũng giúp tôi 
tiếp cận với các nhà thiết kế và các nhà 
bán lẻ khác.”

Được thành lập bởi bộ ba nữ doanh 
nhân người Philippines, ECHOstore là 
doanh nghiệp xã hội thành công và là 
cửa hàng thương mại bán lẻ sinh thái 
bình đẳng được Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu Á-Thái Bình Dương (APEC) nêu tên 
trong một báo cáo gần đây về 50 công 
ty hàng đầu giành cho phụ nữ trong khu 
vực. Xuất phát từ Chương trình hợp tác 

chính sách APEC dành cho phụ nữ và 
kinh tế, các công ty được ghi nhận trong 
báo cáo đều do các nền kinh tế thành 
viên APEC và các hiệp hội ngành hàng 
trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương đề cử và lựa chọn.
 
“Trong báo cáo này, chúng tôi nêu tên 
50 công ty lớn nhỏ ở châu Á-Thái Bình 
Dương. Đây là những công ty đã đưa ra 
những phương thức hiệu quả để nâng 
cao khả năng tham gia của phụ nữ vào 
các hoạt động kinh tế, hoạt động của 
doanh nghiệp và trong vai trò lãnh đạo,” 
ông Toshikazu Yazawa, trợ lý Giám đốc 
Văn phòng APEC tại Bộ Kinh tế, Thương 
mại và Công nghiệp Nhật Bản, cũng 
chính là người quản lý dự án giải thích.

Ví dụ, mô hình hỗ trợ các nhà cung cấp 
nữ của ECHOstore giúp nâng cao chất 
lượng sản phẩm và khả năng tiếp cận thị 
trường hiện đang được coi là một khuôn 
khổ khả thi để các nền kinh tế APEC khác  
nhân rộng.

TIN VỀ APEC
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VĂN HÓA THU NẠP

Báo cáo của APEC ghi nhận các 
chương trình hợp tác thành công 
đã tăng cường hiệu quả sự lãnh 

đạo và tham gia của phụ nữ vào kinh 
tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và 
tạo cơ hội cho các tổ chức khác trong 
khu vực nhân rộng mô hình.
 
“Chúng ta không thể để lãng phí bất 
kỳ người hay tài năng nào. Văn hóa 

thu nạp chính là việc đảm bảo mỗi 
người làm việc tại Lilly đều cảm thấy 
thoải mái, có giá trị và được tôn trọng. 
Đó sẽ là khi mọi người cống hiến hết 
mình cho bạn. Đó sẽ là khi cuộc cách 
mạng bắt đầu,” Peterson kết luận.

Để có thêm thông tin, xin liên hệ: 
media@apec.org
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TIN VỀ ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
XUYÊN ĐẠI TÂY DƯƠNG (TTIP)

LIÊN MINH CHÂU ÂU HÌNH THÀNH NHÓM NHÂN SỰ CẤP CAO GIÁM SÁT TTIP, BÀ 
MALMSTROM SẼ GẶP ÔNG FROMAN TRONG THÁNG NÀY

Kết quả của cuộc đàm phán 
thương mại tự do giữa EU và Hoa 
Kỳ đang ở thế cân bằng và Chính 

phủ sẽ chỉ ủng hộ một thỏa ước mang 
lại lợi ích cho Hungary”, Ngoại trưởng 
Péter Szijjártó phát biểu tại một cuộc 
tranh luận của quốc hội do phe phản 
đối Hiệp định Đối tác Thương mại và 
Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) 
khởi xướng. Ông cũng cho biết Chính 
phủ đang theo dõi chặt chẽ các diễn 
biến đàm phán. “Các cuộc thảo luận 
rất quan trọng vì EU chỉ có thể mạnh 
mẽ nếu duy trì thái độ sẵn sàng 
hợp tác. Việc đóng cửa sẽ là phản 
ứng tiêu cực trong tình hình hiện 
nay”. Ông Szijjártó cũng khẳng định 
Hungary rất muốn cuộc đàm phán 
được minh bạch.

Các Nghị sỹ Đảng Xã hội đối lập chỉ 
trích Chính phủ vì giữ bí mật về các 
cuộc đàm phán cũng như thầm lặng 
tiến hành các nghiên cứu tác động. 
Nghị sĩ Đảng xã hội và cũng là một 
nhà làm luật Bertalan Tóth cáo buộc 
các đại diện của Chính phủ đã đưa 
ra các phát biểu mâu thuẫn nhau về 
hiệp định. Ông kêu gọi mở rộng đối 
tượng tham vấn ra cả các tổ chức dân 
sự và công dân bình thường.

Ông Márton Gy-ngy-si của đảng dân 
tộc cực đoan Jobbik cảnh báo rằng 
TTIP có thể là “bước đi cuối cùng” 
trong quá trình “trở thành một thuộc 
địa và đánh mất độc lập” của Hungary. 
Theo ông, các tập đoàn đa quốc gia 
có thể tiến hành các thủ tục pháp lý 
chống lại chính phủ nếu họ thấy quyền 
lợi của họ bị đe dọa. Ông cũng cho biết 
thêm, tương tự như vậy, chính phủ 
Hungary có thể bị đưa ra tòa vì duy 
trì chính sách không GMO trong khi 
Romania cũng có thể bị kiện vì từ chối 
cho phép sử dụng các công nghệ dựa 
trên cyanua trong ngành khai thác 
vàng.

Ông András Schiffer của Đảng LMP 
xanh cho biết việc mở rộng thương 
mại tự do sẽ dẫn đến khai thác toàn 
cầu nhiều hơn. Ông cho biêt, vấn đề 

đáng ngại ở đây là quyền tự quyết của 
quốc gia. Hiệp định sẽ bảo vệ những 
đặc quyền của các doanh nghiệp toàn 
cầu lớn và giảm bớt quyền của người 
sử dụng lao động cũng như việc bảo 
vệ sức khỏe và đe dọa an toàn môi 
trường trong lưu vực Carpathian và có 
thể dẫn đến những tác động tiêu cực 
đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Bà Zsuzsanna Szelényi của Đảng Egy-
tt, người có ghế trong quốc hội như 
một thành viên độc lập, nói rằng TTIP 
sẽ có lợi cho Hungary và mở ra cho EU 
một con đường mới giúp tăng phúc lợi 
trên khắp lục địa. Bà cho biết, một thị 
trường ngày càng được mở rộng sẽ tạo 
động lực mới cho tăng trưởng và việc 
làm. Bà cũng chỉ trích chính phủ vì đã 
đưa ra các “ý kiến khác nhau” về vấn 
đề này và cũng phản đối Đảng LMP và 
Jobbik vì “thuyết âm mưu” của họ.

Phó Lãnh đạo đảng Csaba Molnár cho 
biết Liên minh Dân chủ (DK) hoàn toàn 
ủng hộ TTIP. Ông trích dẫn kết quả 
nghiên cứu của EU cho thấy hiệp định 
này có thể thúc đẩy hoạt động kinh 
tế tăng khoảng 120 tỷ euro mỗi năm, 
đồng thời các nghiên cứu của Hungary 
do Chính phủ yêu cầu thực hiện trong 

năm 2013 cũng chỉ ra rằng thương 
mại song phương giữa Hungary và 
Hoa Kỳ có thể tăng 15% -20% nhờ 
hiệp định này.
Ông Tibor Navracsics, một ủy viên của 
Hungary trong EU, cho biết, theo các 
nghiên cứu tác động, hiệp định này 
nhìn chung sẽ có tác động tích cực đến 
tăng trưởng kinh tế của EU. Nó có thể 

mang lại mức tăng 15-20% trong xuất 
khẩu từ Hungary sang Hoa Kỳ trong 
trung hạn, tăng GDP khoảng 0,2-0,3% 
và tạo ra khoảng 20,000-30,000 
việc làm, cựu Phó Thủ tướng Hungary  
cho biết.

Nguồn: bilaterals.org
Ngày đăng: 27/02/2015

“
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“Kết quả của cuộc đàm phán 
thương mại tự do giữa EU và 
Hoa Kỳ đang ở thế cân bằng 

và Chính phủ sẽ chỉ ủng hộ một thỏa 
ước mang lại lợi ích cho Hungary”, 
Ngoại trưởng Péter Szijjártó phát biểu 
tại một cuộc tranh luận của quốc hội do 
phe phản đối Hiệp định Đối tác Thương 
mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương 
(TTIP) khởi xướng. Ông cũng cho biết 
Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ các 
diễn biến đàm phán. “Các cuộc thảo 
luận rất quan trọng vì EU chỉ có thể 
mạnh mẽ nếu duy trì thái độ sẵn sàng 
hợp tác. Việc đóng cửa sẽ là phản ứng 
tiêu cực trong tình hình hiện nay”. Ông 
Szijjártó cũng khẳng định Hungary rất 
muốn cuộc đàm phán được minh bạch.

Các Nghị sỹ Đảng Xã hội đối lập chỉ 
trích Chính phủ vì giữ bí mật về các 
cuộc đàm phán cũng như thầm lặng 
tiến hành các nghiên cứu tác động. 
Nghị sĩ Đảng xã hội và cũng là một 
nhà làm luật Bertalan Tóth cáo buộc 
các đại diện của Chính phủ đã đưa ra 
các phát biểu mâu thuẫn nhau về hiệp 
định. Ông kêu gọi mở rộng đối tượng 
tham vấn ra cả các tổ chức dân sự và 
công dân bình thường.

Ông Márton Gyöngyösi của đảng dân 
tộc cực đoan Jobbik cảnh báo rằng 
TTIP có thể là “bước đi cuối cùng” 
trong quá trình “trở thành một thuộc 

địa và đánh mất độc lập” của Hungary. 
Theo ông, các tập đoàn đa quốc gia 
có thể tiến hành các thủ tục pháp lý 
chống lại chính phủ nếu họ thấy quyền 
lợi của họ bị đe dọa. Ông cũng cho biết 
thêm, tương tự như vậy, chính phủ 
Hungary có thể bị đưa ra tòa vì duy 
trì chính sách không GMO trong khi 
Romania cũng có thể bị kiện vì từ chối 
cho phép sử dụng các công nghệ dựa 
trên cyanua trong ngành khai thác 
vàng.

Ông András Schiffer của Đảng LMP 
xanh cho biết việc mở rộng thương 
mại tự do sẽ dẫn đến khai thác toàn 
cầu nhiều hơn. Ông cho biêt, vấn đề 
đáng ngại ở đây là quyền tự quyết của 
quốc gia. Hiệp định sẽ bảo vệ những 
đặc quyền của các doanh nghiệp toàn 
cầu lớn và giảm bớt quyền của người 
sử dụng lao động cũng như việc bảo 
vệ sức khỏe và đe dọa an toàn môi 
trường trong lưu vực Carpathian và có 
thể dẫn đến những tác động tiêu cực 
đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Bà Zsuzsanna Szelényi của Đảng 
Együtt , người có ghế trong quốc hội 
như một thành viên độc lập, nói rằng 
TTIP sẽ có lợi cho Hungary và mở ra 
cho EU một con đường mới giúp tăng 
phúc lợi trên khắp lục địa. Bà cho biết, 
một thị trường ngày càng được mở 
rộng sẽ tạo động lực mới cho tăng 

trưởng và việc làm. Bà cũng chỉ trích 
chính phủ vì đã đưa ra các “ý kiến khác 
nhau” về vấn đề này và cũng phản đối 
Đảng LMP và Jobbik vì “thuyết âm 
mưu” của họ.

Phó Lãnh đạo đảng Csaba Molnár cho 
biết Liên minh Dân chủ (DK) hoàn 
toàn ủng hộ TTIP. Ông trích dẫn kết 
quả nghiên cứu của EU cho thấy hiệp 
định này có thể thúc đẩy hoạt động 
kinh tế tăng khoảng 120 tỷ euro mỗi 
năm, đồng thời các nghiên cứu của 
Hungary do Chính phủ yêu cầu thực 
hiện trong năm 2013 cũng chỉ ra 
rằng thương mại song phương giữa 
Hungary và Hoa Kỳ có thể tăng 15% 
-20% nhờ hiệp định này.

Ông Tibor Navracsics, một ủy viên 
của Hungary trong EU, cho biết, theo 
các nghiên cứu tác động, hiệp định 
này nhìn chung sẽ có tác động tích 
cực đến tăng trưởng kinh tế của EU. 
Nó có thể mang lại mức tăng 15-20% 
trong xuất khẩu từ Hungary sang Hoa 
Kỳ trong trung hạn, tăng GDP khoảng 
0,2-0,3% và tạo ra khoảng 20,000-
30,000 việc làm, cựu Phó Thủ tướng 
Hungary cho biết.

Nguồn: bilaterals.org
Ngày đăng: 27/02/2015

CHÍNH PHỦ VÀ CÁC ĐẢNG PHÁI HUNGARY CHIA RẼ QUAN ĐIỂM VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG 
MẠI TỰ DO EU- HOA KỲ

“
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Vòng đàm phán thứ 9 Hiệp định 
thương mại tự do giữa EU và 
Nhật Bản đã diễn ra từ ngày 

23 đến 27 tháng 02 năm 2015 tại 
Brussels. Các cuộc họp tập trung vào 
việc hợp nhất lời văn đàm phán. 

Vòng đàm phán này bao gồm hầu hết 
các lĩnh vực dự kiến sẽ được đưa vào 
hiệp định, đó là thuế, các rào cản kỹ 
thuật đối với thương mại, tiếp cận đấu 
thầu công, thương mại dịch vụ, quy 
tắc đầu tư và các vấn đề vệ sinh thực 
phẩm và kiểm dịch động thực vật, hợp 
tác chính sách và minh bạch hóa. Một 
số nội dung khác sẽ được thảo luận 
trong các giai đoạn giữa kỳ cuối tháng 
3, ví dụ như quyền sở hữu trí tuệ.

Mục tiêu của vòng đàm phán là nhằm 
hợp nhất thêm lời văn đàm phán và 
đẩy nhanh thảo luận về các biện pháp 
phi thuế (NTMs) mà EU đã chuyển 
cho Nhật Bản tháng 12 năm 2014. 
Vòng đàm phán diễn ra với tinh thần 
xây dựng cao.

Đoàn Đàm phán EU do ông Mauro 
Petriccione, Phó Tổng giám đốc về 
thương mại của Ủy ban Châu Âu và 
đoàn Đàm phán Nhật Bản do ông 
Yasumasa Nagamine, Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao làm Trưởng đoàn.

Vòng đám phán tiếp theo sẽ được 
tổ chức tại Tokyo vào cuối tháng 4  
năm 2015.

Nguồn: http://www.bilaterals.org/?eu-
japan-9th-round-of-trade-talks

Ngày đăng: 03/3/2015

Bộ Thương mại Trung Quốc mới 
đây đã tuyên bố hoàn tất đàm 
phán lời văn Hiệp định đầu tư 

song phương với Hoa Kỳ. 

Hai bên hiện đang trao đổi danh mục 
chọn bỏ, trong đó cụ thể hóa những 
lĩnh vực sẽ bị hạn chế về đầu tư.

Ông Gao Hucheng - Bộ trưởng Thương 
mại Trung Quốc cho biết: “Đám phán 
Hiệp định đầu tư song phương Trung 
Quốc - Hoa Kỳ là đàm phán chính giữa 
Hoa Kỳ và Trung Quốc, nền kinh tế 
lớn thứ nhất và thứ hai thế giới. Nói 
một cách thẳng thắn thì khi hai nước 
ký kết hiệp định đầu tư này, nó sẽ ảnh 
hưởng lớn đến các quy tắc đầu tư toàn 
cầu.”

Cùng lúc đó, ông Gao Hucheng cho 
biết văn phòng của mình hiện đã nhận 
được lời văn cho một hiệp định đầu tư 
tiềm năng từ phía nhà lãnh đạo mới 
của EU.

Ông cho biết các quan chức cấp Bộ 
đang nghiên cứu lời văn này và chuẩn 
bị chuyển lời văn của Trung Quốc cho 
phía EU.

TIN VỀ CÁC FTA KHÁC 

TRUNG QUỐC - HOA KỲ CƠ BẢN HOÀN TẤT ĐÀM PHÁN LỜI VĂN HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ 
SONG PHƯƠNG (BIT)

VÒNG ĐÀM PHÁN THỨ 9 GIỮA EU VÀ NHẬT BẢN ĐI VÀO HỢP NHẤT LỜI VĂN ĐÀM PHÁN

Nguồn: http://www.bilaterals.org/?china-us-
basically-complete-text
Ngày đăng: 09/3/2015
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

CA-NA-ĐA - CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ TÁC ĐỘNG ĐẾN 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 

Short title::

Nguyên đơn:

Bị đơn:

Bên thứ 3: 

Hiệp định được trích dẫn:
(theo yêu cầu tham vấn)

Yêu cầu tham vấn nhận 
được: 

Báo cáo của Ban Hội thẩm 
luân chuyển:

Báo cáo của Ban Phúc thẩm 
luân chuyển:

Điều 21.3(c), Báo cáo của 
Trọng tài luân chuyển:

Ca-na-đa - Ô tô

Cộng đồng Châu Âu (EC)

Ca-na-đa

Ấn Độ; Hàn Quốc; Hoa Kỳ

Dịch vụ (GATS): Điều VI, XVII 
GATT 1994: Điều I:1, III:4
Trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM): Điều 3.1(a), 3.1(b), 3.2
Các biện pháp đầu tư liên quan quan đến thương mại (TRIMs): Điều 2, 
2.1

Ngày 17 tháng 8 năm 1998

Ngày 11 tháng 02 năm 2000

Ngày 31 tháng 5 năm 2000

Ngày 04 tháng 10 năm 2000

Việc thực thi phán quyết được thông báo ngày 12 tháng 3 năm 2001

Các mốc quan trọng

Cập nhật tóm tắt vụ kiện 
Tóm tắt dưới đây được cập nhật 
ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn
 
Khiếu nại bởi EC. 

Ngày 03 tháng 7 năm 1998, Nhật 
Bản yêu cầu tham vấn với Ca-na-đa 
về các biện pháp Ca-na-đa áp dụng 
đối với ngành công nghiệp ô tô. Nhật 
Bản cho rằng theo luật mà Ca-na-đa 
đang áp dụng nhằm thực thi thỏa 
thuận về ô tô giữa Hoa Kỳ và Ca-na-
đa, chỉ một số lượng hạn chế các nhà 
sản xuất ô tô được nhập khẩu miễn 

thuế ô tô vào Ca-na-đa và phân phối 
cả dưới dạng bán buôn và bán lẻ tại 
Ca-na-đa. Nhật Bản cho rằng việc 
miễn thuế này căn cứ theo 02 yêu 
cầu:

i. Yêu cầu hàm lượng giá trị gia tăng 
(CVA) Ca-na-đa áp dụng đối với cả 
hàng hóa và dịch vụ; và
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ii. Yêu cầu sản xuất và bán. Nhật 
Bản cho rằng các biện pháp này trái 
với Điều I:1, III:4 và XXIV của GATT 
1994, Điều 2 của Hiệp định TRIMs, 
Điều 3 của Hiệp định SCM, và Điều 
II, VI và XVII của GATS. 

Ngày 17 tháng 8 năm 1998, EC yêu 
cầu tham vấn với Ca-na-đa về những 
biện pháp được Nhật Bản nêu trong 
vụ kiện WT/DS139 và trích dẫn các 
điều khoản được cho là vi phạm 
tương tự, ngoại trừ Điều XXIV của 
GATT 1994 được Nhật Bản trích dẫn 
nhưng không được EC trích dẫn.

Ngày 12 tháng 11 năm 1998, Nhật 
Bản yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm  
cho vụ kiện WT/DS139. Tại phiên 
họp ngày 25 tháng 11 năm 1998, 
Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) 
đã tạm hoãn việc thành lập Ban hội 
thẩm.

Quá trình Hội thẩm và 
Phúc thẩm
Tiếp theo yêu cầu thành lập Ban Hội 
thẩm của Nhật Bản và EC, tại phiên 
họp ngày 01 tháng 2 năm 1999, 
DSB đã thành lập Ban hội thẩm, 
theo Điều 9.1 của DSU, để xem xét 
khiếu nại tại vụ kiện WT/DS139 và 
WT/DS142. Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa 
Kỳ tham gia vụ kiện với tư cách bên 
thứ 3. 

Ngày 15 tháng 3 năm 1999, EC và 
Nhật Bản yêu cầu Tổng Giám đốc 
WTO ra quyết định về thành phần 
của Ban Hội thẩm. Ngày 25 tháng 
3 năm 1999, Ban Hội thẩm được 

thành lập. Báo cáo của Ban Hội thẩm 
được luân chuyển đến các thành 
viên ngày 11 tháng 02 năm 2000. 
Ban Hội thẩm kết luận:

- Những điều kiện để được Ca-na-
đa miễn thuế nhập khẩu là trái với 
Điều I của GATT 1994 và không biện 
minh được theo Điều XXIV của GATT 
1994. 
- Việc áp dụng yêu cầu CVA là trái 
với Điều III:4 của GATT 1994 vì việc 
ép buộc nhà sản xuất phải sử dụng 
vật liệu nội địa thì mới được miễn 
thuế có thể gây ra việc đối xử kém 
thuận lợi đối với ô tô nhập khẩu do 
tác động bất lợi đến điều kiện cạnh 
tranh của ô tô nhập khẩu.

- Việc miễn thuế nhập khẩu tạo 
thành trợ cấp xuất khẩu bị cấm, 
vi phạm Điều 3.1(a) của Hiệp định 
SCM. Ban Phúc thẩm đồng ý với kết 
luận của Ban Hội thẩm là việc miễn 
thuế căn cứ theo tỷ lệ xuất khẩu là 
“trợ cấp” bị cấm “theo luật”, tức là 
trợ cấp đó gắn với thành tích xuất 
khẩutheo quy định tại Điều 3.1(a) vì 
số thuế mà các nhà sản xuất Ca-na-
đa được miễn phụ thuộc vào giá trị 
xuất khẩu. Theo Điều 4.7, Ban Hội 
thẩm đề nghị Ca-na-đa loại bỏ trợ 
cấp này trong vòng 90 ngày. Theo 
Điều 3.1(b) - trợ cấp thay thế nhập 
khẩu: Ban Phúc thẩm hủy bỏ kết 
luận của Ban Hội thẩm và cho rằng 
Điều 3.1(b) bao gồm cả trợ cấp căn 
cứ vào việc ưu tiên sử dụng hàng nội 
địa thay vì hàng nhập khẩu “trong 
thực tế”. Phân tích của Ban Hội thẩm 
chưa đầy đủ vì thiếu cơ sở thực tiễn.

- Cách thức mà Ca-na-đa quy định để 
được miễn thuế nhập khẩu là trái với 
Điều II của GATS và không biện minh 
được theo Điều V của GATS.

- Việc áp dụng yêu cầu CVA là vi 
phạm Điều XVII của GATS.

Ngày 02 tháng 3 năm 2000, Ca-na-
đa thông báo ý định kháng cáo đối 
với một số diễn giải luật và pháp lý 
của Ban Hội thẩm. Báo cáo của Ban 
Phúc thẩm được luân chuyển đến 
các thành viên ngày 31 tháng 5 
năm 2000. Ban Phúc thẩm:

- bác bỏ kết luận của Ban Hội thẩm 
rằng Điều 3.1(b) của Hiệp định Trợ 
cấp là không bao gồm trường hợp 
căn cứ vào “thực tế”.

- cho rằng Ban Hội thẩm đã không 
kiểm tra được là biện pháp bị kiện 
có tác động đến thương mại dịch vụ 
như quy định tại Điều I:1 của GATS 
hay không.

- bác bỏ kết luận của Ban Hội thẩm 
rằng việc miễn thuế nhập khẩu là 
trái với các yêu cầu của Điều II:1 của 
GATS, cũng như những lập luận của 
Ban Hội thẩm đưa đến kết luận này. 

DSB thông qua báo cáo của Ban 
Phúc thẩm và báo cáo của Ban Hội 
thẩm, được sửa đổi trên cơ sở báo 
cáo của Ban Phúc thẩm, ngày 19 
tháng 6 năm 2000.

Tình hình thực thi  
phán quyết
 

Căn cứ Điều 21.3 của DSU, Ca-na-
đa thông báo ngày 19 tháng 7 năm 
2000 là sẽ tuân thủ phán quyết của 
của DSB. Một trong những khuyến 
nghị của DSB là Ca-na-da trong 90 
ngày sẽ rút bỏ trợ cấp xuất khẩu 
được cho là trái với Điều 3.1(a) của 
Hiệp định Trợ cấp. Ngày 04 tháng 8 
năm 2000, căn cứ Điều 21.3(c) của 
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DSU, Nhật Bản và EC đã yêu cầumột 
khoảng thời gian phù hợp do trọng 
tài quyết định để thực hiện phán 
quyết này. Trọng tài đã quyết định 
“khoảng thời gian phù hợp” này là 
08 tháng tính từ ngày thông qua các 
báo cáo của Ban Phúc thẩm và Ban 
Hội thẩm. Theo đó, khoảng thời gian 
này sẽ hết hạn ngày 19 tháng 02 

năm 2001. Tại phiên họp của DSB 
ngày 12 tháng 3 năm 2001, Ca-na-
đa tuyên bố, từ ngày 18 tháng 02 
năm 2001, nước này đã tuân thủ các 
khuyến nghị của DSB. 

Thông qua vụ kiện này, ta có thể 
thấy rằng cơ chế giải quyết tranh 
chấp của WTO là công cụ pháp lý 

hiệu quả bảo đảm quyền và nghĩa vụ 
của các thành viên WTO, giúp làm rõ 
các điều khoản của Hiệp định WTO 
thông qua việc diễn giải và tạo khả 
năng dự đoán cho hệ thống thương 
mại đa phương./. 
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CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

23/02/2015 
THÀNH LẬP BAN HỘI THẨM XEM XÉT KHIẾU NẠI CỦA EU ĐỐI VỚI HOA KỲ VỀ VỤ MÁY BAY 
THƯƠNG MẠI CỠ LỚN 

13/02/2015
WTO CÔNG BỐ BÁO CÁO CỦA BAN HỘI THẨM VỀ VIỆC TRUNG QUỐC ÁP THUẾ CHỐNG BÁN 
PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI ỐNG THÉP

Ngày 23 tháng 2 năm 2015, Cơ 
quan Giải quyết tranh chấp đã thành 
lập Ban Hội thẩm để xem xét khiếu 
nại của EU về những ưu đãi thuế mà 
Hoa Kỳ dành cho ngành sản xuất 

máy bay thương mại cỡ lớn.   

Ngày 13 tháng 2 năm 2015, WTO 
đã công bố các báo cáo của Ban Hội 
thẩm đối với các vụ kiện do Nhật Bản 
và EU khiếu nại liên quan tới việc 
“Trung Quốc áp dụng thuế chống 
bán phá giá đối với ống thép không 
hàn không gỉ chất lượng cao (“HP-

SSST”) (vụ kiện DS454 và DS460). 

12/02/2015
ĐÀI LOAN KHỞI KIỆN IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VỀ CÁC HẠN CHẾ NHẬP KHẨU THÉP

Ngày 12 tháng 2 năm 2015, Đài 
Loan đã gửi thông báo cho Ban Thư 
ký WTO về yêu cầu tham vấn In-đô-
nê-xi-a liên quan tới việc nước này 
áp dụng biện pháp tự vệ đối với việc 

nhập khẩu một số sản phẩm sắt hoặc 
thép cán cuộn.  

Nguồn: SCMP, 
20/5/2015 

11/02/2015
HOA KỲ KHỞI KIỆN TRUNG QUỐC ÁP DỤNG TRỢ CẤP XUẤT KHẨU CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 11 tháng 2 năm 2015, Hoa Kỳ 
đã gửi cho Ban thư ký WTO yêu cầu 
tham vấn Trung Quốc về các biện 
pháp được cho là trợ cấp xuất khẩu 
dành cho doanh nghiệp trong một số 
ngành sản xuất. Những ngành này 

bao gồm dệt may, nông nghiệp, sản 
phẩm y tế, công nghiệp nhẹ, kỹ thuật 
hóa học đặc biệt, các vật liệu mới, 
phần cứng và các vật liệu xây dựng. 
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26/01/2015
ẤN ĐỘ KHÁNG CÁO BÁO CÁO CỦA BAN HỘI THẨM VỀ CÁC BIỆN PHÁP NHẬP KHẨU HÀNG 
NÔNG SẢN

Ngày 26 tháng 1 năm 2015, Ấn Độ 
đã đệ đơn kháng cáo liên quan tới 
báo cáo của Ban Hội thẩm về vụ kiện 
“Ấn Độ - Các biện pháp liên quan tới 

nhập khẩu một số hàng nông sản” 
(vụ DS430). 

26/01/2015
CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN PHÚC THẨM VỀ CÁC 
BIỆN PHÁP NHẬP KHẨU CỦA ẮC-HEN-TI-NA

Ngày 26 tháng 1 năm 2015, Cơ 
quan Giải quyết tranh chấp đã thông 
qua báo cáo của Ban Phúc thẩm đối 
với vụ việc “Ắc-hen-ti-na_Các biện 
pháp ảnh hưởng tới việc nhập khẩu 

hàng hóa” (vụ kiện DS438, DS444 
và DS445). Các bên đồng khiếu nại 
trong vụ việc này là EU, Nhật Bản và 
Hoa Kỳ.

15/01/2015
BAN PHÚC THẨM CÔNG BỐ BÁO CÁO VỀ CÁC BIỆN PHÁP NHẬP KHẨU CỦA ÁC-HEN-TI-NA

16/01/2015
CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN PHÚC THẨM VỀ VỤ 
VIỆC TRANH CHẤP GIỮA HOA KỲ VÀ TRUNG QUỐC VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI KHÁNG

Ngày 16 tháng 1 năm 2015, Cơ 
quan Giải quyết tranh chấp đã thông 
qua báo cáo của Ban Phúc thẩm về 
vụ tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung 
Quốc liên quan tới các biện pháp đối 

kháng bị áp dụng đối với một số sản 
phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc (tài 
liệu WT/DS437/AB/R). 

Ngày 28 tháng 11 năm 2014, Hoa Kỳ 
đã đệ đơn kháng cáo trong vụ “Hoa 
Kỳ- Yêu cầu về dán nhãn xuất xứ đối 

với một số quốc gia nhất định (COOL) 
(Điều 21.5-Canada và Me-hi-cô)” 
(WT/DS384, WT/DS386).
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06/01/2015
VIỆT NAM KHÁNG CÁO BÁO CÁO CỦA BAN HỘI THẨM VỀ VỤ KIỆN TÔM 

Ngày 6 tháng 1 năm 2015, Việt 
Nam đã nộp đơn kháng cáo đối với 
báo cáo của Ban Hội thẩm về vụ 
kiện “Hoa Kỳ - Các biện pháp chống 
bán phá giá đối với một số loại tôm 

nhập khẩu từ Việt Nam” (tài liệu WT/
DS429).  

22/12/2014
HÀN QUỐC ĐỆ ĐƠN KIỆN HOA KỲ VỀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT 
SỐ SẢN PHẨM HÌNH ỐNG

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Hàn 
Quốc đã thông báo với Ban Thư ký 
WTO yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ 
về các biện pháp chống bán phá giá 
đối với sản phẩm có hình ống dẫn 

dầu (OCTG) nhập từ Hàn Quốc và 
các điều tra trên cơ sở các biện pháp 
này.

19/12/2014
CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN PHÚC THẨM 
ĐỐI VỚI VỤ TRANH CHẤP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ HOA KỲ VỀ THÉP

19/12/2014
EU ĐỆ ĐƠN KIỆN HOA KỲ VỀ CÁC ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI MÁY BAY DÂN SỰ CỠ LỚN

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, EU đã 
thông báo với Ban Thư ký WTO yêu 
cầu tham vấn với Hoa Kỳ về các ưu 
đãi thuế mà bang Oa-sinh-tơn của 
Hoa Kỳ dành cho các nhà sản xuất 
máy bay thương mại gắn với điều 
kiện nội địa hóa bị coi là cấm sử dụng 

theo quy định của Hiệp định về Trợ 
cấp và các biện pháp đối kháng. 

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Cơ 
quan Giải quyết tranh chấp đã thông 
qua báo cáo của Ban Phúc thẩm về 

vụ việc “Hoa Kỳ - Các biện pháp đối 
kháng đối với sản phẩm thép dẹt cán 
nóng từ Ấn Độ” (vụ kiện DS436).
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Chuyển đổi cơ bản:

Được sử dụng trong quản lý quy tắc xuất xứvàáp dụng ưu đãi thuế quan. Mức thuế trên một sản phẩm được áp ở biên giới 
có thể phụ thuộc vào việc xác định xuất xứ của sản phẩm đó. Đôi khi hàng hóa đó có thể đã trải qua quá trình sản xuất 
ở nhiều nước trước khi trở thành sản phẩm cuối cùng. Quốc gianơi diễn ra việc chuyển đổi cơ bản cuối cùng của hàng hóa 
được coi là nước xuất xứ. Tiêu chí thường được áp dụng là chuyển đổi chương hoặc chuyển đổi mã số hàng hóa. Điều này có 
nghĩa là hàng hóa được nhập vào một nướcthuộc một chương trong Hệ thống hài hòa và ra khỏi nước đó dưới một chương 
khác. Việc đóng gói đơn giản hoặc sơn lại không được coi là chuyển đổi cơ bản.

Nguồn: Từ điển thuật ngữ chính sách thương mại - Walter Goode - Ấn phẩm của Trường ĐH Cambridge và WTO.

Tiêu chí giá trị gia tăng:  
Là khái niệm được sử dụng trong quản lý quy tắc xuất xứ trong các 
hiệp định thương mại ưu đãi. Khái niệm này nghĩa là phải có sự chuyển 
đổi hoặc chế biến ở một mức độ nhất định, thể hiện bằng một tỷ lệ 
phần trăm trên tổng giá trị hàng hóa được thực hiện tại nước xuất 
khẩu nếu hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi thuế quan. 

Tiêu chí này được sử dụng trong quản lý quy tắc xuất xứ nhằm xác định liệu hàng hóa có đáp ứng điều kiện để được hưởng 
ưu đãi thuế quan hay không. Việc xác định thay đổi mã số hàng hóa được xác định dựa trên hệ thống hài hoà (HS). Việc 
thay đổi mãsố hàng hóa thể hiện việc một sản phẩm đã chuyển đổi cơ bản ở nước xuất khẩu từ mã hàng 4 chữ số này 
sang mã hàng 4 chữ số khác. 

THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Thay đổi mã số hàng hóa (Change in tariff classification) - CTC:


