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Montenegro đã phê chuẩn Hiệp 
định sửa đổi về Mua sắm Chính 
phủ (GPA) của WTO và sẽ 

hưởng lợi từ các cơ hội mới về tiếp cận 
thị trường cũng như các quy định khác 
của Hiệp định bắt đầu từ tháng tới. Đại 
sứ Montenegro tại WTO Zorica Mari-
Djordjevic đã đệ trình thông báo về 
việc tham gia Hiệp định này cho Tổng 
giám đốc WTO Roberto Azevedo vào 
ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Trên cơ sở Quyết định của Ủy ban GPA 
vào tháng 10 năm 2014, Montenegro 

trở thành thành viên WTO đầu tiên 
chính thức tham gia Hiệp định GPA 
sửa đổi. Hiệp định này bắt đầu có hiệu 
lực vào tháng 4 năm 2014 sau khi 
hầu hết các thành viên Hiệp định GPA 
đệ trình văn kiện gia nhập chính thức.

Hiệp định GPA sửa đổi sẽ có hiệu lực 
đối với Montenegro sau 30 ngày, tức 
là vào ngày 15 tháng 7 năm 2015. 
New Zealand, quốc gia hoàn tất việc 
đàm phán gia nhập GPA vào tháng 10 
năm ngoái, cũng đã thông báo với Ủy 
ban GPA ngày 3 tháng 6  rằng New 

Zealand hy vọng họ có thể nộp văn 
kiện gia nhập chính thức của mình vào 
cuối tháng 7. 

GPA là hiệp định nhiều bên và chỉ áp 
dụng với các thành viên WTO cam kết 
tham gia hiệp định này. Các thành viên 
hiện tại của GPA bao gồm Armenia; 
Canada; Liên minh châu Âu (bao gồm 
28 quốc gia thành viên); Hồng Kông, 
Trung Quốc; Iceland; Israel; Nhật Bản; 
Hàn Quốc; Liechtenstein; Vương quốc 
Hà Lan; Na Uy; Singapore; Thụy Sĩ; Đài 
Loan (Trung Quốc) và Hoa Kỳ.

TIN VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ

WTO KÊU GỌI THÊM NỖ LỰC GIẢM BỚT VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ 
THƯƠNG MẠI TRONG NHÓM G20 

MONTENEGRO PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH MUA SẮM CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI

TIN VỀ WTO

Báo cáo giám sát thương mại lần 
thứ mười ba của WTO về các biện 
pháp thương mại của các nước 

nhóm G20 đưa ra ngày 15 tháng 6 cho 
thấy việc áp dụng các biện pháp hạn 
chế thương mại mới đã giảm xuống.
Con số trung bình các biện pháp được 
áp dụng mỗi tháng thấp hơn bất cứ 
thời điểm nào kể từ năm 2013. Báo 
cáo cũng nhấn mạnh xu hướng giảm 
này không chắc sẽ tiếp diễn và kêu gọi 
các nhà Lãnh đạo G20 tiếp tục quyết 
tâm xóa bỏ dần các hạn chế thương 
mại hiện đang được áp dụng. 
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Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Tổng 
thư ký ASEAN, ngài Lê Lương 
Minh đã có cuộc gặp gỡ với Thủ 

tướng Na-uy Erna Solberg và thảo 
luận về tầm quan trọng ngày càng 
lớn của quan hệ thương mại và đầu 
tư giữa ASEAN và Na-uy. Hai bên cũng 
thảo luận về cách thức tăng cường và 
chính thức hóa mối quan hệ này, đồng 
thời ghi nhận hội nhập ASEAN đã tạo 
thêm cơ hội cho việc tăng cường hợp 
tác và tận dụng thế mạnh và năng lực 
chuyên môn của Na-uy trong các lĩnh 
vực dầu khí, hàng hải và công nghiệp 
xanh. Na-uy cũng bày tỏ quan tâm 
đến việc ASEAN xử lý vấn đề di cư bất 
hợp pháp, đặt vấn đề này song song 
với việc Châu Âu xử lý khủng hoảng 
người tị nạn.
 

Tổng thư ký Minh đến Na-uy theo lời 
mời của Bộ Thương mại, Đầu tư và 
Nghề cá để phát biểu tại Hội nghị về 
Thương mại ASEAN - Na-uy với chủ 
đề Giới thiệu về Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN. Nhân chuyến công tác này, 
ông Minh cũng có bài phát biểu về 
vai trò Chính trị khu vực của ASEAN 
tại Học viện Ngoại giao Na-uy. Cả hai 
hội nghị nêu bật những tiến bộ to lớn 
của ASEAN trong cả hội nhập kinh tế 
và chính trị và sự tiến bộ của ASEAN 
với vai trò nhân tố khu vực và toàn 

cầu cốt lõi trong việc tăng cường tính 
năng động kinh tế ở Đông Nam Á và 
duy trì một khu vực hòa bình và ổn 
định.

Ngoài ra, Tổng thư ký Minh cũng làm 
việc với Bà Monica Møland, Bộ trưởng 
Bộ Thương mại và Công nghiệp, và 
ông Bæge Brende, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Na-uy. Trong các buổi làm 
việc trên, hai bên đã thảo luận về mối 
quan hệ ngày càng phát triển giữa Na-
uy và ASEAN, ghi nhận là cho tới thời 
điểm này có hơn 250 doanh nghiệp 
của Na-uy đang hoạt động ở ASEAN 
và tuyển dụng hơn 20.000 lao động.

Trước chuyến thăm Na-uy, Tổng thư 
ký Minh đã có một số bài phát biểu 

quan trọng tại các diễn đàn doanh 
nghiệp ở Copenhagen và Luân Đôn. 
Các diễn đàn này đều cho thấy mối 
quan tâm ngày càng tăng của doanh 
nghiệp Châu Âu đối với ASEAN, đặc 
biệt là trong bối cảnh sắp hình thành 
Cộng đồng ASEAN. Cộng đồng doanh 
nghiệp rất hài lòng với những tiến 
bộ của ASEAN nhưng cũng bày tỏ hy 
vọng rằng hội nhập ASEAN sẽ tiếp tục 
tiến triển sau năm 2015 bao gồm cả 
việc giải quyết các rào cản phi thuế 
quan và tạo thuận lợi cho thương mại.

Tại Copenhagen, Tổng thư ký Minh 
đã phát biểu trong Lễ khai mạc chuỗi 
Diễn đàn và trao đổi về ASEAN do 
Ủy ban ASEAN tại Copenhagen khởi 
xướng với sự hợp tác của Ngôi nhà 
Châu Á tại Đan Mạch. Trong bài phát 
biểu của mình, ông Minh nhận xét 
“năm 2015 là một năm đặc biệt quan 
trọng đối với ASEAN khi chúng tôi 
đang tiến gần hơn đến việc hiện thực 
hóa Cộng đồng ASEAN. Đây không chỉ 
là một cột mốc lịch sử đối với ASEAN, 
mà còn hứa hẹn nhiều điều thú vị phía 
trước.”

Tại Luân Đôn, ông Minh đã tham gia 
hội nghị bàn tròn với đại diện của 
các doanh nghiệp lớn của Anh có 
đầu tư tại ASEAN do Ngôi nhà Châu 
Á tại Anh và Thị trưởng Luân Đôn - 
ông Alderman Alan Yarrow chủ trì tổ 
chức. Tại Hội nghị, cộng đồng doanh 
nghiệp kêu gọi ASEAN tăng cường các 
sáng kiến tự do hóa và thuận lợi hóa 
kinh tế hậu 2015. Cộng đồng doanh 
nghiệp cũng rất quan tâm đến việc 
tăng cường quan hệ thương mại và 
đầu tư ASEAN-Anh bao gồm cả việc 
nối lại FTA ASEAN-EU.

Trong cuộc gặp với ông Hugo Swire, 
Bộ trưởng Ngoại giao Anh, hai bên đã 
trao đổi quan điểm về tiến độ của AEC 
và các cơ hội ngày càng tăng cho các 
doanh nghiệp Vương quốc Anh cũng 
như nhu cầu nâng cao nhận thức hơn 
nữa. Chủ đề an ninh hàng hải bao gồm 
vấn đề Biển Đông và di cư bất hợp 
pháp trong khu vực Đông Nam Á, với 
vai trò trung tâm của ASEAN, cũng 
được thảo luận.

Ngày đăng: 16 tháng 6 năm 2015
Nguồn: Ban thư ký ASEAN

Các thành viên WTO khác cũng đã 
bắt đầu quy trình gia nhập GPA 
bao gồm Albania, Úc, Trung Quốc, 
Georgia, Jordan,Cộng hòa Kyrgyzstan, 
Moldova, Oman, Tajikistan và Ukraine. 
Ngoài ra có thêm năm thành viên - là 
Cộng hòa Nam Tư Macedonia trước 
đây, Mông Cổ, Liên bang Nga, Ả Rập 

Xê-út và Seychelles - là các thành 
viên đã có điều khoản liên quan đến 
việc gia nhập Hiệp định này trong các 
Nghị định thư tương ứng của họ về 
việc gia nhập WTO.

Ngày đăng: 15 tháng 6 năm 2015
Nguồn: WTO

TIN FTAs

TIN VỀ ASEAN

CÁC DOANH NGHIỆP NA-UY VÀ EU LẠC QUAN VÀ KỲ VỌNG VÀO ASEAN

Sáu mươi sáu thành viên đang 
phát triển và kém phát triển hiện 
đã gửi thông báo cho WTO về kế 

hoạch hành động của các quốc gia 
này, trong đó bao gồm các điều khoản 
của Hiệp định mới về Tạo thuận lợi 
thương mại (TFA) mà các quốc gia này 
dự định sẽ thực thi khi Hiệp định có 
hiệu lực.

Tại cuộc họp trù bị của Ủy ban Thuận 
lợi hóa của WTO (PCTF) diễn ra vào 
ngày 11 tháng 6, Chủ tịch, Đại sứ 
Esteban Conejos của Philippines cho 
biết số lượng thông báo “Nhóm A” 
nhận được là “tín hiệu khích lệ cho 
những cam kết không ngừng của các 
thành viên” đối với TFA.

Chủ tịch Ủy ban nói thêm “Tôi đặc biệt 
phấn khởi khi thấy số lượng thông báo 
của các nước kém phát triển tăng lên 
với 03 văn bản bổ sung (Burundi, 
Rwanda và Tanzania) được đệ trình”.

Bên cạnh 3 thông báo bổ sung của 
các nước kém phát triển (LDC), còn 
có thông báo “Nhóm A” của các nước 
Dominica, Kenya, các Tiểu vương quốc 
Ả rập thống nhất, St. Kitts và Nevis, 
St Vincent và Grenadines, Antigua 

và Barbuda, Grenada và Trinidad và 
Tobago.

TFA đặt ra cách thức mới cho các nước 
đang phát triển và kém phát triển 
trong việc thực thi hiệp định này. Lần 
đầu tiên trong lịch sử WTO, yêu cầu 
thực thi Hiệp định được liên kết trực 
tiếp đến năng lực của quốc gia thực 
thi. Ngoài ra, Hiệp định cũng quy định 
nên có trợ giúp và hỗ trợ để giúp các 
quốc gia này đạt được khả năng thực 
thi đó.

Để được hưởng lợi trong chuyện này, 
các thành viên đang phát triển và kém 
phát triển phải thông báo cho WTO 
về các điều khoản mà họ sẽ thực thi 
khi Hiệp định có hiệu lực hoặc, trong 
trường hợp của các nước kém phát 
triển, trong vòng một năm sau khi 
Hiệp định có hiệu lực (cam kết Nhóm 
A); các điều khoản họ sẽ thực thi sau 
một thời gian chuyển đổi sau khi Hiệp 
định có hiệu lực (cam kết Nhóm B); 
và các điều khoản họ sẽ thực thi khi 
hết thời gian chuyển đổi và cần có trợ 
giúp và hỗ trợ xây dựng năng lực (cam 
kết Nhóm C).

 

TFA sẽ chỉ có hiệu lực khi hai phần ba số 
thành viên WTO (tương đương khoảng 
108 thành viên) chính thức thông qua 
Hiệp định. Cho đến nay, lãnh thổ Hồng 
Kông (Trung Quốc), Singapore, Hoa 
Kỳ, Mauritius, Malaysia, Nhật Bản và 
Úc đã phê chuẩn TFA.

Việt Nam đã thông báo với Ủy ban 
rằng Chính phủ Việt Nam đã hoàn 
tất quy trình phê duyệt và hy vọng 
Quốc hội sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định. 
Philippines cũng cho biết các nền kinh 
tế của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu 
Á Thái Bình Dương (APEC) đã cam kết 
sẽ phê chuẩn Hiệp định TFA trong 
thời gian sớm nhất có thể, và lý tưởng 
nhất là trước Hội nghị Bộ trưởng lần 
thứ 10 của WTO (MC10) ở Nairobi vào 
tháng 12 tới, nhằm bày tỏ sự ủng hộ 
mạnh mẽ của APEC cho thành công 
của  Hội nghị.

Đại sứ Conejos cho biết ông hy vọng 
Ủy ban đón nhận thêm các thông báo 
phê chuẩn mới từ nay cho đến trước 
phiên họp tiếp theo của PCTF vào 
tháng 10.

Ngày đăng: 16 tháng 6 năm 2015
Nguồn: WTO
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Ngày 3 và 4 tháng 6 vừa qua, các 
quan chức cấp cao của ASEAN 
và Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa đã tham dự Hội nghị Tham vấn 
cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 
21 tổ chức tại Bắc Kinh. Hai bên tái 
khẳng định tầm quan trọng của Đối 
tác Chiến lược ASEAN - Trung Quốc 
và nhất trí tăng cường hơn nữa quan 
hệ này. Hai bên thừa nhận sự liên kết 
kinh tế chặt chẽ giữa ASEAN và Trung 
Quốc và thảo luận về các lĩnh vực hợp 
tác mới nhằm đóng góp vào kế hoạch 
xây dựng cộng đồng ASEAN và hội 
nhập kinh tế. Hai bên cũng trao đổi 
quan điểm về những vấn đề khu vực 
và quốc tế cùng quan tâm.

Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại 
lớn nhất của ASEAN từ năm 2009 
trong khi ASEAN là đối tác thương 
mại lớn thứ ba của Trung Quốc kể từ 
năm 2011. Kim ngạch thương mại hai 
chiều năm 2014 đạt 366,5 tỷ USD, 
tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. 
Hai bên đã thống nhất cùng hướng 
tới mục tiêu kim ngạch thương mại 
hai chiều đạt 500 tỷ USD vào cuối 
năm 2015 và 1 nghìn tỷ USD vào 
năm 2020. Việc nâng cấp Hiệp định 
Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, 
khi được hiện thực hóa, sẽ góp phần 
đạt đến mục tiêu thương mại tham 
vọng trên.

Hai bên ghi nhận những tiến bộ đáng 
kể trong nhiều lĩnh vực hợp tác khác 
trong khuôn khổ Chương trình hành 
động 2011 - 2015. Ví dụ, kế hoạch 
thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề 
y tế đang được soạn thảo trong khi 
biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác 
Khoa học và Công nghệ đã được hoàn 
thiện. Các dự án đang được xây dựng 
để tăng cường hợp tác trong quản lý 
thiên tai.

Vì chương trình hành động sẽ kết 
thúc vào cuối năm 2015, hai bên đều 
đang nỗ lực hoàn thiện một Chương 
trình hành động mới để có thể thông 
qua tại Hội nghị hậu Bộ trưởng ASEAN 
+Trung Quốc vào tháng 8 năm 2015. 
Kế hoạch mới, cho giai đoạn 2016-
2020, sẽ đặt ra cho những thử thách 
mới, tăng cường kết nối kinh tế hai 
bên, hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát 
triển trong ASEAN và sẽ có những 
biện pháp thiết thực nhằm tăng cường 
quan hệ đối tác hai bên cùng có lợi.

ASEAN và Trung Quốc nhất trí tiếp 
tục đà đã được các nhà lãnh đạo đã 
đề ra trong Hội nghị thượng đỉnh 
nhân kỷ niệm 10 năm Hợp tác chiến 
lược ASEAN-Trung Quốc vào tháng 
10 năm 2013 nhằm đẩy mạnh hơn 
nữa quan hệ hợp tác chiến lược giữa 
hai bên. ASEAN thừa nhận và đánh 
giá cao vai trò của Trung Quốc trong 

việc hỗ trợ và giúp ASEAN đạt được 
các mục tiêu về phát triển và kết nối. 
Nhân năm 2016 đánh dấu kỷ niệm 25 
năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung 
Quốc, Trung Quốc đã đề nghị tổ chức 
Năm giao lưu giáo dục ASEAN-Trung 
Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác chặt chẽ 
hơn trong lĩnh vực giáo dục bao gồm 
học bổng cho sinh viên ASEAN tại các 
trường đại học ở Trung Quốc.

Hội nghị đã thảo luận sâu và thẳng 
thắn về những vấn đề liên quan đến 
hòa bình và ổn định khu vực. Theo 
đó, Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết 
phải tiếp tục xây dựng lòng tin và sự 
tin tưởng lẫn nhau và nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc thực hiện đầy 
đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên 
tại Biển Đông (DOC), cũng như cùng 
nhau hướng tới việc hoàn tất Bộ Quy 
tắc ứng xử (COC). Ngoài ra, ASEAN và 
Trung Quốc cũng nhất trí tăng cường 
hợp tác để giải quyết những thách 
thức mới và đang nổi lên như các mối 
đe dọa an ninh phi truyền thống, an 
ninh lương thực và năng lượng, biến 
đổi khí hậu, quản lý thiên tai, chống 
khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, 
tội phạm mạng và dịch bệnh.

Ngày đăng: 8 tháng 6 năm 2015
Nguồn: Ban thư ký ASEAN

TUYÊN BỐ CỦA CÁC BỘ TRƯỞNG THƯƠNG MẠI APEC TẠI BORACAY

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH CỦA APEC ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC THÚC ĐẨY  
HỘI NHẬP KINH TẾ

Bộ trưởng Thương mại của 21 nền 
kinh tế thành viên APEC đã ra 
một tuyên bố kết thúc cuộc họp 

của các Bộ trưởng ở Boracay vào ngày 
24 tháng 5 vừa qua về việc mở rộng 
thương mại và thúc đẩy hoạt động 
kinh tế theo hướng tăng trưởng mạnh 
mẽ, bền vững và toàn diện.

Tuyên bố này đã phản ánh kết quả 
của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại 

APEC năm 2015 do Bộ trưởng Công 
Thương Philippine Gregory Domingo 
chủ trì, mô tả các hành động chung sẽ 
được các thành viên APEC thực hiện 
trong các lĩnh vực ưu tiên sau đây:

* Hỗ trợ hệ thống thương mại đa 
biên
* Tăng cường Chương trình nghị sự 
hội nhập kinh tế khu vực
* Đẩy mạnh sự tham gia của các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ vào các thị 
trường khu vực và toàn cầu
* Đầu tư phát triển nguồn nhân lực
* Xây dựng các cộng đồng bền vững 
và có khả năng ứng phó
* Tăng cường hợp tác kinh tế và  
kỹ thuật.

Ngày đăng: 24 tháng 5 năm 2015
Nguồn: APEC

Tại một Hội nghị diễn ra trong hai 
ngày của các Trung tâm Nghiên 
cứu APEC tại Boracay ngay trước 

phiên họp của các quan chức cao cấp 
lần thứ hai và các Bộ trưởng Thương 
mại APEC, các học giả và chính sách 
gia hàng đầu đã khuyến nghị các 
chiến lược để APEC đẩy nhanh việc 
hội nhập kinh tế khu vực và tăng 
trưởng toàn diện trong khu vực  
châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị thường niên này tạo cơ hội 
cho các nhà nghiên cứu chính sách từ 
hơn 50 trung tâm nghiên cứu APEC, 
các trường đại học và các viện nghiên 
cứu chia sẻ những phân tích của mình 
về cách thức để APEC đạt được các ưu 

tiên chính năm 2015, bao gồm việc 
tăng cường thương mại dịch vụ trong 
khu vực và hiện thực hóa Khu vực Mậu 
dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương 
(FTAAP), cũng như củng cố các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ và đầu tư vào phát 
triển nguồn nhân lực.

Tại hội nghị, các nhà nghiên cứu đã 
chia sẻ những khuyến nghị về các ưu 
tiên chính sách của APEC trong năm 
2015. Để thúc đẩy hội nhập kinh tế, 
các chuyên gia đã đề xuất cách để 
APEC đóng vai trò quan trọng trong 
việc giảm các rào cản thương mại đối 
với dịch vụ và giúp tăng dòng chảy 
của dịch vụ xuyên biên giới.

“Một trong những trở ngại chính 
đối với các chính phủ trong việc tự 
do hóa thương mại dịch vụ là việc 
mở cửa hơn nữa thương mại dịch vụ 
xuyên biên giới đòi hỏi phải thực hiện 
cải cách quản lý trong nước”. Tiến sĩ 
Robert Scollay, Phó Giáo sư và Giám 
đốc Trung tâm nghiên cứu APEC 
New Zealand giải thích: “Các chính 
phủ đang thận trọng về những thay 
đổi đối với quy định trong nước do 
sự không chắc chắn về tác động của 
những cải cách này.”

“Để đạt được tiến độ và giảm sự không 
chắc chắn về những tác động của cải 
cách quản lý, APEC có thể đóng vai 
trò quan trọng như một vườn ươm về 

ASEAN VÀ TRUNG QUỐC TÁI KHẲNG ĐỊNH CAM KẾT ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TIN VỀ APEC
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- TIN VỀ TTIP: BỎ PHIẾU NGHỊ QUYẾT TTIP BỊ HOÃN SAU KHI THÀNH VIÊN ĐẢNG XÃ HỘI VÀ ĐẢNG 
DÂN CHỦ LẬT LẠI THỎA THUẬN VỀ NỘI DUNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐẦU TƯ 
- NHÀ NƯỚC

Nghị quyết thể hiện quan điểm 
của Nghị viện Châu Âu về Hiệp 
định Đối tác Thương mại và Đầu 

tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) vừa 
được gửi trả lại Ủy ban Thương mại 
quốc tế (INTA) hôm Thứ ba (ngày 09 
tháng 6) để dành thêm thời gian cho 
hai đảng lớn nhất của Nghị viện đàm 
phán về ngôn ngữ nội dung giải quyết 
tranh chấp giữa nhà đầu tư-nhà nước 
(ISDS).

Một ngày trước buổi bỏ phiếu toàn 
thể về nghị quyết, Chủ tịch Nghị viện 
Martin Schulz, một thành viên của 
Nhóm nghị sỹ đảng Xã hội và Dân chủ 
(S&D) đã hoãn cuộc bỏ phiếunày và 
trích dẫn 116 đề nghị sửa đổi. Theo 
quy định của Nghị viện, một nghị 

quyết có thể bị gửi trả lại Ủy ban đệ 
trình trên cơ sở quyết định của Chủ 
tịch Nghị viện nếu có nhiều hơn 50 đề 
xuất sửa đổi .

Tháng trước, Đảng Nhân dân Châu 
Âu (EPP) và S&Ds, hai đảng lớn nhất 
và lớn thứ hai của Nghị viện, đã nhất 
trí về lời văn thoả hiệp cho nội dung 
ISDS; lời văn này được đưa vào nghị 
quyết được Ủy ban INTA thông qua 
ngày 29 tháng 5. Để đổi lại, EPP đồng 
ý ủng hộ lời văn ngôn ngữ yêu cầu 
Uỷ ban Châu Âu, trong các cuộc đàm 
phán TTIP, phải yêu cầu Hoa Kỳ đồng 
ý với các tiêu chuẩn lao động cao hơn.

Tuy nhiên, nhóm S&D dường như đã 
lật lại thỏa thuận bằng việc đề xuất 

một sửa đổi vào ngày 3 tháng 6 theo 
hướng đề nghị loại trừ ISDS khỏi TTIP.

Đề xuất sửa đổi đã bổ sung cụm từ 
“không sử dụng cơ chế trọng tài tư 
nhân cho tranh chấp giữa nhà đầu tư - 
nhà nước” vào lời văn đã được Ủy ban 
INTA thông qua.

Sửa đổi hiện tại cũng yêu cầu Ủy ban 
phải “đề xuất một giải pháp lâu dài 
cho việc giải quyết tranh chấp giữa 
nhà đầu tư và nhà nước - mà không 
sử dụng cơ chế trọng tài tư nhân cho 
tranh chấp giữa nhà đầu tư-nhà nước 
(ISDS) - trên cơ sở các quy tắc và giám 
sát dân chủ. Theo đó, những tranh 
chấp dạng này sẽ được các thẩm phán 
chuyên nghiệp, độc lập, được chỉ định 

tự do hóa dịch vụ thông qua việc chia 
sẻ kiến thức về những thông lệ thực 
hành tốt nhất và kết nối các bên liên 
quan với nhau để giải quyết vấn đề 
làm thế nào để những cải cách quản lý 
có thể được thực hiện với kết quả tối 
ưu,” Tiến sĩ Scollay khuyến nghị.

Các nhà nghiên cứu chính sách cũng 
xem xét đến cách thức hiện thực hóa 

Khu vực mậu dịch tự do châu Á Thái 
Bình Dương (FTAAP). Các nhà kinh tế 
đã đưa ra những phân tích dữ liệu mới 
về tính năng động trong xuất khẩu và 
các chuỗi giá trị toàn cầu trong khu 
vực châu Á-Thái Bình Dương, những 
nhân tố giúp chỉ dẫn cho các nhà 
hoạch định chính sách APEC tiến lên 
phía trước. Những chiến lược nhằm 
hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(SMEs) cũng đã được thảo luận tại hội 
nghị bao gồm cách thức để giúp các 
SMEs tăng cường khả năng tiếp cận 
tài chính và phục hồi sau thảm họa.

Ngày đăng: 13 tháng 5 năm 2015
Nguồn: APEC

công khai xử lý một cách minh bạch 
trong phiên điều trần công khai và có 
bao gồm cơ chế phúc thẩm để đảm 
bảo sự nhất quán của các phán quyết 
và tôn trọng thẩm quyền của tòa án 
của EU cũng như các nước thành viên.”

Cùng ngày, nhóm EPP cũng đề xuất 
một sửa đổi với hy vọng thỏa hiệp 
với S&D bằng việc bổ sung cụm từ 
“không giống như hệ thống giải quyết 
tranh chấp giữa nhà đầu tư-nhà nước 
(ISDS) trước đây,” thay cho lời văn S&D  
đề xuất.

Một nguồn tin thân cận với nhóm 
S&Dcủa Nghị viện cho rằng Đảng này 
chỉ đơn thuần nêu lại sự phản đối lâu 
nay của họ đối với ISDS. Một nguồn tin 
khác vốn phê phán TTIP của Nghị viện 
thì cáo buộc nhóm S&D thay đổi quan 

điểm vì có những nhóm thành viên sẽ 
không bỏ phiếu cho nghị quyết nếu 
đưa nội dung ISDS vào.

Nếu sửa đổi của S&D được thông qua, 
một nguồn tin cho rằng EPP sẽ bỏ 
phiếu chống đối với lại nghị quyết - và 
khả năng này khiến Chủ tịch Nghị viện 
Schulz trì hoãn việc bỏ phiếu do lo ngại 
thất bại.

Trước khi bỏ phiếu toàn thể về nghị 
quyết TTIP, Ủy ban INTA phải xem 
xét đến các đề xuất sửa đổi, Nghị sỹ 
Daniel CASPARY đã cho biết như vậy 
trong một cuộc phỏng vấn ngày 10 
tháng 6 với Báo Inside US Trade.Một 
sửa đổi phải được ít nhất 1/10 Ủy 
ban INTA ủng hộ - tương đương với 5 
phiếu - để có thể được đưa ra bỏ phiếu 
toàn thể.

Caspary, một thành viên người Đức 
của EPP trong Ủy ban, nói rằng ông 
hy vọng các sửa đổi có thể được đưa 
ra bỏ phiếu toàn thể và rằng Chủ tịch 
Nghị viện Schulz chỉ sử dụng động thái 
mang tính thủ tục này để tạo thêm 
thời gian cho S&Dtìm được tiếng nói 
chung cho lời văn ISDS.Ông Caspary 
cho rằng nhóm EPP có thể xem xét 
lời văn khác cho nội dung ISDS nhưng 

không thay đổi quan điểm rằng TTIP 
phải có ISDS.

Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban INTA 
dự kiến diễn ra vào ngày 15 và 16 
tháng 6 nhưng một nguồn tin của Nghị 
viện cho biết Ủy ban vẫn chưa đưa ra 
quyết định về việc nghị quyết có được 
thảo luận tại cuộc họp đó hay không. 
Không có thời hạn cho việc Nghị viện 

thông qua nghị quyết này vì đó không 
phải là văn bản pháp lý.

Theo thông cáo báo chí từ Nghị viện, 
Chủ tịch Nghị viện Schulz đã tham vấn 
với Chủ tịch INTA Bernd Lange, cũng 
là một thành viên S&D, trước khi hoãn 
bỏ phiếu. Thông cáo này cũng cho biết 
về mặt chính thức, sự trì hoãn này cho 
phép Ủy ban INTA “xem xét tổng thể 
các sửa đổi và yêu cầu chia cắt phiếu”.

Chủ tịch INTALange, trong một thông 
cáo báo chí ngày 09 tháng 6, nói rằng 
việc trì hoãn sẽ tạo thêm thời gian 
để Ủy ban tạo lập thiết lập một “khối 
đa số ổn định ủng hộ cho nghị quyết 
TTIP”, qua đó gửi một thông điệp 
mạnh mẽ tới các nhà đàm phán TTIP.

Phía S&D bị các nhóm chính trị của cả 

hai bên trong đàm phán TTIP chỉ trích 
rộng rãi do trì hoãn việc bỏ phiếu.

“Sau khi đàm phán căng thẳng đưa 
đến một nghị quyết được ủng hộ rộng 
rãi về TTIP trong Ủy ban thương mại, 
Đảng Dân chủ Xã hội giờ đây lại e 
ngại việc bỏ phiếu,” Marietje Schaake, 
một thành viên người Hà Lan của 
nhóm Liên minh Tự do và Dân chủ vì  

TIN VỀ TTIP
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Ngày 29 tháng 5 năm 2015, 
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo 
Abe, Chủ tịch Hội đồng Châu 

Âu Donald Tusk và Chủ tịch EU Jean-
Claude Juncker đã thống nhất thúc 
đẩy đàm phán hiệp định thương mại 
tự do giữa Liên minh Châu Âu và Nhật 
Bản vốn đã bị bế tắc trong một thời 
gian dài. Các nhà lãnh đạo hai bên đã 
gặp nhau tại phiên họp thường niên 
gần đây nhất. Thủ tướng Abe đã cho 
biết “trong lĩnh vực kinh tế, chúng tôi 
đã nhất trí sẽ đẩy mạnh đàm phán 
Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản - 
EU nhằm mục tiêu đạt được hiệp định 
cơ bản trong năm nay trong khi vẫn 
chú trọng tới tiến độ và chất lượng”.

Theo thông tin từ Hội đồng 
thương mại Trung Quốc - 
Australia, Hiệp định thương mại 

tự do Trung Quốc - Australia(ChAFTA) 
sẽ được ký vào ngày 17 tháng 6 năm 
2015 sau 10 năm đàm phán. 

Các chuyên gia cho rằng ChAFTA phản 
ánh mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai 
nền kinh tế lớn của thế giới cũng như 
thể hiện sự ảnh hưởng ngày càng gia 
tăng của Trung Quốc trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo nguồn tin trên trang 
businesspectator.com.au của 
Australia, lời văn của Hiệp định 
ChAFTA sẽ được công bố vào ngày 
18 tháng 6 năm 2015 và ông Gao 
Hucheng, Bộ trưởng Bộ Thương mại 
Trung Quốc (MOFCOM), dự kiến có 
chuyến thăm Australia trong tuần 
này để chốt lại lời văn.

Trung Quốc và Australia đã ký kết 
một tuyên bố tượng trưng về việc kết 
thúc đàm phán ChAFTA hồi tháng 11 
năm 2014 trong chuyến thăm của 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại 

Australia để tham dự Hội nghị Thượng 
đỉnh G20.

Trên trang web hồi tháng 11 năm 
2014, Bộ Thương mại Trung Quốc 
cho biết, theo kết quả đàm phán 
ChAFTA được khởi động vào tháng 4 
năm 2005, hầu hết các hàng hóa của 
Australia xuất khẩu sang Trung Quốc 
sẽ được miễn thuế quan và mọi sản 
phẩn xuất khẩu của Trung Quốc tới 
Australia cũng được miễn thuế quan.

Theo khẳng định của Bộ Thương mại 
Trung Quốc, hai bên hứa hẹn sẽ mở 
cửa thị trường ở mức độ cao và “chất 
lượng cao” trong lĩnh vực dịch vụ và 
đầu tư, và hai nước cùng đồng ý dành 
cho nhau đối xử tối huệ quốc và hạ 
thấp ngưỡng rà soát đối với các khoản 
đầu tư của doanh nghiệp. 

Ngày đăng: 16 tháng 6 năm 2015
Nguồn: Thời báo Toàn cầu

TIN VỀ CÁC FTA KHÁC 

TRUNG QUỐC VÀ AUSTRALIA KÝ THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI TỰ DO

FTA EU- NHẬT BẢN: HIỆP ĐỊNH CƠ BẢN SẼ ĐẠT ĐƯỢC VÀO CUỐI NĂM 2015

Châu Âu (Alde) cho biết. Alde về cơ 
bản ủng hộ TTIP.

Những sửa đổi khác chủ yếu là do 
các nhóm chính trị phản đối TTIP 
đặt ra nhằm làm chệch hướng nghị 
quyết, một nguồn tin ủng hộ thỏa 
thuận thương mại này của Nghị viện 
cho biết. Một nguồn tin khác chỉ ra là 
những sửa đổi này, bao gồm cả những 
vấn đề như hội tụ chính sách, có thể 
sẽ lại được đưa ra nếu Ủy ban INTA 
không xử lý được.

Trong một thông cáo báo chí ngày 10 
tháng 6, Chủ tịch INTALange cho biết 
sửa đổi đang tranh cãi ở đây là “làm rõ 
trong lời văn để đảm bảo không diễn 
dịch sai.”

Ông Caspary bác bỏ ý niệm là lời văn 
ban đầu, do Chủ tịch INTALange đề 
xuất, bị diễn dịch sai. Ông cho biết EPP 
hiểu rõ điều này trong suốt quá trình 
đàm phán về nghị quyết và Đảng S&D 
cũng nhận thức rõ là EPP sẽ không 
bao giờ chấp nhận lời văn yêu cầu ủy 
ban loại trừ ISDS khỏi TTIP.

Lý do duy nhất nhóm EPP ủng hộ sửa 
đổi nhằm yêu cầu Ủy ban đề nghị Hoa 
Kỳ áp dụng các công ước cơ bản của 
Tổ chức Lao động quốc tế là vì nhóm 
S&D đã đồng ý thỏa hiệp lời văn về 
ISDS, ông Caspary cho biết thêm.

Ngày đăng: Ngày 10/06/2015
Nguồn: Insight US Trade

Báo cáo cho thấy các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đã 
chiếm 28% xuất khẩu của Liên 

minh châu Âu sang Mỹ. Con số này có 
thể tăng lên nếu thương mại xuyên 
Đại Tây Dương trở nên dễ dàng hơn. 
Cách hiệu quả nhất để đẩy mạnh xuất 
khẩu của các SMEs là giảm chi phí 
tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật.

Theo một báo cáo công bố tại Brussels 
hôm nay, Hiệp định đối tác thương mại 
và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) 
có tiềm năng đáng kể cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Báo cáo này trình 
bày kết quả khảo sát các SMEs thực 
hiện vào năm 2014 về những thách 
thức mà họ phải đối mặt khi xuất khẩu 
sang Hoa Kỳ. Báo cáo cũng sử dụng 
những dữ liệu mới để xem xét quy mô 
xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ 
và vửa của EU sang Hoa Kỳ.

Bà Cecilia Malmstrom, Cao ủy thương 
mại EU cho biết: “Các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ là xương sống của nền 
kinh tế châu Âu. Các công ty này sẽ 
chuyển các lợi ích mà TTIP mang lại về 
cho cộng đồng địa phương của mình. 
Đó là lý do tại sao EU và Hoa Kỳ đang 
nỗ lực để đạt được một hiệp định tham 
vọng đáp ứng được các mối quan tâm 
của mình. Báo cáo này giúp chúng ta 
làm được điều đó thông qua việc chỉ ra 
những trở ngại và những khó khăn mà 
chúng ta phải giải quyết. Đây là một 
trong những vấn đề sẽ được thảo luận 
khi các nhà đàm phán của chúng ta 
gặp nhau trong tuần này.”

Elzbieta Bieńkowska, Ủy viên Châu 
Âu phụ trách thị trường nội địa, 
công nghiệp, doanh nghiệp và doanh 
nghiệp vừa và nhỏ nói thêm: “SMEs 
được lợi nhiều nhất khi chúng ta giảm 
bớt các rào cản phi thuế quan và bệnh 
giấy tờ. Chúng tôi đang xử lý vấn đề 
này trong thị trường chung EU và ở 
đây chúng tôi có thể thấy lý do tại 
sao phải làm điều tương tự trong đàm 
phán TTIP .”

Báo cáo chỉ ra rằng các SMEs đã hưởng 
lợi nhiều từ thương mại xuyên Đại Tây 
Dương. 150.000 doanh nghiệp SMEs 
xuất khẩu sang Hoa Kỳ vào năm 
2012, chiếm 28% tổng xuất khẩu của 
EU sang đó. Các SMEs trong các lĩnh 
vực liên quan đến thực phẩm, đồ uống 
và nông nghiệp; quần áo, dệt may & 
da; cũng như hóa chất đều chiếm trên 
trung bình thị phần xuất khẩu của EU.

Tuy nhiên, khảo sát này cũng cho 
thấy các SMEs của EU gặp nhiều thách 
thức khi xuất khẩu sang thị trường 
Hoa Kỳ.Nhiều thách thức trong số 
này có thể được giảm bớt khi có Hiệp 
định TTIP tham vọng, toàn diện và 
duy trì được các tiêu chuẩn cao cho 
bảo hộ chính sách. Các vấn đề đặt ra  
bao gồm:

* Tuân thủ các quy tắc và quy định 
kỹ thuật đối với tất cả hàng hóa - 
đây là vấn đề thường xuyên được 
trích dẫn nhất;
* Truy cập thông tin về quy định áp 
dụng cho các sản phẩm . Gần một 

phần ba số người được hỏi không 
thể xác định nguồn gốc thực (ví dụ, 
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ ) của 
vấn đề pháp lý mà họ gặp phải;
* Bị loại trừ một cách hợp pháp ra 
khỏi thị trường, cũng như trong 
nhiều phần của mua sắm công;
* Tuân thủ các quy định hải quan - 
một việc có thể rất tốn kém và tạo 
thành các rào cản thương mại trong 
thực tế;
* Khác biệt về quy định giữa các 
tiểu bang Hoa Kỳ.

Ngoài những vấn đề liên ngành trên, 
các SMEs tham gia khảo sát cũng nêu 
ra nhiều vấn đề chuyên ngành. Đó đặc 
biệt là các ngành thực phẩm, đồ uống 
và các sản phẩm nông nghiệp, dược 
phẩm, dệt may, máy móc và thiết bị 
điện. Về dịch vụ, những khó khăn liên 
quan đến sự di chuyển của nhà cung 
cấp dịch vụ là vấn đề nổi bật nhất.

Nhiều thách thức mà các SMEs phải 
đối mặt khi xuất khẩu vào thị trường 
Hoa Kỳ có thể được giảm bớt nếu có 
Hiệp định TTIP. Phần pháp lý của Hiệp 
định TTIP sẽ là một trong những nội 
dung của lịch Phiên đàm phán TTIP 
lần thứ 9 diễn ra tại thành phố New 
York. Các nhà đàm phán EU và Hoa Kỳ 
sẽ tiếp tục công việc của mình trong 
cả ba trụ cột đàm phán (mở cửa thị 
trường, hợp tác thể chế và quy tắc).

Ngày đăng: 10 tháng 4 năm 2015
Nguồn: Ủy ban châu Âu

BÁO CÁO MỚI HÉ LỘ TIỀM NĂNG LỚN CỦA TTIP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY NHỎ
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

TRUNG QUỐC ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 
ĐỐI VỚI ỐNG ĐÚC BẰNG THÉP KHÔNG GỈ CHỊU LỰC 
CAO (“HP-SSST”) TỪ LIÊN MINH CHÂU ÂU   

Tên ngắn gọn: 

Nguyên đơn:

Bị đơn:

Bên thứ 3: 

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

Yêu cầu tham vấn đã nhận 
được: 

Báo cáo của Ban hội thẩm
được luân chuyển

Trung Quốc - HP-SSST (EU)

Liên minh châu Âu

Trung Quốc

Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ 

Hiệp định về Chống bán phá giá (Điều VI của Hiệp định GATT 1994): 
Điều 1, 2.2, 2.4, 2.4.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.4,6.5, 6.5.1, 6.7, 6.9, 7.4, 
12.2, 12.2.2,PPhụ lục I, Phụ lục II
Hiệp định GATT 1994: Điều VI

Ngày 13 tháng 6 năm 2013

Ngày 13 tháng 2 năm 2015

  
Tình hình hiện nay: Ngày 20 tháng 5 năm 2015, Trung Quốc đã kháng cáo 
bản Báo cáo của Ban hội thẩm. 

Các mốc quan trọng:

Cả 2 cường quốc kinh tế đều nhất trí 
sẽ kết thúc đàm phán một hiệp định 
thương mại tự do lớn kết nối các nền 
kinh tế của mình nhưng các cuộc đàm 
phán đã bị trì hoãn trong một thời 
gian dài chủ yếu là do bất đồng về 
thuế quan và các rào cản thương mại. 
Trong khi Brúc-xen muốn đưa các rào 
cản phi thuế vào một số lĩnh vực thì 
Tokyo lại muốn thúc đẩy đàm phán 
thông qua vấn đề thuế quan đối với ô 
tô của Nhật Bản, điều này vốn là vấn 

đề gây khó khăn cho các nhà sản xuất 
và xuất khẩu ô tô lớn của EU như Đức. 
Tuy nhiên Nhật Bản cũng đang tham 
gia vào đàm phán khác như Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
vốn cũng đang phải đối mặt với tình 
trạng bế tắc vì những vấn đề nội bộ 
của Hoa Kỳ.

 Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Nhật 
Bản và EU cũng tuyên bố rằng họ 
sẽ tiếp tục hợp tác trong các vấn đề 

khác, ví dụ như vấn đề tranh chấp 
ở Crưm. Một nguồn tin cho biết Thủ 
tướng Abe đang lên kế hoạch thăm 
U-crai-na trong tháng 7 sau khi tham 
dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Đức.

Ngày đăng: 02 tháng 6 năm 2015
Nguồn: Bilaterals.org

Cập nhật tóm tắt vụ kiện 
Ngày 13 tháng 6 năm 2013, Liên 
minh châu Âu (EU) đã yêu cầu tham 
vấn với Trung Quốc về các biện pháp 
áp dụng thuế chống bán phá giá đối 
với một số sản phẩm ống đúc bằng 

thép không gỉ chịu lực cao (gọi tắt 
là HP-SSST) từ EU được nêu trong 
Thông báo số 21 [2012] và số 72 
[2012] của Bộ Thương mại Trung 
Quốc (MOFCOM) kèm theo các phụ 
lục và các quy định sửa đổi đối với 
biện pháp đó.  

EU khiếu nại rằng các biện pháp trên 
không phù hợp với:
* Điều 1, 2.2, 2.4, 2.4.2, 3.1, 3.2, 
3.4, 3.5, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.7, 6.8, 6.9, 
7.4, 12.2 và 12.2.2 của Hiệp định về 
Chống bán phá giá; và 
* Điều VI của Hiệp định GATT 1994.
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Ngày 27 tháng 6 năm 2013, Nhật 
Bản đã yêu cầu được tham gia vào 
các phiên tham vấn. Sau đó, Trung 
Quốc đã thông báo với Cơ quan Giải 
quyết tranh chấp (DSB) rằng nước 
này chấp thuận yêu cầu tham vấn 
của Nhật Bản. Ngày 16 tháng 8 năm 
2013, EU đã yêu cầu thành lập Ban 
hội thẩm. 

Quá trình hội thẩm và 
phúc thẩm 
DSB đã thành lập Ban hội thẩm tại 
cuộc họp ngày 30 tháng 8 năm 
2013. Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đã bảo lưu 
quyền tham gia với tư cách bên 
thứ ba. Sau đó, Nga và Ả Rập Xê-
út cũng bảo lưu quyền tham gia vụ 
việc với tư cách là bên thứ ba. Trên 
cơ sở sự thống nhất giữa các bên, 
các thành viên của Ban hội thẩm đã 
được tập hợp vào ngày 11 tháng 
9 năm 2013. Vào ngày 13 tháng 
2 năm 2015, báo cáo của Ban hội 
thẩm đã được luân chuyển tới các 
nước thành viên.  

Tóm tắt các luận điểm 
chính 

Vụ tranh chấp này liên quan tới việc 
Trung Quốc áp dụng thuế chống 
bán phá giá đối với một số sản 
phẩm ống đúc bằng thép không gỉ 
chịu lực cao của Nhật Bản và EU. Các 
nguyên đơn đã khiếu nại rằng thuế 
chống bán phá giá do Trung Quốc 
áp dụng và việc điều tra do cơ quan 
điều tra của Trung Quốc tiến hành 

(MOFCOM) là không phù hợp với các 
quy định về thủ tục và nội dung của 
Hiệp định Chống trợ cấp và Điều 
VI của Hiệp định GATT 1994. Các 
nguyên đơn cũng đưa ra các khiếu 
nại gần như giống nhau liên quan tới 
việc xác định tổn thất và cách thức 
tiến hành các thủ tục của MOFCOM. 
EU cũng đưa ra các khiếu nại bổ 

sung liên quan tới việc xác định mức 
độ phá giá của MOFCOM. 

Các nguyên đơn đã đưa ra một loạt 
các khiếu nại theo Điều 3 chống lại 
việc MOFCOM xác định rằng hàng 
nhập khẩu bị bán phá giá đã gây tổn 
hại cho ngành sản xuất trong nước 
của Trung Quốc. Các nguyên đơn 
cho rằng việc MOFCOM xem xét các 
ảnh hưởng về giá cả của hàng nhập 
khẩu là không phù hợp với Điều 3.1 
và 3.2 của Hiệp định Chống bán phá 
giá; và rằng việc MOFCOM đánh giá 
tác động của hàng nhập khẩu bị bán 
phá giá đối với ngành sản xuất trong 
nước là không phù hợp với Điều 3.1 
và 3.4 của Hiệp định Chống bán phá 
giá; và rằng việc MOFCOM xác định 
có mối quan hệ nhân quả giữa hàng 
nhập khẩu bị bán phá giá với tổn 
thất vật chất của ngành sản xuất 
trong nước là không phù hợp với 
Điều 3.1 và 3.5 của Hiệp định Chống 
bán phá giá. Ban hội thẩm đã nhất 
trí với nhiều khiếu nại theo Điều 3.1, 
3.2, 3.4 và 3.5 nhưng không có cùng 
quan điểm với bên nguyên đơn về 
các vấn đề còn lại. Đặc biệt Ban hội 

thẩm phản đối khiếu nại của nguyên 
đơn theo Điều 3.2 rằng MOFCOM đã 
được yêu cầu - và đã không - đánh 
giá liệu việc giảm giá bởi hàng nhập 
khẩu có gây ra tác động thực tế 
trong việc tạo ra áp lực giảm giá đối 
với hàng trong nước hay không.  
Bên nguyên đơn đã khiếu nại rằng 
MOFCOM đã không thực thi các 
yêu cầu theo Điều 6.8 và Phụ lục 
II:1 trong việc áp dụng các số liệu 
và thông tin thực tế đã có để xác 
định tất cả các mức bán phá giá của 
những nhà xuất khẩu vô danh. Ban 
hội thẩm đã bác bỏ khiếu nại này 
của nguyên đơn. Ban hội thẩm cho 
rằng không có cơ sở thực tế để kết 
luận rằng MOFCOM đã không thông 
báo cho các nhà xuất khẩu/nhà sản 
xuất vô danh về các thông tin yêu 
cầu đối với họ vì MOFCOM đã công 
bố bảng câu hỏi đối với các nhà xuất 
khẩu trên trang web của mình.  

Bên nguyên đơn đã khiếu nại rằng 
MOFCOM đã không tuân thủ Điều 
6.9 về công bố các thông tin và số 
liệu cần thiết liên quan đến việc xác 
định bán phá giá và tổn hại cũng 
như các kết luận về mức độ bán phá 
giá. Ban hội thẩm đã bác bỏ khiếu 
nại của nguyên đơn liên quan tới 
việc MOFCOM đã mô tả lại thông tin 
để làm lộ các thông tin và số liệu 
thực tế quan trọng khi xác định bán 
phá giá. Ban hội thẩm ghi nhận rằng 
MOFCOM đã mô tả lại các thông 
tin và số liệu thực tế quan trọng 
của nhà xuất khẩu. Ban hội thẩm 
đồng ý với khiếu nại của nguyên 
đơn rằng MOFCOM đã không công 
bố phương pháp tính toán biên độ 
phá giá. Ban hội thẩm cũng đồng ý 
với phần lớn khiếu nại của nguyên 
đơn rằng MOFCOM đã không công 
bố các thông tin và số liệu cần 
thiết liên quan tới việc xác định tổn 
hại. Ban hội thẩm bác bỏ khiếu nại 
của nguyên đơn rằng MOFCOM đã 
không cung cấp các thông tin và số 
liệu cần thiết liên quan tới tất cả các 
mức độ phá giá khác.  

Các nguyên đơn khiếu nại rằng 
MOFCOM đã không bảo đảm rằng 
thông báo về quyết định cuối cùng 
của cơ quan này phù hợp với các 
yêu cầu của Điều 12.2 và 12.2.2 
của Hiệp định Chống bán phá giá. 

Những khiếu nại này liên quan đến 
các thông tin về việc xác định tổn 
hại của MOFCOM cũng như tất cả 
các mức độ bán phá giá khác. Ban 
hội thẩm đã bãi bỏ một số luận điểm 
của các khiếu nại liên quan tới việc 
xác định tổn hại của MOFCOM và 
yếu tố nền kinh tế được thực hiện 
theo quy định của pháp luật liên 
quan tới các vấn đề khác. Ban hội 
thẩm nhất trí với một luận điểm 
của các khiếu nại liên quan tới việc 
xác định bán phá giá của MOFCOM 
nhưng bác bỏ các luận điểm còn lại.       

Các nguyên đơn khiếu nại rằng 
Trung Quốc đã không tuân thủ Điều 
6.5 của Hiệp định Chống bán phá vì 
MOFCOM đã cho phép duy trì chế 
độ bảo mật đối với toàn văn các báo 
cáo mà không đưa ra “một lý do hợp 
lý” cho việc này. Các nguyên đơn 
cũng khiếu nại rằng Trung Quốc đã 
không tuân thủ Điều 6.5.1 của Hiệp 
định Chống bán phá giá vì MOFCOM 
đã không đưa ra các bản tóm tắt 
hoặc giải thích công khai về việc tại 
sao không có các bản tóm tắt này. 
Ban hội thẩm nhất trí với tất cả các 
khiếu nại này của nguyên đơn. 

Các nguyên đơn khiếu nại rằng, 
bằng cách áp dụng các biện pháp 

tạm thời trong một giai đoạn vượt 
quá bốn tháng mà không đáp ứng 
được các yêu cầu theo Điều 7.4 của 
Hiệp định Chống bán phá giá, Trung 
Quốc đã không tuân thủ Điều này. 
Ban hội thẩm đã nhất trí với khiếu 
nại này. 

EU đã có một số khiếu nại về việc 
xác định bán phá giá của MOFCOM. 
Các khiếu nại này liên quan tới: (i) 
việc sử dụng các mức chi phí chung, 
chi phí bán hàng và chi phí quản 
lý hành chính (chi phí SG&A) (Điều 
2.2.1, 2.2.1.1 và 2.2.2 của Hiệp định 
Chống bán phá giá); (ii) tính công 
bằng trong việc so sánh (Điều 2.4 
của Hiệp định Chống bán phá giá); 
và (iii) việc tính trùng một số chi 
phí quản lý hành chính (Điều 6.7 
và Phụ lục I:7 của Hiệp định Chống 
bán phá giá). Ban hội thẩm đã nhất 
trí vớikhiếu nại của EU theo Điều 
2.2.2 liên quan tới các mức chi phí 
SG&A và yếu tố nền kinh tế được 
thực hiện theo quy định của pháp 
luật trong các khiếu nại còn lại liên 
quan tới vấn đề này. Ban hội thẩm 
đã nhất trí với khiếu nại của EU về 
việc so sánh công bằng theo Điều 
2.4. Ban hội thẩm cũng nhất trí với 
luận điểm về thủ tục trong khiếu nại 
của EU theo Điều 6.7 và Phụ lục I:7 

liên quan tới việc tính trùng một số 
chi phí hành chính.    

Nhật Bản và EU khiếu nại rằng 
Trung Quốc đã vi phạm Điều 1 của 
Hiệp định Chống bán phá giá và 
Điều VI của Hiệp định GATT 1994 
khi không tuân thủ các điều khoản 
của Hiệp định Chống bán phá giá. 
Ban hội thẩm nhất trí với các khiếu 
nại này. 

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2015, 
Trung Quốc và Nhật Bản đã yêu cầu 
DSBthông qua dự thảo phán quyết 
gia hạn khoảng thời gian 60 ngày 
theo quy định tại Điều 16.4 của Tài 
liệu quy định về Giải quyết tranh 
chấp của WTO tới ngày 20 tháng 
5 năm 2015. Tại cuộc họp ngày 25 
tháng 3 năm 2015, DSB đã nhất 
trí rằng DSB sẽ thông qua báo cáo 
của Ban hội thẩm không muộn hơn 
ngày 20 tháng 5 năm 2015 trừ khi 
(i) Cơ quan này đưa ra phán quyết 
đồng thuận không tiến hành như 
vậy hoặc (ii) Trung Quốc hoặc Nhật 
Bản thông báo với DSB về quyết 
định kháng cáo bản báo cáo của  
Ban hội thẩm.    
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20.05.2015
TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN NỘP ĐƠN KHÁNG CÁO BẢN BÁO CÁO CỦA BAN HỘI THẨM 
VỀ THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI ỐNG THÉP

Trung Quốc đã nộp đơn kháng cáo 
ngày 20 tháng 5 năm 2015 về 
Báo cáo của Ban hội thẩm về việc 
“Trung Quốc - các biện pháp về áp 
dụng thuế chống bán phá giá đối với 
ống đúc bằng thép không gỉ hiệu 
suất cao từ EU” (vụ DS460). Cùng 

ngày, Nhật Bản đã nộp thông báo 
kháng cáo liên quan đến Báo cáo 
của Ban hội thẩm về việc “Trung 
Quốc - Các biện pháp áp đặt thuế 
chống bán phá giá đối với ống đúc 
bằng thép không gỉ hiệu suất cao từ  
Nhật Bản” (vụ DS454).

20.05.2015
THÀNH LẬP BAN HỘI THẨM VỀ VỤ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BIỆN PHÁP CỦA INDONESIA 
ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Ngày 20 tháng 5, DSB đã thành lập 
Ban hội thẩm để xem xét khiếu nại 
của New Zealand và Hoa Kỳ về các 

biện pháp hạn chế nhập khẩu của 
Indonesia đối với các sản phẩm nông 
nghiệp.

07.05.2015
NGA NỘP HỒ SƠ KIỆN LIÊN MINH EU VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN PHÁ GIÁ

22.04.2015
THÀNH LẬP BAN HỘI THẨM TRONG VỤ KIỆN GIỮA HOA KỲ VÀ TRUNG QUỐC VỀ VẤN ĐỀ 
TRỢ CẤP 

08.05.2015
NGA NỘP HỒ SƠ KIỆN U-CRAI-NA VỀ MẶT HÀNG AMOMONIUM NI-TRÁT

Ngày 7 tháng 5 năm 2015, Liên 
bang Nga đã thông báo lên Ban 
thư ký WTO yêu cầu tham vấn về 

các biện pháp chống bán phá giá 
của U-crai-na trong việc nhập khẩu 
ammoniumni-trát.

Ngày 7 tháng 5 năm 2015, Liên 
bang Nga đã thông báo lên Ban thư 
ký WTO yêu cầu tham vấn với EU về 

các phương pháp tính toán phá giá 
do EU sử dụng đối với các hàng hóa 
nhập khẩu từ Nga.

Tại phiên họp thường kỳ vào ngày 
22 tháng 4, DSB đã thành lập Ban 

hội thẩm để xem xét vụ tranh chấp 
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về các 

chương trình trợ cấp.

CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

05.06.2015
HOA KỲ KHÁNG CÁO BÁO CÁO CỦA BAN HỘI THẨM ĐỐI VỚI VỤ TRANH CHẤP VỚI MEXICO 
VỀ CÁ NGỪ

01.06.2015
VIỆT NAM NỘP ĐƠN KIỆN TRONG VỤ TRANH CHẤP VỚI INDONESIA VỀ CÁC BIỆN PHÁP TỰ 
VỆ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THÉP NHẬP KHẨU 

Hoa Kỳ đã nộp Đơn phúc thẩm vào 
ngày 5 tháng 6 năm 2015 liên quan 
đến báo cáo của Ban Hội thẩm trong 

vụ tranh chấp “Hoa Kỳ- Các biện 
pháp liên quan đến nhập khẩu, tiếp 
thị và bán cá ngừ và các sảm phẩm 

cá ngừ: viện dẫn điều 21.5 tài liệu 
Giải thích về Cơ chế giải quyết tranh 
chấp (DSU) bởi Mexico” (vụ DS381).

Việt Nam đã thông báo với Ban thư 
ký WTO vào ngày 01 tháng 6 năm 
2015 về việc khởi kiện Indonesia 
liên quan đến việc Indonesia áp 

dụng biện pháp tự vệ đối với sản 
phẩm thép cán không hợp kim nhập 
khẩu. 

29.05.2015
THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN PHÚC THẨM VỀ VỤ TRANH CHẤP DÁN NHÃN TÊN 
NƯỚC XUẤT XỨ (COOL) 

Ngày 29 tháng 5, Cơ quan Giải 
quyết tranh chấp (DSB) đã thông 
qua báo cáo của Ban Phúc thẩm về 
vụ tranh chấp “Hoa Kỳ - Những yêu 
cầu về việc dán nhãn tên nước xuất 

xứ (COOL) - Viện dẫn Điều 21.5 (Ban 
hội thẩm về việc tuân thủ) của Tài 
liệu giải thích về Giải quyết tranh 
chấp” bởi Canada và Mexico.

21.05.2015
NHẬT BẢN NỘP ĐƠN KIỆN HÀN QUỐC VỀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ NHẬP KHẨU

Nhật Bản đã thông báo với Ban thư 
ký WTO ngày 21 tháng 5 năm 2015 
về việc nước này khởi kiện chống 
lại Hàn Quốc liên quan đến lệnh 

cấm nhập khẩu và các yêu cầu thử 
nghiệm và chứng nhận bổ sung gây 
ảnh hưởng đến việc nhập khẩu sản 
phẩm thực phẩm từ Nhật Bản. 
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Các biện pháp có sử dụng hàm lượng nội địa:
Là các biện pháp được sử dụng nhằm mục đích khuyến khích sự phát triển ngành sản xuất trong nước hoặc để cải thiện 
cán cân thương mại thông qua các hình thức yêu cầu sử dụng hàm lượng nội địa, cấp phép công nghệ, yêu cầu về đầu tư, 
yêu cầu về thương mại đối lưu hoặc các yêu cầu tương tự. Một vài biện pháp được đề cập ở đây có thể trái với các quy định 
tại Hiệp định Đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs). Hiệp định GPA cấm các Thành viên sử dụng tất cả các yêu cầu liên 
quan đến hàm lượng nội địa nói trên. Các yêu cầu này có thể làm phát sinh chi phí nội địa và do đó ảnh hưởng tiêu cực đến 
nỗ lực của các nước xuất khẩu. Các chính phủ thường chú ý tới các biện pháp có sử dụng hàm lượng nội địa do đây là một 
cách để thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất non trẻ trong nước.

Các đơn vị mua sắm:
Là khái niệm được sử dụng trong Hiệp định GPA để chỉ các tổ chức hoặc cơ quan 
thuộc diện điều chỉnh của Hiệp định. Thông thường, danh mục các đơn vị mua sắm 
bao gồm các Bộ ngành, cơ quan của Chính phủ ở cấp trung ương và địa phương, 
cũng như các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ trực thuộc các cơ quan đó. 
Các đơn vị mua sắm này bao gồm các công ty cung cấp điện, nước, các cơ quan quản lý cảng và cảng hàng không, các tổ 
chức nghiên cứu, nhà cung cấp dịch vụ y tế, doanh nghiệp vận tải và các cơ quan tương tự.

Không phân biệt đối xử: 
Là một nguyên tắc cơ bản được sử dụng trong khuôn khổ thương mại đa biên. Một nước có thể không phân biệt đối xử giữa 
các nhà cung cấp nước ngoài với nhau, và cũng có thể không áp dụng biện pháp mang tính phân biệt đối xử bất lợi đối với 
hàng hóa một khi các hàng hóa này đã được nhập khẩu hợp pháp vào lãnh thổ của nước đó. Các quy định của WTO cho phép 
một số ngoại lệ đối với nguyên tắc này nhưng với các điều kiện được đặt ra một cách ngặt nghèo. Chẳng hạn, các thành viên 
tham gia một khu vực thương mại tự do hoặc liên minh thuế quan có thể phân biệt đối xử với các nước không phải là thành 
viên trong việc áp thuế. Các thành viên WTO cũng có thể duy trì các ưu đãi thuế quan dành cho các nước đang phát triển.

Chính sách mua nội địa: 
Là một hình thức tạo lợi thế cho các nhà sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước theo quy định 
về mua sắm chính phủ của một số nước. Các chính sách này thường được thể hiện dưới dạng một 
mức độ ưu tiên có lợi cho các sản phẩm được sản xuất trong nước nhưng đôi khi những chính 
sách này chỉ giới hạn trong quyết định mua sắm hàng hóa nội địa nếu tất cả các yêu cầu khác 
đều bình đẳng. Chính sách mua nội địa đôi khi được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển của các 
ngành sản xuất trong nước.

Nguồn: Từ điển về Thuật ngữ chính sách thương mại  - Walter Goode - Ấn phẩm của Đại học Cambridge và WTO

Hiệp định Mua sắm Chính phủ - GPA:  
là một hiệp định “nhiều bên” (được ký kết bởi một số Thành viên của WTO) điều chỉnh hoạt động mua sắm hàng hóa, dịch 
vụ và cơ sở hạ tầng chính của chính phủ và các cơ quan nhà nước khác.

hay còn gọi là mua sắm công, là các hoạt động mua sắm hàng hóa và dịch vụ của chính 
phủ hoặc các cơ quan chính phủ cho tiêu dùng của chính các cơ quan này. Tại nhiều quốc 
gia, mua sắm chính phủ được ước tính chiếm ít nhất 10% GDP, tuy nhiên việc ước tính có 
thể có sự khác nhau khá lớn.

THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Mua sắm Chính phủ: 


