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Liên quan đến các bước tiếp theo, 
ngài Chủ tịch đã xây dựng một lộ 
trình được bắt đầu bằng một phiên 
họp tóm lược về kỹ thuật với các đại 
diện đến từ Tổ chức Lương thực và 
Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc 
(FAO), Hội nghị Liên Hiệp Quốc về 
Thương mại và Phát triển (UNCTAD), 
Chương trình Môi trường của Liên 
HiệpQuốc (UNEP), Ngân hàng Thế 
giới (WB) và các tổ chức quản lý 
nghề cá khu vực (RFMO) nhằmthảo 
luận về các vấn đề kỹ thuật, trong 
đó có quản lý nghề cá. Sau đó, ngài 
Chủ tịch sẽ bắt đầu tiến hành các 
phiên thảo luận tập trung liên quan 
đến các vấn đề cụ thể song song với 
các cuộc họp chung của NGR về trợ 
cấp nghề cá.

Các vấn đề được tranh luận trong 

các cuộc thảo luận tập trung sẽ 
tương tự như những vấn đề đã được 
thảo luận trong các cuộc tham vấn 
của ngài Chủ tịch, bao gồm những 
loại trợ cấp nghề cá nào nên bị cấm 
trên thực tế; vai trò (nếu có) của các 
RFMO và/hoặc các hệ thống quản 
lý thủy sản nên có trong mỗi gói 
nguyên tắc là gì; làm thế nào để xác 
định nghề cá để sinh kế, quy mô nhỏ 
và thủ công và các nguyên tắc trợ 
cấp nên áp dụng cho các hoạt động 
này; và làm thế nào để một thỏa 
thuận về trợ cấp nghề cá có thể 
đáp ứng được các nhu cầu phát triển 
trong tương lai của các thành viên 
đang phát triển và kém phát triển.

Báo cáo về tình hình tham vấn 

Ngay khi bắt đầu phiên họp, ngài 
Chủ tịch đã đưa ra một báo cáo chi 
tiết về các cuộc tham vấn gần đây 
của ông với các thành viên WTO 
trong đó ưu tiên các cuộc đàm phán 
về trợ cấp nghề cá. Ngài Chủ tịch 
cho biết, nhìn chung, ông nhận thấy 
các Thành viên rất "sự sẵn sàng tiếp 
tục và tăng cường sự tham gia vào 
các cuộc thảo luận này" và ông “cảm 
thấy rất vui mừng” vì điều này.

Liên quan đến các hình thức trợ cấp 
bị cấm, ngài Chủ tịch cho biết hầu 
hết các phái đoàn đã đặc biệt thảo 
luận đến vấn đề là các hình thức trợ 
cấp cho việc đánh bắt bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo quy 

Tại cuộc họp diễn ra vào ngày 
1 tháng 3 của Nhóm đàm 
phán về Quy tắc của WTO 

(NGR), ngài Chủ tịch - Đại sứ Wayne 
McCook (Jamaica)- đã báo cáo về các 
cuộc thảo luận gần đây của ông với 
các thành viên WTO liên quan đến 
một số vấn đề cơ bản và mang tính 
thủ tụcvề các cuộc đàm phán đang 
diễn ra đối với các nguyên tắc toàn 
cầu cho trợ cấp nghề cá. NGR cũng 
đã thống nhất các bước tiếp theo 
cho tiến trình đàm phán. Các bên 
đề xuấtnguyên tắc trợ cấp nghề cá 
đang tìm kiếm một kết quả có thể 
đạt được đồng thuận tại Hội nghị Bộ 
trưởng lần thứ 11 của WTO (diễn ra 
tại Buenos Aires vào tháng 12 năm 
2017) và phù hợp với Mục tiêu 14.6 
trong Mục tiêu Phát triển Bền vững 
của Liên Hiệp Quốc (SDGs).
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Khía cạnh sở hữu trí tuệ (IP) 
trong thương mại điện tử, tiếp 
cận thuốc và vai trò của IP 

trong việc thúc đẩy sự tham gia của 
các doanh nghiệp nhỏ vào thương 
mại đã được các Thành viên WTO 
thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng 
về Quyền sở hữu trí tuệ liên quan 
đến thương mại vào ngày 01 và 02 
tháng 3.

Sở hữu trí tuệ và Thương mại  
điện tử

Các Thành viên WTO đã thảo luận 
một loạt các vấn đề liên quan đến 
khía cạnh sở hữu trí tuệ của thương 
mại điện tử.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, SÁNG KIẾN 
VÀ TIẾP CẬN THUỐC 

định (IUU) nên bị cấm mà không có 
bất kỳ ngoại lệ nào; và nhiều thành 
viên đã gợi ý nên xác định các trường 
hợp cụ thể bằng cách dựa trên danh 
sách các tàu IUU của RFMOs và các 
cơ quan có thẩm quyền của quốc 
gia. Một số thành viên cũng đã kêu 
gọi việc cấm trợ cấp đối với các loài 
thủy sản đã bị đánh bắt quá mức. 
Các nước cũng thảo luận về việc 
làm thế nào để đưa ra một ngưỡng 

khách quan cho các quy định trên 
cũng như các nguyên tắc cuối cùng 
sẽ được đưa ra đối với quản lý thủy 
sản.

Ngài Chủ tịch cho biết thêm các 
Thành viên cũng thể hiện nhiều 
quan điểm khác nhau về việc cần 
phải xem xét những vấn đề cụ thể 
gì liên quan đến đánh bắt cá vì sinh 
kế, quy mô nhỏ và thủ công, và liệu 

rằng và bằng cách nào các hình thức 
trợ cấp cho các hoạt động như vậy 
sẽ được điều chỉnh theo các quy 
định sẽ được đưa thống nhất đưa 
ra sau này. Ông cũng báo cáo rằng 
nhiều thành viên đã bày tỏ quan 
điểm về việc làm thế nào để tạo 
một không gian chính sách cho các 
thành viên đang phát triển trong 
việc hỗ trợ cho sự phát triển nghề 
cá mà không làm giảm tính bền 
vững của nội dung này.

Mục tiêu SDG 14.6 kêu gọi việc 
cấm một số hình thức trợ cấp nghề 
cá góp phần dẫn đến tình trạng dư 
thừa và đánh bắt quá mức, xóa bỏ 
các trợ cấp góp phần vào việc đánh 
bắt bất hợp pháp, không báo cáo và 
không tho quy định (IUU) và không 
đưa ra các khoản trợ cấp mới vào 
năm 2020. Mục tiêu 14.6 cũng thừa 
nhận rằng Đối xử đặc biệt và khác 
biệt (S & D) cho các thành viên đang 
phát triển và kém phát triển nên là 
một phần không thể tách rời trong 
các cuộc đàm phán trợ cấp nghề cá 
của WTO.

Ngày: 01/03/2017
Nguồn: wto.org

Đại sứ Alfredo Suescum của 
Panama, người đã từng giữ chức vụ 
Chủ tịch lâm thời của Hội đồng, cho 
biết "cuộc thảo luận như thế này sẽ 
là cơ hội để đưa ra một bức tranh rõ 
ràng hơn bao giờ hết về tình hình 
hiện nay của các vấn đề, từ đó tạo 
cơ sở cho các cuộc đối thoại tiếp 
theo giữa các thành viên".

"Cuộc tranh luận sẽ tạo cơ sở vững 
chắc nhằmcung cấp thông tin đầu 
vào cho Báo cáo của Đại Hội đồng 
trình Hội nghị Bộ trưởng tới đây", 
ông cho biết thêm trong khi nhắc 
lại rằng tại Hội nghị Bộ trưởng WTO 
Nairobi năm 2015, các Thành viên 
WTO đã được yêu cầu tiếp tục tiến 

hành công việc về thương mại điện 
tử "dựa trên thẩm quyền và hướng 
dẫn hiện có cũng như các đề xuất 
mà các nước đưa ra tại các cơ quan 
liên quan của WTO".

Cuộc thảo luận xoay quanh bốn đề 
xuất do các thành viên WTO đưa 
ra. Brazil đã phối hợp với Argentina 
giới thiệu một tài liệu về thương 
mại điện tử và bản quyền. Đại diện 
Brazil cho biết“những tiến bộ gần 
đây trong công nghệ cho phép 
“hàng hoá trí tuệ” được chuyển giao 
trong môi trường số” và gợi ý các 
thành viên WTO có thể nhấn mạnh 
tầm quan trọng ngày càng tăng của 
việc minh bạch hóa trong việc trả 

tiền bản quyền cho tác giả và người 
biểu diễn trong môi trường số. Tài 
liệu này cũng đề xuất duy trì sự 
cân bằng thích hợp giữa lợi ích của 
chủ sở hữu quyền và người sử dụng 
các tác phẩm được bảo vệ trong 
môi trường số và áp dụng luật bản 
quyền quốc gia trong lãnh thổcó 
sự tiếp cận qua biên giới đối với nội 
dung được bảo hộ. 

Argentina, Brazil và Paraguay đã 
cung cấp một tài liệu chia sẻ kinh 
nghiệm về các giải pháp kỹ thuật số 
để đảm bảo tính xác thực, tính toàn 
vẹn và sự riêng tư của các giao dịch 
trực tuyến trong khối MERCOSUR 
- một khối thương mại khu vực Mỹ 
Latinh. Brazil cho biết, "chữ ký điện 
tử" được công nhận lẫn nhau có thể 
tạo nhiều thuận lợi cho thương mại 
xuyên biên giới, đặc biệt là thương 
mại dịch vụ.

Liên minh Châu Âu nhấn mạnh 
các vấn đề chính sách thương mại 
có ảnh hưởng như thế nào đến 
thương mại điện tử. Tài liệu của EU, 
đồng giới thiệu với Canada, Chile, 
Colombia, Cote d'Ivoire, Hàn Quốc, 
Mexico, Montenegro, Paraguay, 
Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ, xác định 
bốn nhóm các vấn đề liên quan đến 
thương mại điện tử gồm các khuôn 
khổ chính sách, các chính sách để 
đảm bảo thị trường mở, các sáng 
kiến của chính phủ tạo điều kiện cho 
sự phát triển thương mại điện tử và 
chia sẻ thông tin về các chính sách 
thương mại điện tử tại WTO

Singapore đã giới thiệu tài liệu 
trong đó nêu rõ những tiềm năng 
của thương mại điện tử để giúp các 
doanh nghiệp nhỏ mở rộng "vươn 
ra khỏi sân nhà" và thách thức 
của kết nối số tại nhiều nước đang  
phát triển.

Nhiều thành viên WTO cho biết đã 
đượckhích lệ bởi không khí của các 
cuộc thảo luận về thương mại điện 
tử. Một số thành viên cảnh báo về 
sự trùng lặp trong công việc giữa 
WTO và các tổ chức khác, và nhấn 
mạnh rằng các thành viên WTO nên 
tìm kiếm những lĩnh vực mà các quy 
tắc và hướng dẫn của WTO có thể 
tạo sự khác biệt. Một số thành viên, 
dựa vào kinh nghiệm của mình, 

cũng nhấn mạnh rằng các cuộc thảo 
luận về thương mại điện tử nên được 
thúc đẩy từ dưới lênvà việc chia sẻ 
kinh nghiệm không nên được coi là 
các cuộc đàm phán thương mại.

Tiếp cận thuốc

Hội đồng TRIPS tiếp tục thảo luận 
về Báo cáo của Hội đồng cao cấp 
của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về 
tiếp cận thuốc cũng như các vấn đề 
chung khác. Nhiều thành viên WTO 
cho biết họ cam kết đảm bảo việc 
tiếp cận đối với thuốc.

Một số thành viên WTO nhắc lại 
các khuyến nghị của Báo cáo, bao 
gồm kêu gọi đưa ra các định nghĩa 
chặt chẽ vềcác tiêu chí để cấp bằng 
sáng chế dược phẩm và nhu cầu bảo 
lưu quyền của các thành viên WTO 
trong việc sử dụng các linh hoạt 
được phép theo các quy định về sở 
hữu trí tuệ của WTO. Trong khi thừa 
nhận rằng đây không chỉ là một vấn 
đề về sở hữu trí tuệ, một số thành 
viên đã bày tỏ sự ủng hộ việc tiếp 
tục thảo luận mang tính xây dựng 
về quyền sở hữu trí tuệ và tiếp cận 
thuốc tại các phiên họp tiếp theo 
của Hội đồng TRIPS, bao gồm các 
vấn đề như các tiêu chuẩn cấp bằng, 
tính linh hoạt, cũng như các ngoại 
lệ và hạn chế đối với quyền bằng  
sáng chế.

Một số thành viên WTO nhắc lại mối 
quan tâm đối với phạm vi hẹp của 
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Sở hữu trí tuệ, đổi mới và các 
doanh nghiệp nhỏ

Các Thành viên đã chia sẻ kinh 
nghiệm về việc bảo vệ sở hữu trí 
tuệ đóng vai trò quan trọng như thế 
nào trong việc thúc đẩy sự đổi mới 
trên cơ sở hợp tác và năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệp nhỏ. Cơ 
sở thảo luận là 2 tài liệu do Úc, EU, 
Nhật Bản, Thụy Sĩ, Đài Loan và Hoa 
Kỳ phối hợp đưa ra. 

Các Thành viên đã nhấn mạnh rằng 
các doanh nghiệp nhỏ chiếm một 
phần lớn trong nền kinh tế của họ, 
và theo quan điểm của những nước 
này, các quy tắc minh bạch và có 
thể dự đoán về sở hữu trí tuệ là cần 
thiết để thúc đẩy hợp tác giữa các 
doanh nghiệp nhỏ với các đối tác 
khác.

Một loạt các thành viên đã chia 
sẻ thông tin về các sáng kiến của 
chính phủ để nâng cao nhận thức về 
quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy sự 
hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ 
với các công ty khác, trường đại học 
hoặc các cơ quan chính phủ. 

Một số đại biểu đã cảnh báo rằng 
việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, 
nếu được quy định một cách lỏng 
lẻo, có thể cản trở sự đổi mới và học 
tập. Điều quan trọng là tạo ra môi 
trường thích hợp để thúc đẩy đổi 
mới.

Các vấn đề “Bộ ba”
 
Về các vấn đề đa dạng sinh học, tri 
thức truyền thống và bằng sáng 
chế các dạng sống - được gọi là 
các vấn đề "bộ ba" - các thành viên 
nhắc lạiquan điểm trước đây đã 
được đưa ra. Chủ tịch Hội đồng lưu 
ý rằng mặc dù đã được thảo luận 
một cách xây dựng nhưng quan 
điểm của các thành viên lại không 
liên quan đến các nội dung thực 
chất hay thủ tục. Các nội dung thực 
chất bao gồm liệu người nộp đơn 
xin cấp bằng sáng chế có nên phải 
được yêu cầu tiết lộ nguồn gốc của 
nguồn gen và bất kỳ tri thức truyền 
thống nào được sử dụng trong các 
sáng chế và liệu các dạng sống có 
nên được cấp bằng sáng chế hay 
không. Các thành viên cũng tiếp tục 
bất đồng quan điểmđối với hai vấn 
đề về thủ tụcliên quan đến việc liệu 
Ban thư ký của Công ước đa dạng 
sinh học có nên được mời tóm tắt 
cho các thành viên WTO về những 
tiến triển liên quan đến công ước 
và liệu Ban thư ký WTO có nên cập 
nhậtthông tin thực tế về ‘bộ ba” 
vấn đề này hay không.

Ngày: 01/03/2017
Nguồn: wto.org

Báo cáo tập trung vào "sự không 
thống nhất về chính sách". Một số 
thành viên cho biết cầncó thêm 
thời gian để xem xét các khuyến 
nghị. Trong khi đó, các thành viên 
này khuyến khích các nước khác 
tập trung vào nội dung liên quan 
đến việc làm thế nào để thực thi có 
hiệu quả Hiệp định TRIPS sửa đổi để 
nâng cao khả năng tiếp cận các loại 
thuốc có giá cả phải chăng.
 
Sửa đổi Hiệp định TRIPS

Chủ tịch Hội đồng TRIPS thông báo 
tại phiên họp việc Oman đã trở 
thành thành viên WTO mới nhất 
thông qua Nghị định thư Sửa đổi 
Hiệp định TRIPS. Oman đã gửi văn 
bản phê chuẩn của mình cho Tổng 
giám đốc Roberto Azevêdo vào 
ngày 1 tháng 3, trở thành thành 
viên đầu tiên phê chuẩn kể từ khi 
Hiệp định TRIPS sửa đổi có hiệu lực 
vào ngày 23 tháng 1 năm 2017.

Tại cuộc họp của Hội đồng TRIPS 
vào tháng 1, lời kêu gọi của Chủ tịch 
Hội đồng Mero Tanzania trước đây 
đối với các thành viên về "tìm giải 
pháp để công cụ mới này hoạt động 
có hiệu quả và mang lại những kết 
quả cụ thể trong thực tiễn" đã được 
nhiều thành viên nhắc lại. Bước đầu 
tiên, Hội đồng đã nghe trình bày 
của Ban Thư ký WTO về quá trình 
thông báo của các thành viên đang 
tìm cách xuất khẩu thuốc generic 
(thuốc đã hết thời hạn bảo hộ) được 
sản xuất theo cơ chế cấp phép bắt 
buộc đặc biệt. 

ASEAN và Nga đã nhất trí mở 
rộng hợp tác trong nhiều lĩnh 
vực để thắt chặt hơn nữa quan 

hệ đối tác.Đây là trọng tâm thảo luận 
chính tại Hội nghị các quan chức cao 
cấp ASEAN-Nga (ARSOM) lần thứ 14 
tại Viên Chăn, Lào diễn ra ngày 28-29 
tháng 3. 

Tại ARSOM lần thứ 14, hai bên đã 
thảo luận để tìm ra các cách thức thực 
thi các đề xuất nhằm thắt chặt quan 
hệ đối tác được đưa ra tại 3 tài liệu 
thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN-Nga, 
bao gồm Tuyên bố Sochi (được đưa ra 
tại Hội nghị cấp cao Sochi), Kế hoạch 
hành động toàn diện ASEAN-Nga giai 
đoạn 2016-2020, và Báo cảo của 
Nhóm Các nhân vật cao cấp ASEAN-
Nga thành lập vào năm 2016.

ASEAN hoan nghênh sự quan tâm 
của Nga trong việc tăng cường hợp 
tác trong các lĩnh vực chuyên ngành 
như khoa học, kỹ thuật và đổi mới, 
sức khỏe, giáo dục, nông nghiệp và 
an ninh lương thực, năng lượng, giao 

ASEAN VÀ NGA THẢO LUẬN PHƯƠNG THỨC ĐỂ THẮT CHẶT HƠN NỮA QUAN HỆ  
ĐỐI TÁC

TIN VỀ ASEAN 

thông, du lịch và hạn chế rủi ro do các 
thảm họa gây ra. Các quan chức cao 
cấp cũng đồng ý với việc tìm kiếm các 
cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ 
hợp tác trong các lĩnh vực là mối quan 
tâm chung của hai bên như chống 
khủng bố và bạo lực, tội phạm xuyên 
quốc gia, các mối đe dọa an ninh phi 
truyền thống và an ninh mạng.

Đối với hợp tác kinh tế, cả hai bên đã 
nhất trí về tầm quan trọng của việc 
phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp 
thông qua các đoàn công tác về 
thương mại và triển lãm thương mại. 
ASEAN cũng đồng ý sẽ xem xét kỹ 
hơn đề xuất của Nga đối với việc đàm 
phán hiệp định thương mại tự do giữa 
ASEAN và Liên minh Kinh tế Á-Âu.

ASEAN cũng hoan nghênh quyết định 
của Nga trong việc cử Đại sứ của nước 
này tại ASEANvới trụ sở làm việc tại 
Jakarta. Hành động này khẳng định 
cam kết của Nga trong việc đẩy mạnh 
hợp tác với ASEAN. Đại sứ Nga tại 
ASEAN dự kiến sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 

vào tháng 8 năm 2017.

Các quan chức cao cấp cũng đã trao 
đổi quan điểm về những diễn biến của 
khu vực và quốc tế trong thời gian gần 
đây cũng như những xu hướng toàn 
cầu mới nổi. Các nước ASEAN đánh 
giá cao việc Nga tiếp tục tham gia 
tích cực vào Diễn đàn Khu vực ASEAN, 
Hội nghị cấp cao Khu vực Đông Á, Hội 
nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 
mở rộng, và tái khẳng định việc hỗ trợ 
vai trò trung tâm của ASEAN tại các 
cơ chế này.

Diễn đàn đối thoại ASEAN-Nga đã 
được thành lập vào năm 1996. Nga 
đã đứng ra tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 
20 năm Diễn đàn này vào tháng 5 
năm 2016 tại Sochi. Tại đây lãnh đạo 
của cả hai bên đã thống nhất thiết 
lập quan hệ đối tác toàn diện và thực 
chất hơn nữa.

Ngày: 30 tháng 3 năm 2017
Nguồn: asean.org
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Các quan chức cấp cao của 21 
nền kinh tế thành viên APEC, 
tổ chức hợp tác kinh tế khu 

vực lớn nhất thế giới, đã bắt đầu 
tiến hành nhóm họp để hướng tới 
thương mại tự do hơn trong trong 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 
từ đó tận dụng được những lợi ích 
của tiến trình toàn cầu hoá trong 
khi vẫn bảo đảm được phúc lợi cho 
bộ phận dân số đã bị ảnh hưởng tiêu 
cực từ quá trình này trong quá khứ.

Hội nghị APEC đầu tiên trong năm 
2017 đã được tổ chức tại Nha Trang 
dưới sự chủ trì của Việt Nam với vai 
trò nước chủ nhà APEC. Các quan 
chức cấp cao đã nghiên cứu, phát 
triển các chính sách thương mại và 
kinh tế để đảm bảo mọi lợi ích xã hội 
cho toàn bộ khu vực APEC -  khu vực 
với tổng dân số lên tới 3 tỷ người, 
chiếm một nửa thương mại toàn cầu 
và 60% GDP thế giới.

TIN VỀ APEC

CÁC QUAN CHỨC APEC MỞ RỘNG LỢI ÍCH THƯƠNG MẠI TRONG KHU VỰC CHÂU Á - 
THÁI BÌNH DƯƠNG

Hội nghị nhấn mạnh việc đưa ra định 
hướng mới cho quá trình hội nhập 
kinh tế khu vực, thúc đẩy tính bền 
vững trong APEC, tăng cường hỗ trợ 
cho người lao động và sự tham gia 
của doanh nghiệp nhỏ vào thương 
mại; tăng cường an ninh lương thực 
và đảm bảo tính bền vững của 
ngành nông nghiệp trước tình trạng 
biến đổi khí hậu. Các vấn đề kĩ thuật 
cụ thể đã được các bên trao đổi 
trong 12 ngày diễn ra hội nghị.

Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng 
thường trực Bộ Ngoại Giao Việt Nam, 
Chủ tọa Hội nghị các quan chức cấp 
cao của APEC cho biết “Chúng ta 
đang ở giai đoạn khởi đầu của một 
năm hứa hẹn nhiều khó khăn. Mặc 
dù có một số dự đoán tích cực, tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu và khu vực 
nhìn chung vẫn còn chậm. Thương 
mại toàn cầu và đầu tư chưa ở mức 

mong đợi. Do đó, còn rất nhiều yếu 
tố chưa rõ ràng.”
Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh 
Sơn nhấn mạnh “Đã có những lo 
ngại cho rằng các lợi ích của toàn 
cầu hoá sẽ không được phân bố đều. 
Các công nghệ mới, nếu không được 
khai thác hợp lý, có nguy cơ làm 
tăng sự chênh lệch về phát triển 
giữa các nền kinh tế. Khu vực APEC 
có tất cả các nguồn lực và tiềm năng 
để vượt qua những thách thức này 
và biến chúng thành động lực thúc 
đẩy phát triển và tăng trưởng.”

“Là một nhóm các nền kinh tế năng 
động, khu vực của chúng ta có thể 
và sẽ tiếp tục tiến lên trên con 
đường phát triển và thịnh vượng”, 
ông tuyên bố. 

Các quan chức cấp cao hướng tới 
mục tiêu thuận lợi hóa thương mại 

hơn 10% trong khu vực APEC vào 
năm 2018, tăng cường hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ - chiếm 
hơn 97% của tổng số doanh nghiệp 
và một nửa lượng việc làm trong 
khu vực APEC nhưng chỉ chiếm dưới 
35% tổng xuất khẩu. Cải thiện thủ 
tục để thành lập doanh nghiệp, xin 
giấy phép và hỗ trợ thương mại qua 
biên giới là một trong số các lĩnh vực 
trọng tâm.

Các sáng kiến đã được đưa ra để 
tăng khả năng tiếp cận tài chính và 
internet nhằm thúc đẩy cộng đồng 
khởi nghiệp, cũng như thúc đẩy đào 
tạo kỹ thuật số để đáp ứng nhu cầu 
của người sử dụng lao động và phát 
triển thương mại dịch vụ. Mục đích 
của các sáng kiến là thúc đẩy các 
lĩnh vực khác nhau, từ thương mại 
điện tử, giáo dục, y tế, du lịch cho tới 
các dịch vụ hỗ trợ khác.

Nội dung thuận lợi hóa thương mại 
biên giới là một điểm đáng chú ý 
khác của hội nghị. Ngoài ra, hội nghị 
cũng đề cập đến các vấn đề như các 

biện pháp phi thuế quan trong nông 
nghiệp và công nghiệp thực phẩm, và 
hướng tới các hiệp định thương mại 
mới công bằng hơn.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn 
mạnh: “Chúng tôi đang nỗ lực để đảm 
bảo rằng tăng trưởng, toàn cầu hóa và 
thương mại tự do trong khu vực APEC 
sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các bên. 

Tôi hy vọng Hội nghị Quan chức 
cấp cao SOM1 này sẽ gửi đi một 
thông điệp mạnh mẽ khẳng định 
lại vai trò thiết yếu của APEC như 
một diễn đàn kinh tế hàng đầu vì 
người dân và doanh nghiệp”. 

Ngày: 02/03/2017
Nguồn: apec.org

APEC THÚC ĐẨY THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI

Các nền kinh tế thành viên 
APEC đang khẩn trương tiến 
hành các thủ tục để thông qua 

Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại 
- hiệp định thương mại đa phương 
đầu tiên của Tổ chức Thương mại 
Thế giới WTO. Việc thông qua Hiệp 
định này nằm trong các nỗ lực thúc 
đẩy tăng trưởng và thuận lợi hóa 
thương mại trong khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương.

Hiệp định Thuận lợi hoá Thương 
mại bắt đầu có hiệu lực vào ngày 
27 tháng 2 sau khi được 2/3 thành 
viên WTO phê chuẩnhứa hẹn sẽ đơn 
giản hóa các thủ tục hải quan, thuận 
lợi hóa thương mại qua biên giới. 
Với sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo 
APEC, đàm phán Hiệp định này đã 
được hoàn tất tại Bali vào tháng 12 
năm 2013.

Các quan chức Hải quan của các 
nền kinh tế APEC đã có các cuộc 
họp kỹ thuật tại Nha Trang, Việt 
Nam để đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện Hiệp định này.

Ông Vũ Ngọc Anh, Chủ tịch Tiểu 
ban APEC về Thủ tục Hải quan cho 
biết “các nền kinh tế APEC đang 
khẩn trương tiến hành phê chuẩn 
Hiệp định Thuận lợi hóa thương 
mại.Việc cải thiện hệ thống hải 
quan của chúng ta để phù hợp 
hơn với hiệp định này sẽ góp phần 
thúc đẩy thương mại xuyên biên 
giới và hỗ trợ tích cực cho các 
doanh nghiệp trong khu vực.”
Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hải quan Việt 
Nam cũng cho rằng “các biện pháp 
thuận lợi hóa thương mại trong 
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Cao ủy thương mại Liên minh 
châu Âu, bà Cecilia Malmström, 
nói với các quan chức khu vực 

của Đức rằng họ phải thực tế về thời 
điểm khi nào các cuộc đàm phán 
Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu 
tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) có 
thể được nối lại và cho rằng có thể 
sẽ mất “một khoảng thời gian”.

Bà Malmström thường nói rằng các 
cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ-EU bị 
"đông đá" và tuần này bà cũng bị kẹt 
với câu nói đó và cho rằng cần phải 
mất một khoảng thời gian để thỏa 
thuận này được “tan bang”. “Chúng 
tôi đang chờ đợi tín hiệu từ chính 
quyền mới”, bà nói trong một bài 
phát biểu với các đại diện của phái 

THÔNG TIN CHÍNH THỨC: QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ TRẮNG VỀ TTIP VẪN CÒN CHƯA RÕ 
RÀNG CHO ĐẾN KHI ÔNG LIGHTHIZER ĐƯỢC CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM 

CAO ỦY THƯƠNG MẠI EU: EU NÊN THỰC TẾ VỀ THỜI ĐIỂM TTIP CÓ THỂ ĐƯỢC  
TIẾP TỤC ĐÀM PHÁN

NEWS ON TTIP

đoàn Bavaria đến EU. “Nhưng chúng 
ta nên thực tế rằng nó có thể không 
"tan băng"trong một khoảng thời 
gian nữa.”

Chính quyền Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra 
quan điểm về Hiệp định TTIP với việc 
ứng cử viên USTR Robert Lighthizer 
vẫn chưa công bố quan điểm gì về 
hiệp định này tại buổi điều trần công 
nhận ông. Tuy nhiên, ông Lighthizer 
đã phát biểu rằng các cuộc bầu cử 
liên bang ở Pháp và Đức có nghĩa là 
thời điểm sớm nhất có thể bắt đầu 
đàm phán là cuối năm nay.

TTIP là sáng kiến thương mại đầu 
tiên bà Malmström đề cập đến trong 
giới thiệu về chính sách của EU 

"Thương mại cho mọi người" năm 
2015 (Trade for All), đồng thời cũng 
nhấn mạnh rằng EU đang có bước 
tiến với các cuộc đàm phán thương 
mại khác.

"Nhưng nếu thoả thuận TTIP đang 
đông cứng, chúng tôi có nhiều hơn 
trong lò," bà  nói.

Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng 
của mối quan hệ Hoa Kỳ-EU, đặc biệt 
đối với Đức. "Đây là đối tác thương 
mại lớn nhất của EUvà là điểm đến 
trực tiếp của 9% hàng xuất khẩu của 
Đức", bà nói về Hoa Kỳ.“Tất cả các 
bên đều chịu thiệt hại nếu mối quan 
hệ đó bị nguy hại”.

Ngày: 22/03/2017
Nguồn: insideustrade.com 

Theo tin của một quan chức 
cao cấp của chính quyền, Nhà 
Trắng đang đợi ông Robert 

Lighthizer, người được Tổng thống 
Trump chọn làm Đại diện Thương 
mại Hoa Kỳ, lên giữ cương vị trước 
khi đưa ra quan điểm chính thức về 
Hiệp định Đối tác Thương mại và 
Đầu tư xuyên Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, vị quan chức cao cấp này 
cũng thừa nhận rằng hiệp định này 
có thể được coi là hiệp định song 
phương giữa Hoa Kỳ và EU. Chính 
quyền đã nhiều lần bày tỏ sự ủng 
hộ mạnh mẽ với các hiệp ước song 
phương lớn hơn. 

"Chúng tôi chưa có quan điểm cuối 
cùng" về TTIP, quan chức này cho 
biết trong một cuộc họp báo vào 
ngày 10 tháng 3 với các phóng viên 
về chuyến thăm của Thủ tướng Đức 
Angela Merkel ngày 14 tháng 3 tới 
tại Washington, DC.

Quan chức này cho biết hiện chính 
quyền đang đánh giá thỏa thuận 
thương mại của Hoa Kỳ-EU, nhưng 
các cuộc thảo luận rộng hơn về TTIP 
sẽ phải đợi đến khi ông Lighthizer 
được Thượng viện công nhận. Buổi 
điều trần của ông được lên lịch 
cùng ngày với chuyến thăm của bà 
Merkel.

Viên chức này cũng công nhận rằng 
Hoa Kỳ và Đức có thể không tiến 
hành các cuộc đàm phán thương 
mại song phương vì Đức là thành 
viên của EU. Nhà Trắng đã bắt tay 
không chính thức với một số nước 
thành viên EU, bao gồm cả Đức, 
về khả năng đàm phán hiệp định 
thương mại song phương.

Ông Peter Navarro, cố vấn Nhà 
Trắng và giám đốc của Hội đồng 
Thương mại Quốc gia, đã mô tả TTIP 
là một hiệp định đa phương có thể 
triệt tiêu các cơ hội về một thỏa 
thuận với chính quyền Trump.

Quan chức này đã không trực tiếp 
trả lời câu hỏi về việc liệu đàm phán 
hiệp định thương mại với EU có trái 
với các ưu tiên của Tổng thống 
Trump về các thỏa thuận thương 
mại song phương hay không. Tuy 
nhiên, quan chức này đã nói rằng 
TTIP "có nghĩa" song phương vì nó 
đang được đàm phán với EU, nhưng 
cũng lưu ý rằng EU bao gồm 28 
quốc gia thành viên.

Ngoài ra, quan chức này cho biết 
Liên minh Châu Âu không có khả 
năng thúc đẩy TTIP vì một loạt các 
cuộc bầu cử sắp tới tại các nước 
thành viên EU. Hà Lan, Pháp và Đức 
sẽ tiến hành bầu cử liên bang trong 
vòng sáu tháng tới.

Ngày: 10 tháng 3 năm 2017
Nguồn: insideustrade.com 

APEC đã mang lại nhiều tỷ đôla Mỹ 
lợi nhuận cho doanh nghiệp và thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu 
vực. Các nỗ lực củachúng ta nhằm 
giảm thời gian và chi phí hải quan sẽ 
thúc đẩy thương mại hơn nữa, đặc 
biệt đối với các nhà sản xuất quy 
mô nhỏ và các nhà cung cấp.” 

Cho đến nay, 19 trong số 21 nền 
kinh tế APEC đã phê chuẩn Hiệp 
định Thuận lợi hóa Thương mại dự 
kiến sẽ làm tăng kim ngạch thương 
mại toàn cầu lên đến 1.000 tỷ USD 
mỗi năm. Các nỗ lực hợp tác thực 
thi trong APEC tập trung vào việc 
tạo điều kiện cho các hoạt động 
như triển khai các hệ thống một cửa 
duy nhất là nơi đểnộp hồ sơ chứng 
từ theo quy định cũng như chỉ định 
các nhà hoạt động kinh tế được ủy 
quyền để thông quan nhanh hơn 
cho hàng hoá của các thương nhân 
đủ điều kiện và cải tiến các chương 
trình này.

Ngoài ra, các quan chức cũng tập 
trung trao đổi việc hỗ trợ chuyển 
đổi từ quy trình dựa trên giấy sang 
các quy trình điện tử và ứng dụng 
công nghệ thông tin để quản lý rủi 
ro. Sự phức tạp của vấn đề này nằm 
ở chỗ sự phát triển thương mại điện 
tử đang gia tăng và từ đó tạo ra 
những thách thức cho cơ quan hải 
quan và các cơ quan khác trong việc 
kiểm soát luồng hàng qua biên giới. 
Các quan chức cũng chia sẻ những 
hướng dẫn về công tác phối hợp 
giữa các cơ quan và doanh nghiệp 
nhằm định hướng tốt hơn trong bối 
cảnh môi trường hải quan đang thay 
đổi.

“Cơ quan hải quan trong APEC hiểu 
được các yêu cầu của Hiệp định 
Thuận lợi hóa Thương mại và các 
hướng dẫn thực hành do Tổ chức Hải 
quan Thế giới đề xuất cho việc xây 
dựng các thủ tục hải quan chung. 
Các cơ quan này chỉ cần tiếp tục 

những việc họ đang làm", Toshihiko 
Osawa, cán bộ kỹ thuật của Tổ chức 
Hải quan Thế giới cho biết. “Các 
thành viên ngoài APEC có thể học 
hỏi từ các bài học kinh nghiệm của 
APEC."

“Trong APEC việc triển khai Hiệp 
định Thuận lợi hoá Thương mại 
đang diễn ra tốt đẹp ", bà Shiumei 
Lin, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại 
khu vực châu Á Thái Bình Dương của 
Công ty UPS nói. Bà kết luận: "Việc 
đẩy nhanh công việc trong khu vực 
để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng 
đến chuỗi cung ứng như vận chuyển, 
các quy định trong nước và sự phối 
hợp chính sách và sự gắn kết sẽ 
giúp xây dựng tiến trình này và tối 
ưu hóa môi trường thương mại cho 
tất cả các bên," bà kết luận. 

Ngày: 26/02/2017
Nguồn: apec.org



12 13

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

LIÊN MINH CHÂU ÂU - CÁC BIỆN PHÁP ẢNH HƯỞNG TỚI CÁC NHƯỢNG 
BỘ THUẾ QUAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THỊT GIA CẦM

Tên rút gọn: 

Nguyên đơn:

Bị đơn:

Các bên thứ 3:

Hiệp định được trích dẫn:

Ngày nhận được yêu cầu 
tham vấn:

Ngày luân chuyển Báo cáo 
của Ban hội thẩm:

EU - Thịt gia cầm (Trung Quốc)

Trung Quốc

Liên minh châuÂu

Brazil, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Achentina, Canada, Ấn Độ, Thái Lan. 
GATT 1994: Điều I, I:1, II, II:1, II:2, XIII, XIII:1, XIII:2, XXVIII

8 tháng 4 năm 2015

28 tháng 3 năm2017

Liên minh châu Âu đã khởi xướng 
hai cuộc đàm phán lạivề thuế 
theo Điều XXVIII:5 của Hiệp 

định GATT 1994. Cuộc đàm phán 
đầu tiên được khởi xướng vào năm 
2006, bao gồm 3 ưu đãi thuế quan 
("Gói sửa đổi thứ nhất"); cuộc đàm 
phán thứ hai được khởi xướng vào 
năm 2009, bao gồm 7 ưu đãi thuế 
khác ("Gói sửa đổi thứ hai").

Liên minh Châu Âu xác định rằng 
Brazil và Thái Lan là các Thành viên 
WTO duy nhất có lợi ích "chủ yếu" 
hoặc "đáng kể" đối với các khoản 
ưu đãi thuế quan có liên quan dựa 
trên tỷ lệ nhập khẩu vào Liên minh 
châu Âu mà các Thành viên khác 
nhau nắm giữ trong ba năm trước 
khi bắt đầu hai cuộc đàm phán (ví 
dụ 2003-2005 cho Gói sửa đổi 
thứ nhất và 2006-2008 cho Gói 
sửa đổi thứ hai). Sau các cuộc đàm 
phán và thoả thuận song phương 
đạt được với Brazil và Thái Lan, 

Các mốc thời gian chính

Liên minh châu Âu đã thay thế 
nhượng bộ thuế quan không giới 
hạn đối với từng sản phẩm gia cầm 
liên quanbằng thuế suất theo hạn 
ngạch thuế quan (TRQs). Liên minh 
Châu Âu đã phân bổ phần lớn hạn 
ngach cho Brazil và/hoặc Thái Lanvì 
hai Thành viên này chiếm đa số 
hàng nhập khẩu các sản phẩm này 
vào Liên minh châu Âu trong những 
năm trước khi bắt đầu các cuộc đàm 
phán vào năm 2006 và 2009. Tổng 
khối lượng của mỗi hạn ngạch và 
lượng phân bổ của các hạn ngạch 
này giữa các nước xuất khẩu được 
tính toán dựa trên mức nhập khẩu 
vào Liên minh châu Âu trong cùng 
khoảng thời gian (ví dụ 2003-2005 
cho Gói sửa đổi thứ nhất và 2006-
2008 cho Gói sửa đổi thứ hai).

 

Từ tháng 1 năm 2002 đến tháng 7 
năm 2008, việc nhập khẩu các sản 

phẩm gia cầm từ Trung Quốc vào 
Liên minh Châu Âu bị cấm do EU áp 
dụng một số biện pháp vệ sinh dịch 
tễ (SPS) (sự phù hợp với quy định 
của WTO không phải là vấn đề trong 
tranh chấp).

Tháng 7 năm 2008, sau khi có sự 
nới lỏng các biện pháp SPS và trong 
khi các cuộc đàm phán Gói sửa đổi 
thứ hai đang diễn ra, nhập khẩu thịt 
gia cầm từ Trung Quốc theo 2 trong 
tổng số 7 dòng thuế trong Gói sửa 
đổi thứ 2 đã tăng lên đáng kể trong 
khoảng thời gian từ 2009-2011. 
Vàokhoảng thời gian mà Liên minh 
Châu Âu kết thúc đàm phán Gói 2 
vào cuối năm 2011, thị phần nhập 
khẩu gia cầm từ Trung Quốc đã 
chiếm tới hơn 50% đối với 2 dòng 
thuế nói trên. 

Thông báo tới Ban Hôi thẩm, Trung 
Quốc cho rằng Liên minh Châu Âu 
đã vi phạm các điều khoản khác 

nhau của GATT 1994, bao gồm 
Điều XXVIII:1, Điều XXVIII:2, Điều 
XIII:2(d), đoạn mở đầu của Điều 
XIII:2, Điều XIII:1, Điều XIII:4, Điều 
I:1, và Điều II:1. Trung Quốc đã đưa 
ra các khiếu nại riêng theo từng 
điều khoản này đối với mỗi trong 
mười TRQ được đề cập.

Đối với 2 trong số 10 hạn ngạch 
thuế quan nói trên, Ban Hội thẩm 
cho rằng Liên minh Châu Âu đã phân 
bổ lượng HNTQ giữa các nước không 
phù hợp với các quy định của Điều 
XIII:2. Cụ thể, Ban Hội thẩm nhất trí 
với khiếu nại của Trung Quốc rằng 
khả năng xuất khẩu các sản phẩm 
gia cầm của họ vào Liên minh Châu 
Âu tăng lên sau khi các biện pháp 
SPS được nới lỏng vào tháng 7 năm 
2008 là một "yếu tố đặc biệt" mà 
Liên minh Châu Âu phải xem xét 
đến khi xác định các quốc gia nào có 
"lợi ích đáng kể" trong việc cung cấp 
các sản phẩm có liên quan hoặc khi 
xác định hạn ngạch để phân bổ cho 
các nước "còn lại" khác không được 
công nhận là nhà cung cấp đáng kể 
(kể cả Trung Quốc) theo Điều XIII 
của Hiệp định GATT.

Ban hội thẩm đã bác các khiếu nại 
khác của Trung Quốc trong vụ tranh 
chấp này và kết luận như sau: 
 
a. Trung Quốc đã không chứng a. 
Trung Quốc đã không chứng minh 
được việc Liên minh ChâuÂu vi 
phạm Điều XXVIII:1 bằng cách từ 
chối công nhận rằng Trung Quốc có 
lợi ích chính hoặc đáng kể trong việc 
cung cấp các sản phẩm có liên quan 
đối với các cam kết thuế quan trong 
Gói sửa đổi thứ nhất và thứ hai; 
 
b. Trung Quốc đã không chứng minh  
được rằng thuế suất và hạn ngạch 
thuế quan được thương lượng và áp 
dụng bởi Liên minh  châu Âu theo 
Gói sửa đổi thứ nhất và thứ hai là 
không phù hợp với Điều XXVIII:2 
kết hợp với đoạn 6 của tài liệu Giải 
thích Điều XXVIII vì đã không duy trì 
sự nhân nhượng thuế quan theo cơ 
sở có đi có lại và cùng có lợi ở mức 
không kém thuận lợi đối với thương 
mại so với các cam kết thuế trước 
khi sửa đổi;

c. Trung Quốc đã không chứng minh 
được rằng Liên minh châu Âu đã vi 
phạm Điều XIII:2(d) bằng cách xác 
định những quốc gia nào có lợi ích 
đáng kể trong việc cung cấp các sản 
phẩm liên quan trên cơ sở thị phần 
nhập khẩu thực tế của họ vào Liên 
minh châu Âu thay vì dựa trên cơ sở 
ước tính thị phần nhập khẩu trong 
trường trường hợp không có các 
biện pháp SPS hạn chế nhập khẩu 
gia cầm từ Trung Quốc;

d. Trung Quốc đã không chứng minh 
được rằng Liên minh châu Âu đã 
hành động trái với đoạn mở đầu của 
Điều XIII:2 bằng cách xác định lượng 
TRQ phân bổ cho "tất cả các nước 
khác” không được công nhận là nhà 
cung cấp đáng kể (bao gồm Trung 
Quốc) trên cơ sở thị phần nhập khẩu 
thực tế của những nước này vào EU 
thay vì dựa trên cơ sở ước tính thị 
phần nhập khẩu trong trường hợp 
không có các biện pháp SPS hạn chế 
nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc;

e. Trung Quốc không thể chứng 
minh được Liên minh châu Âu đã 
hành động trái với Điều khoản XIII:2 
vì đã không phân bổ ít nhất 10% 
lượng hạn ngạch giành cho “tất cả 
nước khác" theo Gói sửa đổi thứ 
nhất và thứ hai;
 
f. Trung Quốc đã không chứng minh 
được Liên minh châu Âu vi phạm 
Điều XIII:1 vì đã phân bổ tất cả hoặc 
phần lớn TRQ cho Brazil và Thái Lan;

g. Trung Quốc đã không chứng minh 
được việc Liên minh châu Âu vi 

phạm Điều XIII:4 của GATT 1994 vì 
đã từ chối đàm phán thực chất với 
Trung Quốc;
 
h. Trung Quốc đã không chứng minh 
được việc Liên minh châu Âu vi 
phạm Điều I:1 vì đã phân bổ toàn bộ 
hoặc phần lớn lượng TRQ cho Brazil 
và Thái Lan;
 
i. Khiếu nại của Trung Quốc cho 
rằng Liên minh châu Âu đã vi phạm 
đoạn 7 của Thủ tục đàm phán theo 
Điều XXVIII hoặc đoạn 1 của Thủ 
tục sửa đổi và thay thế cam kết là 
không phù hợp;  

j. Khiếu nại của Trung Quốccho rằng 
Liên minh châu Âu đã vi phạm Điều 
II:1 vì đã áp dụng thuế suất ngoài 
hạn ngạch cao hơn trong Gói sửa 
đổi thứ nhất trong khoảng thời gian 
2007-2009 là không phù hợp;  
 
k. Quan điểm củaTrung Quốc cho 
rằng Liên minh châu Âu đã hành 
động trái với Điều khoản XIII:2 và 
Điều XIII:4 vì đã không tiết lộ các dữ 
liệu thương mại, giai đoạn đại diện 
được lựa chọn hoặc các yếu tố đặc 
biệt được đưa vào đánh giá là các 
khiếu nại mới nằm ngoài điều khoản 
tham chiếu của Ban hội thẩm; và 

l. Quan điểm của Trung Quốc cho 
rằng Liên minh Châu Âu đã vi phạm 
Điều XIII:1 và đoạn mở đầu của 
Điều XIII:2 do không cập nhật hàng 
năm lượng phân bổ TRQ ban đầu 
là những khiếu nại mới nằm ngoài 
phạm vi điều khoản tham chiếu của 
Ban Hội thẩm. 
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CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

U-krai-na đã nhắc lại quan ngại 
của mình đối với các biện pháp 
được áp dụng bởi Liên bang 

Nga, cấm hoặc hạn chế lưu thông 
quá cảnh từ Ukraine qua Liên bang 

BAN HỘI THẨM ĐƯỢC 
THÀNH LẬP ĐỂ RÀ SOÁT 
CÁC BIỆN PHÁP TRONG 
LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG 
TÁI TẠO CỦA HOA KỲ

BAN HỘI THẨM ĐÃ ĐƯỢC 
THÀNH LẬP ĐỂ RÀ SOÁT 
KHIẾU NẠI CỦA UKRAINE 
LIÊN QUAN TỚI CÁC  
HẠN CHẾ ĐỐI VỚI HÀNG 
HÓA QUÁ CẢNH QUA  
LIÊN BANG NGA 

Ngày 21 tháng 3 năm, Cơ quan 
giải quyết (DSB) đã đồng ý 
thành lập một Ban hội thẩm 

mới để rà soát khiếu nại của Ấn Độ 
liên quan tới các biện pháp ở cấp 
bang của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy 
năng lượng tái tạo.

Ấn Độ nói rằng nước này rất thất 
vọng khi các quan ngại của mình 
trong vụ tranh chấp đang bị Hoa Kỳ 
đưa ra như là sự trả đũa chính trị đối 
với các phán quyết của DSB trong 
vụ kiện DS456. Ấn Độ phủ nhận 
những khẳng định này và lưu ý rằng 
họ đã nêu các quan ngại về vấn đề 

việc nước này đã được phán quyết 
thắng trong vụ kiện DS456 và lưu 
ý rằng Điều 3.10 của Hiệp định Giải 
quyết tranh chấp (DSU) đã yêu 
cầu các khiếu nại và các khiếu nại 
ngược lại “không nên có liên kết với 
nhau”. Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng các 
biện pháp được nêu trong yêu cầu 
thành pập Ban hội thẩm của Ấn Độ 
sẽ hầu như không ảnh hưởng tới 
thương mại với lý do tỷ lệ xuất khẩu 
các thiết bị năng lượng tái tạo của 
Ấn Độ sang Hoa Kỳ thấp. Hoa Kỳ nói 
rằng trong khi nước này còn đang 
đặt câu hỏi về việc vụ kiện này có 
phải là một sự sử dụng hợp lý các 
nguồn lực giải quyết tranh chấp 
trong WTO hay không thì nước này 
cũng sẵn sàng bảo vệ các biện pháp 
của mình trước Ban hội thẩm. 

DSB đã đồng ý thành lập Ban hội 
thẩm. Brazil, Trung Quốc, Đài Loan, 
Liên minh châu Âu, Indonesia, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Na-uy, Liên bang 
Nga, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ đã 
bảo lưu quyền của bên thứ ba tham 
gia vào quá trình xét xử.   

Ukraine đã không đánh giá  xem 
vụ kiện này thực sự có ý nghĩa hay 
không. Nga tái khẳng định tiếp tục 
tôn trọng các quy tắc của WTO và 
cam kết gia nhập của mình và nói 
rằng nước này sẵn sàng để bảo vệ 
các quyền của mình trong WTO.

DSB đã đồng ý thành lập Ban hội 
thẩm. Brazil, Canada, Trung Quốc, 
Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Na-uy, Paraguat, 
Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đã 
bảo lưu quyền của bên thứ ba tham 
gia vào quá trình xét xử.

Ngày 8 tháng 3, Mexico đã 
thông báo cho Ban Thư ký 
WTO rằng nước này đã yêu 

cầu tham vấn giải quyết tranh chấp 
trong WTO đối với Costa Rica liên 
quan đến các biện pháp mà nước 
này đã áp dụng nhằm hạn chế hoặc 
cấm nhập khẩu quả bơ tươi từ Mê-
hi-cô, bao gồm các thủ tục kiểm 
soát, thanh tra và cấp phép cũng 
như việc Costa Rica đã không thực 
thi hoặc công nhận một số quy định 
của Hiệp định SPS trong hệ thống 
luật pháp của mình, ví dụ như việc 
áp dụng với các điều kiện khu vực, 
bao gồm các khu vực phi dịch hại 
hoặc dịch bệnh và các khu vực có tỷ 
lệ dịch hại hoặc dịch bệnh thấp, tức 
là thiết lập các quy trình hoặc thực 

Liên bang Nga đã đệ trình thông 
báo kháng cáo vụ kiện của 
Liên minh châu Âu về “Nga - 

Thuế chống bán phá giá đối với các 
phương tiện giao thông thương mại 
loại nhẹ từ Đức và Ý” (DS479). Theo 
đó, Liên bang Nga kháng cáo và yêu 
cầu Cơ quan Phúc thẩm bảo lưu hoặc 
sửa đổi một số vấn đề liên quan đến 
luật được nêu ra trong Báo cáo của 
Ban Hội thẩm và các diễn giải pháp 
lý được đưa ra bởi Ban Hội thẩm 
trong vụ tranh chấp này.

- Liên bang Nga yêu cầu Ban Phúc 
thẩm rà soát lại cách diễn giải của 
Ban Hội thẩm về Điều 4.1 của Hiệp 
định Thực thi Điều VI của Hiệp định 
GATT 1994 (“Hiệp định chống bán 
phá giá”). Ban Hội thẩm đã sai trong 
việc diễn giải pháp lý về Điều 4.1 
của Hiệp định Chống bán phá giá 
do không xem xét đến yêu cầu về 
“bằng chứng khách quan” theo định 
nghĩa tại Điều 3.1 của Hiệp định 
Chống bán phá giá.

tiễn đảm bảo cơ hội hiệu quả để tiếp 
nhận các khiếu nại về sự tồn tại của 
các khu vực đó, và từ đó áp dụng các 
quy định về khu vực hoá.

Các biện pháp này dường như không 
phù hợp với các nghĩa vụ của Costa 
Rica theo Hiệp định GATT 1994 và 
Hiệp định SPS. Tương tự như vậy, 
các biện pháp này dường như vô 
hiệu hoặc làm giảm các lợi ích thu 
được đối với Mexico một cách trực 
tiếp hoặc gián tiếp theo các Hiệp 
định đã nêu trên và dường như 
không thể viện dẫn được theo bất 
kỳ điều khoản nào của Hiệp định 
GATT 1994 hoặc các Hiệp định có 
điều chỉnh vấn đề này.

- Ban Hội thẩm đã sai trong cách 
diễn giải pháp lý và áp dụng Điều 
6.9 kết hợp với Điều 6.5 của Hiệp 
định Chống bán phá giá bằng cách 
tìm ra những vi phạm theo Điều 6.9 
của Hiệp định Chống bán phá giá và 
không xác minh việc cơ quan điều 
tra đã tiết lộ các dữ liệu thiết yếu 
đang được đề cập trong vụ kiện như 
thế nào.

- Ban Hội thẩm đã sai khi kết luận 
rằng DIMD đã vi phạm Điều 3.1 và 
3.2 của Hiệp định Chống bán phá 
giá do không xem xét đến tác động 
của cuộc khủng hoảng tài chính khi 
xác định tỷ suất lợi nhuận thích hợp 
trong quá trình xem xét việc giảm 
giá bởi Ban Hội thẩm đã sai trong 
việc áp dụng tiêu chuẩn pháp lý của 
các Điều 3.1 và 3.2 của Hiệp định 
Chống bán phá giá đối với các sự 
kiện trước khi nó xảy ra.

MEXICO NỘP ĐƠN LÊN WTO 
KHIẾU NẠI COSTA RICA VỀ 
CÁC HẠN CHẾ NHẬP KHẨU 
ĐỐI VỚI QUẢ BƠ

NGA ĐỆ ĐƠN KHÁNG CÁO 
PHÁN QUYẾT CỦA BAN 
HỘI THẨM WTO VỀ THUẾ 
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

này tại Ủy ban về các biện pháp đầu 
tư liên quan tới thương mại (TRIMs) 
và Ủy ban về Trợ cấp và các biện 
pháp đối kháng (SCM) của WTO 
trước khi Hoa Kỳ yêu cầu thành lập 
Ban Hội thẩm trong vụ kiện DS456. 
Ấn Độ cũng lưu ý rằng, trước đây, 
thiết bị năng lượng tái tạo của nước 
này xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã 
bị hoàn lại về mặt thương mại với 
khoản tiền trả không tương xứng về 
mặt kinh tế, một phần bởi các biện 
pháp được duy trì bởi Hoa Kỳ.

Ấn Độ nhắc lại rằng mỗi chương 
trình được đề cập trong yêu cầu 
thành lập Ban hội thẩm thẩm có thể 
được coi là trợ cấp gắn với yêu cầu 
hàm lượng nội địa và không phù hợp 
với Hiệp định Trợ cấp và các biện 
pháp đối kháng, Hiệp định chung về 
Thuế quan và Thương mại (GATT) 
năm 1994 và Hiệp định TRIMs. Do 
đó, Ấn Độ đã yêu cầu thành lập Ban 
hội thẩm lần thứ hai.

Hoa Kỳ nhắc lại quan điểm cho rằng 
Ấn Độ đã khởi xướng vụ kiện này 
như là một hành động đáp trả lại 

Nga sang nước thứ ba. Tất cả các 
biện pháp này đều gây hậu quả kinh 
tế bất lợi đối với Ukraine và không 
phù hợp với Hiệp định chung về 
Thuế quan và Thương mại (GATT) 
năm 1994 và Nghị định thư gia nhập 
của Nga. Các tham vấn đã được thực 
hiện vào ngày 10 tháng 11 năm 
2016 nhưng không giải quyết được 
vụ tranh chấp này. Theo đó, Ukraine 
đã yêu cầu thành lập Ban hội thẩm 
để xem xét đơn khiếu nại của mình.

Liên bang Nga nói rằng nước này 
thất vọng với quyết định của 
Ukraine về việc yêu cầu thành lập 
Ban hội thẩm lần thứ hai và việc 
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THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS): 

Các biện pháp đối với an toàn thực phẩm và sức khoẻ động thực vật. Vệ sinh: sức khoẻ con người và động vật; kiểm dịch 
thực vật: đối với thực vật và sản phẩm thực vật.

Đánh giá rủi ro: 

Hiệp định SPS của WTO khuyến khích các thành viên hài hoà các biện pháp và dựa trên các tiêu chuẩn, hướng dẫn 
và khuyến nghị quốc tế khi có thể. Nếu các thành viên muốn duy trì các tiêu chuẩn cao hơn thì phải tiến hành đánh 
giá rủi ro. Đánh giá rủi ro có thể là đánh giá về khả năng xảy ra do côn trùng hay dịch bệnh phát sinh hoặc lây lan 
cần phải áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật. Đó cũng có thể là đánh giá về khả năng gây 
hại cho sức khoẻ con người và động vật phát sinh do có các chất phụ gia, chất gây nhiễm, độc tố hoặc sinh vật gây 
bệnh trong thực phẩm, đồ uống hoặc thức ăn. Đánh giá rủi ro phải tính đến các bằng chứng khoa học sẵn có. Cũng 
cần có đánh giá về các yếu tố kinh tế liên quan với mục tiêu giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực nếu áp dụng các 
biện pháp này.

Tính tương đương: 

Các chính phủ thừa nhận các biện pháp của các quốc gia khác là có thể chấp nhận được ngay cả khi các biện pháp 
này khác với nước mình, miễn là có mức độ bảo vệ tương đương..  

Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT): 

Các quy định, tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra và chứng nhận có thể gây trở ngại cho thương mại. Hiệp định TBT của WTO 
nhằm đảm bảo rằng những rào cản này không gây ra những trở ngại không cần thiết.

Tiêu chuẩn: 

Văn bản được một cơ quan được công nhận thông qua, quy định việc áp dụng thông thường và lặp lại các quy tắc, 
hướng dẫn hoặc đặc điểm đối với các sản phẩm hoặc các quy trình và phương pháp sản xuất có liên quan mà không 
bắt buộc phải tuân thủ. Tiêu chuẩn cũng có thể bao gồm hoặc áp dụng riêng các thuật ngữ, ký hiệu, các yêu cầu về 
đóng gói, đánh dấu hoặc ghi nhãn khi áp dụng cho một sản phẩm, quá trình hoặc phương pháp sản xuất.

Đánh giá sự phù hợp: 

Bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các quy trình, để lấy mẫu, kiểm tra và thanh tra; đánh giá, xác minh và đảm bảo sự phù 
hợp; và đăng ký, công nhận và phê duyệt. Hiệp định TBT của WTO yêu cầu các quy trình đánh giá sự phù hợp của sản phẩm 
với các tiêu chuẩn quốc gia phải công bằng và không phân biệt đối xử, đặc biệt là đối với những sản phẩm trong nước và 
sản phẩm nhập khẩu tương đương.

Nguồn: Từ điển Các thuật ngữ Chính sách Thương mại - Walter Goode - Ấn phẩm của Đại học Cambridge và WTO


