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TIN VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ

CÁC THÀNH VIÊN WTO KHẲNG ĐỊNH SỰ QUAN TÂM ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH QUỐC TẾ MỚI VỀ 
TRỢ CẤP THUỶ SẢN, NHƯNG KHÔNG THỐNG NHẤT ĐƯỢC VỀ BƯỚC HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO

TIN VỀ WTO 

Các thành viên WTO bày tỏ sự 
quan tâm mạnh mẽ đến các 
quy định quốc tế mới liên quan 

đến trợ cấp thuỷ sản, nhưng tiếp tục 
không đồng thuận về các bước hành 
động tiếp theo. Tại cuộc họp không 
chính thức của Nhóm Đàm phán Quy 
tắc (NGR) vào ngày 29 tháng 6, gần 
30 đại biểu các đoàn đã bày tỏ ý 
kiến về việc tập trung thảo luận về 
trợ cấp thuỷ sản.

Tóm lược các cuộc thảo luận, Đại sứ 
Jamaica Wayne McCook, Chủ tịch của 
NGR đã chỉ rõ sự khác biệt giữa các 
luồng quan điểm. Rất nhiều thành 
viên đã giữ nguyên quan điểm của 
mình về Mục tiêu 14.6 của Bản các 
Mục tiêu về Phát triển bền vững của 
Liên Hiệp Quốc (SDG), trong đó cam 
kết đến năm 2020, các Chính phủ sẽ 
cấm các loại hình trợ cấp thuỷ sản 
gây tác động đến đánh bắt thuỷ sản 
quá mức, bãi bỏ các loại trợ cấp gây 
đánh bắt trái phép, không thông báo 
và không được quản lý, và không 
ban hành các loại trợ cấp mới.

Đại sứ McCook cho biết, các thành 
viên khác đã đặt câu hỏi về cân 
bằng lợi ích trong đàm phán quy tắc 
như sự cần thiết phải đảm bảo tiến 
trình thực hiện các quy định về trợ 
cấp thuỷ sản được tiến hành song 
song và phối hợp với việc đàm phán 
các nội dung khác (như chống bán 
phá giá, trợ cấp chung, và cả các 

hiệp định thương mại tự do). Một số 
thành viên khác thảo luận về tính 
hiệu quả của điều khoản đối xử đặc 
biệt và khác biệt (S&D) dành cho 
các nước đang và chậm phát triển 
trong thỏa thuận cuối cùng về trợ 
cấp thuỷ sản. Cũng có thành viên đã 
đề nghị các thành viên khác chấp 
nhận các tiếp cận linh hoạt trong 
Hiệp định về Thuận lợi hoá thương 
mại của WTO về trợ cấp thuỷ sản.

Đại sứ McCook đã nhấn mạnh, các 
cuộc đàm phán nên dựa trên cách 
tiếp cận từ dưới lên (bottom-up). 
“Không thể hoàn thành được việc 
gì nếu không có các sáng kiến 
mang tính chất sống còn, chủ tịch 
sẽ không đưa ra các gợi ý, các sáng 
kiến phải do các thành viên đề xuất 
lên”, ông tuyên bố.

Cuộc họp vào ngày 29 tháng 6 vừa 
qua của NGR tập trung vào tài liệu 
do Niu Di-lân và 5 nước đồng tài 
trợ khác (Colombia, Iceland, Na Uy, 
Pakistan, Uruguay) luân chuyển 
trong cuộc họp trước. Tài liệu này 
đưa ra một loạt câu hỏi nhằm mục 
tiêu để các thành viên chia sẻ các 
thông tin về chính sách trợ cấp thuỷ 
sản, tạo cơ sở cho các thảo luận về 
nội dung này, hướng tới Mục tiêu 
14.6 vào năm 2020.

Một số thành viên đã cho ý kiến về 
nhiều câu hỏi thực tế trong tài liệu 

về chính sách trợ cấp thuỷ sản. Liên 
quan đến câu hỏi số 5 về việc NGR 
sẽ dự kiến hành động như thế nào 
để thiết lập được các nguyên tắc về 
trợ cấp thuỷ sản để đạt được mục 
tiêu 14.6, hơn 30 đại biểu đã đưa ra 
ý kiến, theo đó, các ý kiến được tổng 
hợp như sau:

Ủng hộ việc thống nhất một thỏa 
thuận về trợ cấp thuỷ sản phù 
hợp với Mục tiêu 14.6 tại Hội nghị 
Bộ trưởng WTO lần thứ 11 (MC11) 
năm 2017:

Nhiều thành viên WTO đã cho rằng, 
WTO đã được các nhà lãnh đạo chỉ 
đạo tại Hội nghị cao cấp của Liên 
hiệp quốc về Phát triển bền vững 
tại Nữu Ước hồi tháng 9 vừa qua, 
phải đạt được một thỏa thuận nhằm 
cấm và bãi bỏ các hình thức trợ cấp 
thuỷ sản gây đánh bắt thuỷ sản quá 
mức và trái phép vào năm 2020. 
Với thời hạn này, điều quan trọng 
nhất lúc này là các thành viên WTO 
phải sớm đạt được thỏa thuận đa 
phương, một số thành viên thậm chí 
còn đề xuất thời hạn cho việc này là 
Hội nghị MC11 năm 2017. 

Sự cần thiết phải cân bằng đàm 
phán quy tắc:

Một số nước đã khẳng định sự sẵn 
sàng của mình cho việc đàm phán 
trợ cấp thủy sản nhưng nhấn mạnh 
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Ap-ga-nít-xtan đã thông báo 
lên WTO việc Quốc hội nước 
này đã thông qua Nghị định 

thư gia nhập, xóa bỏ rào cản cuối 
cùng để trở thành thành viên chính 
thức của WTO. Theo quy định của 
WTO, Áp-ga-nít-xtan trở thành 
thành viên thứ 164 của tổ chức này 
vào ngày 29 tháng 7, 30 ngày sau 
khi thư chấp nhận được đệ trình lên 
WTO.

Đại sứ Áp-ga-nít-xtan, Tiến sỹ 
Suraya Dalil, đã đệ trình thư chấp 
nhận Nghị định thư gia nhập lên 
Tổng giám đốc Roberto Azevêdo. 
Nghị định thư được Quốc hội nước 
này thông qua vào ngày 18 tháng 
6. 

Áp-ga-nít-xtan nộp đơn xin gia nhập 
WTO từ năm 2004, đàm phán gia 
nhập kết thúc vào ngày 11 tháng 
11 năm 2015.

Các thành viên WTO đã thông qua 

việc gia nhập của Áp-ga-nít-xtan 
trong buổi lễ đặc biệt tại Hội nghị 
Bộ trưởng tại Nairobi vào ngày 17 
tháng 12 năm 2015

Phó Thủ tướng Thứ nhất của Chính 
phủ Áp-ga-nít-xtan Mohammad 
Khan Rahmani và Tổng giám đốc 
WTO Azevêdo đã cùng ký Nghị định 
thư này.

ÁP-GA-NÍT-XTAN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN THỨ 164 CỦA WTO VÀO NGÀY 29 THÁNG 7 
NĂM 2016

Áp-ga-nít-xtan là chính phủ thứ 36 
và là nước chậm phát triển thứ 9 
gia nhập WTO kể từ khi WTO thành 
lập vào năm 1995. Li-bê-ria, cũng là 
một nước chậm phát triển khác, đã 
trở thành thành viên thứ 163 của 
WTO vào ngày 14 tháng 7. 

Ngày: 29 tháng 6 năm 2016
Nguồn: www.wto.org

rằng tiến trình đàm phán nội dung 
này phải gắn liền với tiến trình đàm 
phán các nội dung liên quan khác.

Sự cần thiết của cơ chế đối xử đặc 
biệt và khác biệt:

Một số nước đang và chậm phát 
triển nhấn mạnh thỏa thuận về trợ 
cấp thủy sản phải có các điều khoản 
hiệu quả về đối xử đặc biệt và khác 
biệt do tầm quan trọng của ngành 
hải sản đối với nền kinh tế của các 
nước này, tính chất dễ bị tổn thương 
của đội tàu cá quy mô nhỏ và sự cần 
thiết phải đảm bảo an ninh lương 
thực.

Sự cần thiết phải xem xét đến 
các diễn đàn, cơ chế khác về đàm 
phán thủy sản: 

Có hai thành viên cho rằng cần phải 
tránh các cách tiếp cận đã từng gây 
tranh cãi trước đây và tìm ra các 
cách thức mới, bao gồm cả các cách 
thức không đến từ NGR, để đạt được 
kết quả tốt nhất xử lý vấn đề toàn 
cầu liên quan đến việc nguồn cá 
đang bị suy giảm trầm trọng. 

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương sẽ là một mô hình mẫu?

Ba thành viên đã chỉ ra rằng, Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) có các điều khoản liên quan 
đến trợ cấp thủy sản, đặc biệt là 
cam kết giảm thiểu và bãi bỏ tất cả 
các loại hình trợ cấp gây đánh bắt 
quá mức và đánh bắt trái phép hải 
sản. Các thành viên TPP cũng đồng 
ý hạn chế đưa ra các chương trình 
trợ cấp mới cũng như mở rộng các 
chương trình trợ cấp đang hoạt 
động, thúc đẩy yêu cầu công khai 
minh bạch đối với các chương trình 
này. Ba thành viên trên đã cho rằng, 
TPP có thể là định hướng, là cơ sở 
đàm phán trong tương lai cho trợ 
cấp thủy sản.

Ngày: 29 tháng 6 năm 2016
Nguồn: www.wto.org
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Các nước kém phát triển (LDCs) 
kêu gọi các thành viên WTO 
xem xét danh sách các ưu tiên 

của Nhóm sau Hội nghị Bộ trưởng 
các nước thành viên WTO vào tháng 
12 năm 2015 tại Nai-rô-bi. Các ưu 
tiên này, được đưa ra tại Phiên họp 
của Tiểu ban về LDCs tại WTO vào 
ngày 24 tháng 6 năm 2015, đóng 
vai trò như là lộ trình tham gia của 
Nhóm này trong chương trình hậu 
Nai-rô-bi tại WTO trong những 
tháng tiếp theo.

Đại sứ Eloi Laourou (Be-nin) - Điều 
phối viên của Nhóm LDCs đã đặc 
biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết 
phải giải quyết vấn đề hỗ trợ trong 
nước trong nông nghiệp, bao gồm 
vấn đề bông và việc thực thi đối xử 
ưu đãi về dịch vụ cho các nước LDCs. 
Điều phối viên cũng lưu ý các thành 
viên WTO về các ưu tiên này và các 
ưu tiên khác nêu trong tài liệu WT/
GC/W/717 mà Nhóm này đã chuẩn 
bị trên cơ sở kết quả thảo luận tại 
một cuộc họp vào tháng 4 năm 
2016. 

Điều phối viên cho biết việc thực 
thi hiệu quả các quyết định Nai-rô-
bi là cần thiết. Ông cũng nhắc lại 
rằng Nhóm LDCs sẽ xem xét lại các 
đề xuất về đối xử đặc biệt và khác 
biệt đưa ra trong thời gian chuẩn bị 

CÁC NƯỚC KÉM PHÁT TRIỂN (LDCS) KÊU GỌI CÁC THÀNH VIÊN WTO XEM XÉT DANH SÁCH 
CÁC ƯU TIÊN HẬU NAI-RÔ-BI

cho Hội nghị Bộ trưởng tại Nai-rô-bi. 
Những đề xuất này nhằm xây dựng 
quyền dành cho nước kém phát 
triển và các nước đang phát triển 
được đối xử thuận lợi hơn trên cơ sở 
xem xét tới trình độ phát triển của 
các nước này.

Trong khi đó, Đại sứ Roderick van 
Schreven (Hà Lan) - Chủ tịch Tiểu 
ban đã báo cáo việc tham vấn với 
các thành viên đến nay không mang 
lại một thỏa thuận nào. Như vậy, các 
cuộc thảo luận về cách thức đánh 
giá việc thực thi các tuyên bố và 
quyết định của các Bộ trưởng dành 
ưu đãi cho nước kém phát triển sẽ 
phải tiếp tục. 

Điều phối viên của Nhóm LDCs cũng 
lưu ý các thành viên về các biện 
pháp thương mại và đầu tư cụ thể 
nhằm giúp các nước kém phát triển 
đạt được các mục tiêu của Chương 
trình hành động Istanbul (IPoA) 
dành cho nước kém phát triển, 
chẳng hạn như tăng gấp đôi thị phần 
xuất khẩu toàn cầu lên 2% vào năm 
2020. Vào năm 2015, thị phần của 
các nước kém phát triển trong xuất 
khẩu toàn cầu chỉ đạt dưới 1%. Các 
biện pháp khuyến nghị, trong đó có 
việc kêu gọi các nước tài trợ dành 
0,2% tổng thu nhập quốc dân của 
mình để hỗ trợ phát triển chính thức 

cho nước kém phát triển, đã được 
đưa ra trong "Tuyên bố chính trị" tại 
phiên đánh giá giữa kỳ về Chương 
trình hành động Istanbul vào tháng 
5 năm 2016.

Tiểu ban cũng đã nghe cập nhật về 
hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và đào 
tạo dành cho các nước kém phát 
triển cũng như các kế hoạch và kinh 
phí cho giai đoạn thứ hai của Khung 
khổ tăng cường hội nhập (EIF), một 
chương trình gồm nhiều nhà tài trợ 
giúp nước kém phát triển đóng một 
vai trò tích cực hơn trong hệ thống 
thương mại toàn cầu. 

Cuối cùng, Liên minh châu Âu đã 
nhắc nhở các thành viên về hệ 
thống mới của mình liên quan đến 
chứng nhận xuất xứ của hàng hóa 
từ các nhà xuất khẩu tham gia vào 
Chương trình ưu đãi thuế quan phổ 
cập (GSP), trong đó cho phép các 
nước đang phát triển trả thấp hơn 
hoặc không phải trả thuế đối với 
hàng hóa xuất khẩu của họ sang 
Châu Âu. Hệ thống “đăng ký nhà 
xuất khẩu (REX)” mới sẽ cho phép 
các nhà xuất khẩu tự chứng nhận 
xuất xứ lô hàng của họ kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2017.

Ngày: 24 tháng 6 năm 2016
Nguồn: www.wto.org

BỘ TRƯỞNG PHÁP: EU, HOA KỲ, G7 ĐANG HỢP TÁC VỀ VẤN ĐỀ QUY CHẾ KINH TẾ THỊ 
TRƯỜNG CỦA TRUNG QUỐC

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại 
thương của Pháp, ông Matthias 
Fekl, cho biết ông đã trao đổi 

với các quan chức cấp cao của Hoa 
Kỳ về yêu cầu được công nhận quy 
chế kinh tế thị trường của Trung 
Quốc vào cuối năm nay khi một điều 
khoản mấu chốt trong Nghị định thư 

gia nhập WTO của Trung Quốc chính 
thức hết hiệu lực. 

Ông Fekl đã trao đổi với các quan 
chức cao cấp Hoa Kỳ trong các ngày 
9-10 tháng 6 năm 2016 nhân một 
chuyến thăm tới Washington. 

Ông nói: “Trong khuôn khổ Liên minh 
châu Âu, chúng tôi đang làm việc về 
vấn đề này một cách nghiêm túc và 
khẩn trương. Chúng tôi đang phối 
hợp chặt chẽ và đã có những trao đổi 
nhất định với các quan chức cấp cao 
nhất của Hoa Kỳ về vấn đề này ngày 
hôm nay và trong suốt chuyến công 
tác của tôi vì đây là vấn đề cốt lõi”
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ASEAN và Ấn Độ tái khẳng định 
cam kết tiếp tục tăng cường 
mối quan hệ giữa hai bên. Đây 

chính là thông điệp chính từ các cuộc 
thảo luận tại Hội nghị lần thứ 16 của 
Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Ấn Độ 
(AIJCC) tổ chức vào ngày 29 tháng 6 
năm 2016 tại Ban Thư ký ASEAN. Ấn 
Độ là đối tác đối thoại của ASEAN từ 
năm 1992 và đã được nâng thành 
đối tác chiến lược vào năm 2012.

Tại Hội nghị lần thứ 16 của Ủy ban 
Hợp tác chung ASEAN-Ấn Độ, hai 
Bên đã trao đổi quan điểm và khám 
phá những ý tưởng về việc tăng 
cường hợp tác ASEAN-Ấn Độ. Trong 

làm nếu như phải thay đổi phương 
thức tính toán trong các vụ kiện 
chống bán phá giá với Trung Quốc, 
hệ quả từ việc công nhận nước này là 
nền kinh tế thị trường. 

Ông Fekl nói “chúng tôi đang phối 
hợp chặt chẽ trong khối EU để 
nghiên cứu các phương thức bảo vệ 
công ăn việc làm, bảo vệ các nhà 
sản xuất và các lĩnh vực kinh tế của 
chúng tôi”. Nếu áp dụng phương 
pháp tính toán trên cơ sở kinh tế thị 
trường trong các vụ kiện chống bán 
phá giá, các cơ quan chức năng sẽ 
phải tính thuế chống bán phá giá dựa 
trên giá cả và chi phí của Trung Quốc 
áp dụng cho một ngành công nghiệp 
nhất định. Nếu áp dụng phương pháp 
tính toán trên cơ sở kinh tế phi thị 
trường, chính quyền Hoa Kỳ sẽ dựa 
trên dữ liệu chi phí và giá cả từ một 

TIN VỀ ASEAN 

ASEAN VÀ ẤN ĐỘ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ 

khuôn khổ này, Hội nghị đã ghi nhận 
tiến bộ đạt được trong quá trình 
triển khai các dự án và các hoạt động 
trong sáu tháng kể từ khi Kế hoạch 
hành động mới ASEAN-Ấn Độ nhằm 
triển khai quan hệ đối tác ASEAN-
Ấn Độ vì Hòa bình, Tiến bộ và Thịnh 
vượng chung (2016-2020) có hiệu 
lực. Hai Bên đã nhất trí tiếp tục hợp 
tác và đảm bảo thực hiện có hiệu lực 
và hiệu quả các kế hoạch hành động 
khác. Trên cơ sở cam kết này nhằm 
tăng cường hợp tác, Hội nghị đã xác 
định một số dự án và các hoạt động 
sẽ được ưu tiên thực hiện trong vòng 
hai năm tới. ASEAN hoan nghênh sự 
quan tâm của Ấn Độ nhằm hợp tác 

chặt chẽ với ASEAN vì lợi ích chung.

Năm 2017 đánh dấu kỷ niệm 25 năm 
quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ, Hội 
nghị đã thảo luận các hoạt động và 
các sự kiện để kỷ niệm và tôn vinh 
dấu mốc quan trọng này trong quan 
hệ ASEAN-Ấn Độ. Hai Bên đã nhất trí 
rằng các hoạt động kỷ niệm 25 năm 
quan hệ ASEAN-Ấn Độ sẽ được triển 
khai nhằm giới thiệu đến các dân tộc 
của hai Bên về mối quan hệ gần gũi 
và lâu dài giữa ASEAN-Ấn Độ.

Ấn Độ đã nhân cơ hội này để bày tỏ 
sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò 
Trung tâm của ASEAN trong cấu trúc 

Ông cũng cho biết Nhóm G7 cũng 
đang thảo luận về vấn đề này. Ông 
nói “Một lần nữa đây lại là một chủ 
đề hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và 
trong khuôn khổ G7, một diễn đàn 
quan trọng cho vấn đề này”.

Ông Fekl nhấn mạnh việc Trung 
Quốc không phải là một nền kinh tế 
thị trường và nếu coi Trung Quốc là 
kinh tế thị trường thì có thể sẽ dẫn 
đến việc mất thêm việc làm. Ông 
cho biết Luật pháp EU quy định rất 
rõ ràng và cụ thể về những tiêu chí 
mà một nước cần đáp ứng để có thể 
được công nhận là nền kinh tế thị 
trường và Trung Quốc không đáp 
ứng được những tiêu chí đó” 

Bổ sung thêm, ông Fekl cho biết các 
nghiên cứu “nghiêm túc” đã chỉ ra 
rằng EU sẽ mất hàng trăm nghìn việc 

nước thứ ba, là một nền kinh tế thị 
trường với mức độ phát triển kinh tế 
tương đương. Phương pháp kinh tế 
phi thị trường thường dẫn đến biên 
độ phá giá cao hơn.

Trong chuyến công tác tại 
Washington, ông Fekl đã gặp gỡ và 
làm việc với Trưởng đại diện thương 
mại hoa kỳ, ông Michael Froman, 
Đại sứ Hoa kỳ tại EU và WTO, ông 
Michael Punke, Bộ trưởng Thương 
mại Penny Pritzker, Chủ tịch Ủy ban 
Tài chính Thượng viện Orrin Hatch 
(R-UT) và Thượng nghị sĩ Ron Wyden 
(D-OR).

Ngày: 16 tháng 6 năm 2016
Nguồn: www.insidetrade.com
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khu vực mà Ấn Độ tin là rất cần thiết 
để duy trì hòa bình và ổn định trong 
khu vực. Ấn Độ cũng khẳng định cam 
kết của mình trong việc tiếp tục 
tham gia tích cực vào các cơ chế khu 
vực khác nhau do ASEAN đi đầu, cụ 
thể là Hội nghị Thượng đỉnh Đông 

Á, Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội 
nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 
mở rộng.

Về hợp tác kinh tế, hai Bên nhất trí 
rằng nỗ lực mạnh mẽ hơn phải được 
thực hiện để thúc đẩy liên kết thương 

mại và kinh tế ASEAN-Ấn Độ, cũng 
như tăng cường khả năng kết nối. Về 
vấn đề này, Ấn Độ ghi nhận lời kêu 
gọi của ASEAN đối với Ấn Độ về việc 
đẩy nhanh quá trình mở cửa lĩnh vực 
hàng không dân dụng của Ấn Độ cho 
ASEAN. Điều này sẽ thúc đẩy quan 
hệ kinh tế chặt chẽ và tạo điều kiện 
cho cơ hội du lịch nhiều hơn giữa hai 
Bên. ASEAN cũng kêu gọi Ấn Độ hỗ 
trợ kết thúc Hiệp định Đối tác Kinh 
tế Toàn diện Khu vực vào năm nay 
để tất cả các nước tham gia có thể 
hưởng lợi từ những cơ hội kinh tế to 
lớn mà thỏa thuận này sẽ mang lại.

Ngày: 30 tháng 6 năm 2016
Nguồn: www.asean.org 

VÒNG ĐÀM PHÁN THỨ 13 CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC TẠI 
NIU-DI-LÂN

Hiệp định đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP) là đề 
xuất về một hiệp định thương 

mại tự do khu vực lấy ASEAN làm 
trọng tâm, bao gồm 10 nước thành 
viên ASEAN và các nước đang có 
FTA với ASEAN là Úc, Trung Quốc, 
Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Niu-
di-lân. RCEP sẽ củng cố và mở rộng 
FTA giữa ASEAN và Úc, Niu-di-lân 
(AANZFTA). Đồng thời Hiệp định 
này cũng bổ sung cho các Hiệp định 
thương mại song phương tự do với 
từng nước ASEAN và Hiệp định đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
mà Úc đã và đang tham gia. 

Mục tiêu của việc phát động đàm 
phán RCEP là để đạt được một Hiệp 
định đối tác kinh tế hiện đại, toàn 
diện, chất lượng cao và có lợi cho 
các bên, bao gồm thương mại hàng 
hoá, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp 
tác kinh tế và kỹ thuật, sở hữu trí 
tuệ, cạnh tranh, giải quyết tranh 
chấp và các vấn đề khác.

Vòng đàm phán thứ mười ba của 
RCEP được tổ chức tại Thành phố 
Auckland vào tháng 6 năm 2016. 
Ông Todd McClay, Bộ trưởng Thương 
mại Niu-di-lân đã có mặt khai mạc 
Phiên đàm phán. Bộ trưởng McClay 
yêu cầu các đoàn đàm phán phải 
tham vọng hơn để RCEP có thể đạt 
được mục tiêu là một thỏa thuận 
hiện đại, toàn diện và chất lượng 
cao.

Đàm phán của các Nhóm công tác về 
Thương mại hàng hóa, Dịch vụ, Đầu 
tư, Kinh tế và hợp tác kỹ thuật, Sở 
hữu trí tuệ, Cạnh tranh, Thương mại 
điện tử, Pháp lý và các vấn đề thể 
chế cũng đồng thời diễn ra. Ngoài ra 

các cuộc tham vấn của các chuyên 
gia về vấn đề Phòng vệ thương mại 
và Mua sắm của các cơ quan chính 
phủ cũng tiếp tục được tổ chức. 

Cho tới thời điểm này, tất cả các 
nước RCEP đã đưa ra bản chào đầu 
tiên cho thương mại hàng hóa và 
dịch vụ, cũng như danh sách bảo lưu 
đối với đầu tư. Các bên cũng đã có 
những phản hồi đầu tiên về các bản 
chào trong Thương mại hàng hóa và 
dịch vụ và một số yêu cầu liên quan 
đến danh mục bảo lưu trong đầu tư. 
Đàm phán về tiếp cận thị trường 
dịch vụ cũng được tiếp tục trên 
cơ sở trao đổi song phương và đa 
phương. Các cuộc tham vấn và trao 
đổi về tự do hóa đầu tư cũng được 
tiếp tục theo cách tiếp cận chọn bỏ.
 
Trong lĩnh vực hàng hóa, các nhà 
đàm phán tiếp tục trao đổi hướng đi 
tiếp theo, hướng tới mục tiêu mà các 
nhà lãnh đạo đã kỳ vọng là có thể 
kết thúc đàm phán RCEP trong năm 
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2016. Đàm phán đã có những bước 
tiến đáng kể trong việc giải quyết 
có mối quan tâm của cộng đồng 
doanh nghiệp các nước đối với vấn 
đề các biện pháp phi thuế quan. 

TUYÊN BỐ CỦA BỘ TRƯỞNG THƯƠNG MẠI APEC 2016 VỀ HỖ TRỢ HỆ THỐNG THƯƠNG 
MẠI ĐA BIÊN

1. Các Bộ trưởng phụ trách 
thương mại của APEC đã gặp 
nhau tại phiên họp thứ 22 tại 

Arequipa, Peru, và ghi nhận tầm 
quan trọng của thương mại quốc tế 
như chìa khóa để tạo việc làm, phục 
hồi kinh tế bền vững, vì thịnh vượng 
và phát triển. Các Bộ trưởng khẳng 
định giá trị, vai trò trung tâm, và 
tính ưu việt của hệ thống thương 
mại đa phương dưới sự giám sát của 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

2. Do đó, các Bộ trưởng đánh giá 
cao những kết quả đầy ý nghĩa đạt 
được tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 
10 của Tổ chức Thương mại Thế giới 
(MC10), tổ chức tại Nairobi, Kenya. 
Về vấn đề này, các Bộ trưởng bày 

Một loạt các hoạt động đã được tổ 
chức nhằm tạo điều kiện cho cộng 
đồng doanh nghiệp cùng tham gia 
với các nhà đàm phán vào nhiều vấn 
đề trong đàm phán RCEP, cũng như 

TIN VỀ APEC

trong các chủ đề cụ thể của thương 
mại dịch vụ và các biện pháp phi 
thuế quan. Đoàn đàm phán Niu-di-
lân đã thử nghiệm tổ chức một buổi 
Hỏi-Đáp trực tuyến cho Niu-di-lân 
và các bên quan tâm, qua đó Bộ 
trưởng thương mại và trưởng đoàn 
Niu-di-lân trả lời các câu hỏi được 
gửi qua email và Twitter. Đoàn đàm 
phán Niu-di-lân cũng tạo điều kiện, 
thông qua vai trò Chủ tọa của các 
Nhóm làm việc về Sở hữu trí tuệ, 
Thương mại điện tử và Đầu tư, mời 
các đại biểu quan tâm đến tham dự 
các sự kiện riêng được tổ chức về 
các lĩnh vực nói trên.

Ngày:  30 tháng 6 năm 2016
Nguồn: www.mfat.govt.nz 
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đề xuất cụ thể và ý chí chính trị 
cần thiết để đạt được đồng thuận 
để giải quyết những nội dung đàm 
phán quan trọng. Đồng thời, các Bộ 
trưởng hoan nghênh những nỗ lực 
của các thành viên để tìm hiểu các 
vấn đề được quan tâm chung và tầm 
quan trọng của nó đối với nền kinh 
tế toàn cầu. Đây là sự hỗ trợ mạnh 
mẽ khuyến khích tất cả các thành 
viên WTO định hướng cho công việc 
tương lai, với một tinh thần đoàn 
kết và tin cậy lẫn nhau, nhằm đạt 
được các kết quả cụ thể hỗ trợ hệ 
thống thương mại đa phương, trong 
đó bao gồm cả MC11. 

5. Các Bộ trưởng lưu ý vai trò lãnh 
đạo của các nền kinh tế APEC, với 
hơn một nửa đã nộp văn kiện thông 
qua Hiệp định tạo thuận lợi thương 
mại (TFA). Việc TFA có hiệu lực vào 
cuối năm 2016 sẽ góp phần đáng kể 
vào sự tăng trưởng thương mại toàn 
cầu. Do đó, các Bộ trưởng kêu gọi 
các nền kinh tế APEC còn lại cũng 
như các thành viên khác của WTO 
phải nỗ lực hết sức mình để thông 
qua TFA càng sớm càng tốt.

6. Các Bộ trưởng tái khẳng định 
cam kết mạnh mẽ thúc đẩy cải cách 
thương mại nông nghiệp. Các Bộ 
trưởng hoan nghênh và cam kết 
thực hiện đầy đủ các kết quả của 
Nairobi về cạnh tranh xuất khẩu. 
Các Bộ trưởng sẽ tiếp tục chỉ đạo 
công tác đàm phán cải cách trong 
nông nghiệp về hỗ trợ trong nước, 
tiếp cận thị trường và cạnh tranh 
xuất khẩu, phù hợp với Tuyên bố 
Nairobi, và cạnh tranh xuất khẩu, 

tỏ cam kết mạnh mẽ tiếp tục làm 
việc theo hướng tăng cường một hệ 
thống thương mại đa phương dựa 
trên luật lệ, minh bạch, không phân 
biệt đối xử, cởi mở và toàn diện 
trong WTO. 

3. Các Bộ trưởng tái khẳng định sự 
cần thiết phải giữ thị trường mở để 
đạt được tăng trưởng bền vững toàn 
cầu. Xem xét đến tình trạng không 
chắc chắn và rủi ro hiện tại trong 
nền kinh tế toàn cầu, trong đó có 
sự yếu kém tồn tại dai dẳng của các 
luồng thương mại toàn cầu, các Bộ 
trưởng vẫn cam kết thúc đẩy thương 
mại và đầu tư tự do và mở cửa giữa 
các nền kinh tế APEC. Do đó, các Bộ 
trưởng tái khẳng định cam kết của 
các nhà lãnh đạo APEC chống lại chủ 
nghĩa bảo hộ thông qua cam kết giữ 
nguyên trạng mà các Bộ trưởng đề 
xuất kéo dài đến cuối năm 2020 
và thu hồi các biện pháp bảo hộ và 
bóp méo thương mại làm suy yếu 
thương mại và chậm tốc độ phục 
hồi của nền kinh tế quốc tế. Các Bộ 
trưởng vẫn cam kết kiềm chế tối đa 
trong việc thực hiện các biện pháp 
có thể phù hợp với các quy định của 
WTO nhưng lại có tác dụng bảo hộ 
đáng kể, và để chấn chỉnh kịp thời 
các biện pháp này nếu như đã được 
thực hiện. Trong bối cảnh này, các 
Bộ trưởng tiếp tục hỗ trợ các công 
việc liên tục của WTO và các tổ 
chức quốc tế khác trong việc giám 
sát chủ nghĩa bảo hộ trong phạm 
vi trách nhiệm quyền hạn hiện tại 
của các Bộ trưởng và cam kết hợp 
tác, bao gồm cả khuyến khích minh 
bạch hóa các chính sách thương mại 
trong khu vực mình quản lý và cung 
cấp thông tin mở.

4. Ghi nhận tất cả các nội dung của 
Tuyên bố Nairobi, các Bộ trưởng 
đồng ý đóng vai trò xây dựng trong 
quá trình tiếp sức và tăng cường 
chức năng đàm phán của WTO. Các 
Bộ trưởng kêu gọi tất cả các thành 
viên WTO tích cực tham gia, với tinh 
thần cấp bách, trong các cuộc thảo 
luận để đẩy nhanh tiến trình đàm 
phán các vấn đề còn tồn tại trong 
vòng Doha, và luôn ghi nhớ trọng 
tâm phát triển trong công việc của 
WTO. Để đạt được mục tiêu này, các 
Bộ trưởng khuyến khích đưa ra các 

cơ chế tự vệ đặc biệt cho các thành 
viên đang phát triển, sở hữu cổ 
phần công vì mục đích an ninh lương 
thực phẩm và về bông, phù hợp với 
Quyết định Nairobi. 

7. Ghi nhận tầm quan trọng của việc 
tạo thuận lợi trong việc tiếp cận 
các loại thuốc như quy định trong 
Khoản 6, các Bộ trưởng kêu gọi tất 
cả các thành viên WTO phải chấp 
nhận Nghị định thư sửa đổi Hiệp 
định TRIPS. Hiệu lực của Nghị định 
thư sẽ chứng minh tiềm năng của 
WTO có thể đưa ra được các kết quả 
thực tế theo định hướng phát triển.
8. Các Bộ trưởng ghi nhận rằng 

các thỏa thuận thương mại song 
phương, khu vực và đa phương đóng 
một vai trò quan trọng trong việc 
bổ sung các sáng kiến tự do hóa 
toàn cầu. Trong bối cảnh này, FTA / 
RTA nên tạo khả năng cho các bên 
tham gia dựa trên các điều khoản và 
điều kiện đã được đàm phán với các 
bên ký kết FTA / RTA. Các Bộ trưởng 
cũng nhất trí về tầm quan trọng của 
việc kịp thời thông báo và xem xét 
kỹ lưỡng các RTA để đảm bảo rằng 
các RTA phù hợp với các hiệp định 
của WTO và góp phần củng cố hệ 
thống thương mại đa phương. Căn 
cứ vào Tuyên bố Nairobi, các nền 
kinh tế APEC sẽ tham gia tích cực 
và có tính xây dựng trong tất cả các 
khía cạnh của công tác của WTO liên 
quan đến các RTA.

8.1 Các Bộ trưởng hoan nghênh việc 
kết thúc đàm phán Hiệp định Công 
nghệ thông tin mở rộng WTO (ITA). 
Đây là sự hỗ trợ mạnh mẽ khuyến 
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khích các bên tham gia thực hiện 
Hiệp định theo các thời hạn đã 
thống nhất.

8.2 Về Hiệp định Hàng hóa môi 
trường (EGA), các Bộ trưởng khuyến 
khích các nền kinh tế APEC tham 
gia để tăng nỗ lực hoàn thành đàm 
phán càng sớm càng tốt. 

8.3 Các Bộ trưởng lưu ý cần nỗ lực 
khai thác các khả năng tham gia 
đóng góp vào các cuộc đàm phán 
đa phương trong Hiệp định ITA mở 
rộng và các sáng kiến EGA. 

8.4 Các nền kinh tế APEC tham gia 
vào các hoạt động đa phương đồng ý 
làm việc cùng nhau để mở rộng khả 
năng tham gia trong từng hiệp định.

9. Các Bộ trưởng ủng hộ và khuyến 
khích các hoạt động hỗ trợ và nâng 
cao năng lực kỹ thuật để thúc đẩy 
các nền kinh tế đang phát triển hội 
nhập có hiệu quả vào thương mại 
toàn cầu, bao gồm thông qua các 
Sáng kiến Hỗ trợ Thương mại. Các 
Bộ trưởng thúc giục WTO tiếp tục 
thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và 
bền vững thông qua các sáng kiến 
khác nhau để gia tăng sự tham gia 
của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 
và vừa (MSMEs) tại các thị trường 
khu vực và toàn cầu. Để đạt được 
mục tiêu này, APEC sẽ tiếp tục bổ 
sung các sáng kiến này bao gồm 
thông qua việc thực hiện Chương 
trình Hành động Boracay để Toàn 
cầu hoá MSMEs.

10. Các Bộ trưởng ghi nhận vai trò 
của thương mại như một chất xúc 
tác cho sự phát triển, và những 
đóng góp của WTO cũng đóng vai 
trò quan trọng để đạt được các 
Mục tiêu Phát triển bền vững 2030 
(SDGs), thiết lập một khuôn khổ 
toàn diện, phổ quát và đầy tham 
vọng cho những nỗ lực phát triển 
toàn cầu. Trong bối cảnh này, và 
phù hợp với Tuyên bố Nairobi, các 
Bộ trưởng tái khẳng định cam kết 
thực hiện các mục tiêu SDGs và sẽ 
hỗ trợ và tham gia tích cực vào nỗ 
lực trong WTO để đạt được các mục 
tiêu SDGs, và kêu gọi các Thành 
viên WTO khác cùng nỗ lực.

Ngày: 18 tháng 5 năm 2016
Nguồn: www.apec.org

TIN VỀ TTIP

CAO ỦY THƯƠNG MẠI LIÊN MINH CHÂU ÂU CECILIA MALMSTROM CHO BIẾT ĐÀM PHÁN 
HIỆP ĐỊNH TTIP CÓ THỂ KẾT THÚC TRONG NĂM NAY BẤT CHẤP SỰ KIỆN BREXIT 

Cao ủy Thương mại Liên minh 
Châu Âu Cecilia Malmstrom đã 
phát biểu hôm Thứ Tư (ngày 29 

tháng 6) rằng đàm phán Hiệp định 
thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây 
Dương sẽ không bị gián đoạn bởi sự 
kiện Brexit và cho dù có khó khăn thì 
đàm phán Hiệp định vẫn có thể kết 
thúc vào cuối năm nay.

Phát biểu tại Hội đồng Châu Âu, 
Cao ủy Thương mại Malmstrom cho 
biết “Chúng tôi sẽ làm tất cả những 
gì có thể để đảm bảo đạt được tiến 
bộ càng nhiều càng tốt trong những 
tháng tới và nếu có thể sẽ kết thúc 
đàm phán trước khi nhiệm kỳ của 
Chính quyền Obama kết thúc. “Đó 
vẫn là ‘kế hoạch A’ và không thay 
đổi”.

Bà Malmstrom cho rằng sự kiện 
Brexit sẽ không tác động tức thì 
đến quan điểm đàm phán của EU bởi 
Ủy ban sẽ vẫn đàm phán thay mặt 
cho 28 nước thành viên, bao gồm cả 
Vương Quốc Anh. Bà Malmstrom cho 
rằng việc này có thể tiếp tục “thêm 
1 hoặc 2 năm nữa, hoặc có thể lâu 
hơn.”

Sớm hay muộn, chúng tôi cũng sẽ 
đưa ra một số quyết định khi nhìn 
nhận rõ hướng đi tới của Vương quốc 
Anh, nhưng tại thời điểm hiện tại thì 
vẫn là như vậy”, Bà Malmstrom nói. 
“Hoa Kỳ và EU có đủ lý do để tạo điều 
kiện cho thương mại giữa hai bên và 
điều đó không thay đổi. Do đó, TTIP 
sẽ vẫn tồn tại bất chấp Brexit.”

Tuy nhiên, bà Malmstrom và người 
đồng nhiệm Đại diện thương mại Hoa 
Kỳ Michael Froman trong tuần này 
dường như đã mâu thuẫn về việc liệu 
bên kia có ý chí chính trị để kết thúc 
đàm phán Hiệp định TTIP trong năm 
nay hay không. 
 
Trong bình luận của mình bà 
Malmstrom thừa nhận rằng kết thúc 
đàm phán Hiệp định TTIP trong năm 
nay là tham vọng và sẽ đòi hỏi ý chí 
chính trị cao, điều mà EU đã sẵn sàng.

“Chúng tôi được chuẩn bị để đưa ra 
những lựa chọn chính trị cần thiết 
để kết thúc đàm phán vào cuối năm 
nay”, bà Malmstrom nói. “Tuy nhiên, 
chúng tôi chỉ đưa ra quyết định đó 
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nếu chúng tôi đạt được thành quả 
phù hợp. Chúng tôi sẽ không kí kết 
một Hiệp định TTIP hình thức; chúng 
tôi muốn một hiệp định mà cả hai 
bên đều chấp thuận.

Bà Cao ủy nhấn mạnh EU hiểu yêu 
cầu của EU trong Hiệp định này phải 
hợp lý nhưng ám chỉ Hoa Kỳ không 
có đủ ý chí chính trị để đưa ra nhượng 
bộ cần thiết. “Chúng tôi hiểu chúng 
tôi phải tôn trọng và đáp ứng yêu 
cầu hợp lý của mỗi bên và những kỳ 
vọng của chúng tôi đối với nội dung 
mua sắm chính phủ, dịch vụ, hợp tác 
chính sách, đầu tư, chỉ dẫn địa lý sẽ 
là khả thi nếu có đủ ý chí chính trị từ 
phía bên kia”.

Đầu tuần này, Đại diện thương mại 
Hoa Kỳ Michael Froman dường như 
đặt ra câu hỏi về việc liệu EU có 
thể dành đủ quan tâm tới TTIP dưới 
sức ép của khủng hoảng hiện tại 
hay không. Ngày 27 tháng 6, ông 
Michael Froman đã phát biểu với Ủy 
ban Bretton Woods rằng “Liên minh 
châu Âu đã có đủ mối quan tâm sự 
kiện Brexit, khủng hoảng di cư, sự 
gia tăng chủ nghĩa hoài nghi về EU 
và những vấn đề khó khác”. “Chúng 
tôi cảm thông và hy vọng họ (EU) có 
thể huy động đủ sự tập trung và ý 
chí chính trị để hoàn thành việc này.”

Ông Froman cho biết động cơ kinh tế 
và chiến lược của Hiệp định TTIP vẫn 
rất mạnh và mục tiêu của Hoa Kỳ là 
vẫn tiếp tục đàm phán với EU để kết 
thúc một hiệp định tham vọng, toàn 
diện và tiêu chuẩn cao trong năm 
nay. “Để làm được điều đó, chúng tôi 
sẽ cần một cách tiếp cận sáng tạo, 
thực tế để giải quyết những vấn đề 
tồn đọng, chứ không phải vấn đề ý 
thức hệ” ông Froman cho hay.

Trước phiên đàm phán sắp tới từ 11 
đến 15 tháng 7, bà Malstrom đã có 
buổi làm việc với ông Froman, Phó 
đại diện thương mại hoa Kỳ Michael 
Punke và nhà đàm phán về nông 
nghiệp Darci Vetter tại Washington 
vào ngày 28 tháng 6. Theo bà 
Malmstrom, trong suốt buổi họp, ông 

Froman và bà Malmstrom đã thống 
nhất rằng cuộc trưng cầu ý dân của 
Anh không cản trở căn nguyên đàm 
phán TTIP mà thậm chí có thể tạo 
thêm động lực cho đàm phán Hiệp 
định này.

Tại Hội đồng Đại Tây Dương, bà 
Malstrom cho biết các nhà đàm phán 
đang có quan điểm tương đối tốt về 
hàng hóa, nhưng cần phải giải quyết 
vấn đề về tiếp cận thị trường dịch vụ. 
Bà kêu gọi Hoa Kỳ giải quyết những 
rào cản đối với viễn thông, hàng hải 
và hàng không, cũng như những rào 
cản đối với việc di chuyển qua biên 
giới của nhà cung cấp dịch vụ và 
công nhận lẫn nhau đối với các dịch 
vụ chuyên môn.

Bà đặt ra nhiệm vụ gỡ bỏ rào cản 
thương mại dịch vụ cho Hoa Kỳ, “Rõ 
ràng là EU đã nỗ lực hơn khi phải đảm 
bảo mức độ mở cửa hiện tại (đối với 
dịch vụ) trong khi Hoa Kỳ cần nỗ lực 
hơn trong việc giải quyết những rào 
cản thương mại hiện tại (đối với dịch 
vụ)”, bà Malmstrom cho biết.

Đối với lĩnh vực mua sắm chính phủ, 
Cao ủy thương mại EU cho biết các 
công ty của EU muốn có những cơ 
hội tương tự tại Hoa Kỳ như các công 
ty của Hoa Kỳ có được ở EU, và bao 
gồm cả mua sắm chính phủ ở cấp 
liên bang và bang. “Khi các công ty 
EU cạnh tranh để có được hợp đồng 
- với chính quyền liên bang và trong 
số lượng lớn các bang của Hoa Kỳ - 
họ cần có những lợi thế tương tự như 
các công ty của Hoa Kỳ có được với 
hệ thống của EU”. Hoa Kỳ khá thoải 
mái đối với đòi hỏi của EU về chào 
cơ hội mua sắm chính phủ ở cấp độ 
bang.

Bà Malmtrom cũng ngụ ý Hoa Kỳ 
cần phát triển một cơ sở dữ liệu duy 
nhất mà tại đó các công ty của EU có 
thể tìm kiếm được những hợp đồng 
đấu thầu, tương tự như hệ thống EU 
đang có. “Chúng tôi có một hệ thống 
các quy tắc, minh bạch đầy đủ và cơ 
sở dữ liệu chung cho tất cả các cấp 
chính quyền của EU,” bà cho biết.

Cao ủy thương mại EU cũng khẳng 
định rõ ràng rằng bản chào về tiếp 
cận thị trường mua sắm chính phủ 
của Hoa Kỳ không tương xứng và 
không đáp ứng được yêu cầu của EU. 
Bà cho rằng  “cần có một tiến bộ thực 
chất về các cơ hội tiếp cận thị trường 
ở tất cả các cấp độ chính quyền.” 

Bà cũng nhắc lại kêu gọi của mình 
đối với hợp tác chính sách trong lĩnh 
vực dịch vụ tài chính của Hiệp định 
TTIP cũng như cơ chế thể chế trong 
đó thiết lập một nền tảng cho các 
nhà hoạch định chính sách khu vực 
xuyên Đại Tây Dương cùng hợp tác. 
Hoa Kỳ đã bác yêu cầu này của EU,  
phần lớn vì các nhà hoạch định chính 
sách của Hoa Kỳ không muốn bị bó 
hẹp trong thẩm quyền chính trị của 
một hiệp định thương mại.

Bà Malmstrom cho rằng về chỉ dẫn 
địa lý (GI), có thể đạt được một giải 
pháp hợp tình hợp lý bởi phần lớn 
GI của EU không mâu thuẫn với tiêu 
chuẩn hiện tại của Hoa Kỳ. Cao ủy 
Thương mại EU cho hay, đối với một 
số GI trái với tiêu chuẩn, EU và Hoa 
Kỳ nên tìm ra một phương án thực 
tiễn phù hợp với hệ thống pháp lý 
hiện tại của Hoa Kỳ.

Ngày: 29 tháng 6 năm 2016
Nguồn: insideustrade.com  
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

TRUNG QUỐC - CÁC BIỆN PHÁP LIÊN 
QUAN ĐẾN XUẤT KHẨU NGUYÊN 
LIỆU THÔ

Tên vụ việc:  

Nguyên đơn

Bị đơn

Bên thứ ba:

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

Ngày yêu cầu tham vấn: 

Ngày luân chuyển Báo cáo 
của Ban hội thẩm:   

Ngày luân chuyển Báo cáo 
của Ban phúc thẩm:

Trung Quốc - Nguyên liệu thô 

Liên minh châu Âu  

Trung Quốc 

Argentina; Brazil; Canada; Chile; Colombia; Ecuador; Ấn Độ; Nhật Bản; 
Hàn Quốc, Mexico; Nauy, Đài Loan (Trung Quốc); Thổ Nhĩ Kỳ; Ả rập 
Xê-út; Hoa Kỳ 

GATT 1994: Điều VIII, VIII:1, VIII:4, X, X:1, X:3, XI, XI:1Hiệp định thành 
lập WTO: Điều XVI:4 
Nghị định thư gia nhập: Phần I, đoạn 1.2, Phần I, đoạn 5.1, Phần I, 
đoạn 5.2, Phần I, đoạn 8.2, Phần I, đoạn 11.3,

Ngày 23 tháng 6 năm 2009 

Ngày 5 tháng 7 năm 2011

Ngày 30 tháng 1 năm 2012

Ngày 23 tháng 6 năm 2009, 
Liên minh châu Âu đã yêu cầu 
tham vấn với Trung Quốc về 

các biện pháp hạn chế của nước này 

Các thông tin chính   

đối với xuất khẩu một số nguyên 
liệu thô từ Trung Quốc. Liên minh 
châu Âu đã trích dẫn 32 biện pháp 
mà khối này cho là Trung Quốc đã 

hạn chế xuất khẩu và cho biết vẫn 
còn những biện pháp pháp hạn chế 
khác mà Trung Quốc chưa công bố. 
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Quốc là nhà sản xuất lớn nhất các 
nguyên liệu thô này và đây cũng là 
các nguyên liệu được sản xuất ra 
các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày 
cũng như các sản phẩm công nghệ.  

Nguyên đơn khiếu nại rằng việc áp 
dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu 
tạo ra sự khan hiếm và làm gia tăng 
giá của nguyên liệu thô trên thị 
trường thế giới. Điều này cũng tạo 
ra lợi thế đáng kể cho ngành sản 
xuất trong nước của Trung Quốc vì 
có được nguồn cung nguyên liệu thô 
đầy đủ với mức giá thấp và ổn định 
hơn. 

Sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc 
đã xóa bỏ thuế xuất khẩu của tất cả 
mặt hàng loại trừ những mặt hàng 
được liệt kê trong Phụ lục của Nghị 
định thư gia nhập. Trong Nghị định 
thư này, Trung Quốc cũng cam kết 
không áp dụng hạn ngạch xuất khẩu 
(là biện pháp hạn chế về số lượng có 
thể được xuất khẩu). 

Trong phán quyết của mình, Ban hội 
thẩm đã kết luận rằng thuế xuất 
khẩu mà Trung Quốc áp dụng là 
không phù hợp với các cam kết của 
nước này trong Nghị định thư gia 
nhập. Ban hội thẩm cũng kết luận 
rằng hạn ngạch xuất khẩu đối với 
một số nguyên liệu thô của Trung 
Quốc cũng không phù hợp với quy 
định của WTO.  

Ban hội thẩm cho rằng cam kết 
trong Nghị định thư gia nhập không 
cho phép Trung Quốc được sử dụng 
các ngoại lệ chung theo Điều XX 
của Hiệp định GATT 1994 để bào 
chữa cho việc áp dụng thuế xuất 
khẩu không phù hợp với WTO. Ban 
hội thẩm cũng cho rằng ngay cả khi 
Trung Quốc có thể viện dẫn một số 
ngoại lệ theo quy định của WTO để 
biện minh cho việc áp dụng thuế 
xuất khẩu thì Trung Quốc cũng 
không đáp ứng được các điều kiện 
để được áp dụng các ngoại lệ đó. 

Cụ thể là, Trung Quốc đã biện hộ 
rằng một số biện pháp áp dung thuế 
và hạn ngạch xuất khẩu của nước 
này là biện minh được vì liên quan 
đến việc bảo tồn nguồn tài nguyên 
có thể bị cạn kiệt đối với một số 

Liên minh châu Âu cho rằng Trung 
Quốc, thông qua các biện pháp nói 
trên cũng như những hình thức sửa 
đổi, thay thế và thực thi các biện 
pháp đó, đã vi phạm các Điều sau: 

● Điều VIII, X và XI của Hiệp định 
GATT 1994, và 
  
● Đoạn 5.1, 5.2, 8.2 và 11.3, Phần 
I của Nghị định thư gia nhập WTO 
của Trung Quốc (“Nghị định thư gia 
nhập”) cũng như các nghĩa vụ của 
Trung Quốc trong Đoạn 1.2, Phần I 
của Nghị định thư gia nhập (có bao 
gồm các cam kết đã được ghi tạo 
Đoạn 83, 84, 162 và 165 của Báo 
cáo Ban Công tác về việc Trung 
Quốc gia nhập WTO) và các cam kết 
được liệt kê tại đoạn 342 của Báo 
cáo Ban công tác. 

Liên minh châu Âu cho rằng những 
biện pháp này cũng trực tiếp hoặc 
gián tiếp làm mất hoặc giảm các lợi 
ích đối với Liên minh châu Âu theo 
các Hiệp định này. 

Ngày 6 tháng 7 năm 2009, Canada, 
Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đã 
yêu cầu được tham gia các phiên 
tham vấn. Sau đó, Trung Quốc 
thông báo với Cơ quan Giải quyết 
tranh chấp (DSB) chấp thuận các 
yêu cầu này Canada, Mexico, Thổ 
Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. 

Ngày 4 tháng 11 năm 2009, Liên 
minh châu Âu yêu cầu thành lập 
Ban hội thẩm. Ngày 29 tháng 3 năm 
2010, Tổng giám đốc WTO đã thông 
qua danh sách thành viên Ban hội 
thẩm. Ngày 5 tháng 7 năm 2011, 
Ban hội thẩm đã luân chuyển Báo 
cáo của mình cho các nước thành 
viên.  

Các luận điểm và phán quyết 
chính của vụ việc 

Vụ tranh chấp này liên quan đến bốn 
loại biện pháp hạn chế của Trung 
Quốc đối với việc xuất khẩu một số 
nguyên liệu thô. Những nguyên liệu 
thô thuộc diện hạn chế xuất khẩu 
bao gồm các loại khác nhau như 
bô-xít, than cốc, fluorspar, ma-giê, 
man-gan, silicon carbide, kim loại 
silic, phốt-pho vàng và kẽm. Trung 

nguyên liệu thô. Nhưng Trung Quốc 
đã không chứng minh được rằng các 
hạn chế xuất khẩu này cũng được 
gắn với các hạn chế sản xuất hoặc 
tiêu thụ trong nước đối với nguyên 
liệu thô để bảo tồn các nguồn tài 
nguyên này. Tuy nhiên, Ban hội 
thẩm thừa nhận rằng Trung Quốc 
dường như đã đi đúng hướng trong 
việc viện dẫn một ngoại lệ để biện 
minh cho việc áp dụng hạn ngạch 
theo quy định của WTO nhưng ngoại 
lệ đó chưa phù hợp với WTO vì biện 
pháp này cần phải được áp dụng với 
cả nhà sản xuất trong nước.       

Đối với các nguyên liệu thô khác, 
Trung Quốc cho rằng việc áp dụng 
thuế và hạn ngạch xuất khẩu là cần 
thiết để bảo vệ sức khỏe người dân. 
Tuy nhiên, Trung Quốc đã không 
chứng minh được rằng các biện 
pháp đó đã dẫn tới việc giảm tình 
trạng ô nhiễm trong ngắn hoặc dài 
hạn và do vậy góp phần vào việc cải 
thiện sức khỏe người dân.   

Trung Quốc cũng đã cam kết xóa 
bỏ tất cả các hạn chế đối với “quyền 
kinh doanh” - quyền mà Trung Quốc 
dành cho doanh nghiệp song song 
với việc mở cửa thị trường và áp 
dụng nguyên tắc không phân biệt 
đối xử theo quy định của WTO. 
Nguyên đơn đã thắng trong hầu hết 
các khiếu nại về quyền kinh doanh.       

Liên quan đến việc quản lý và phân 
bổ hạn ngạch xuất khẩu, Trung 
Quốc đã biện minh họ thành công 
trong vụ kiện với Hoa Kỳ và Mexico 
trong khi lại bị thua trong vụ kiện 
này với Liên minh châu Âu. Ban hội 
thẩm cũng kết luận rằng một số nội 
dung trong cơ chế cấp phép xuất 
khẩu của Trung Quốc áp dụng đối 
với các nguyên liệu thô nói trên đã 
hạn chế xuất khẩu và do vậy không 
phù hợp với quy định của WTO.  
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CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

Mê-hi-cô đã nêu lại việc Hoa 
Kỳ đã ban hành một quy định 
mới sửa đổi biện pháp dán 

nhãn an toàn đối với cá heo trong 
vụ tranh chấp này. Theo Mê-hi-cô, 
biện pháp sửa đổi này không giúp 
biện pháp của Hoa Kỳ phù hợp với 
quy định của WTO. Mê-hi-cô cũng 
bày tỏ lo ngại rằng trong tranh chấp 
này Hoa Kỳ đã không tuân thủ ngay 
các yêu cầu trong quy định về giải 
quyết tranh chấp. Mê-hi-cô cũng 
cho biết Hoa Kỳ đã từng yêu cầu 
thành lập ban hội thẩm phán quyết 
việc tuân thủ để rà soát biện pháp 
sửa đổi này. Do đó, Mê-hi-cô cũng 
yêu cầu thành lập Ban hội thẩm 
phán quyết việc tuân thủ.

TRUNG QUỐC - CÁC BIỆN 
PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 
VÀ ĐỐI KHÁNG ĐỐI VỚI CÁC 
SẢN PHẨM THỊT GÀ TỪ HOA 
KỲ (DS 427)

THÀNH LẬP BAN HỘI THẨM 
PHÁN QUYẾT VIỆC TUÂN 
THỦ TRONG CÁC VỤ KIỆN 
VỀ THỊT GÀ VÀ CÁ NGỪ

HOA KỲ - CÁC BIỆN PHÁP 
LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP 
KHẨU, QUẢNG BÁ VÀ BÁN 
CÁ NGỪ VÀ CÁC SẢN PHẨM 
TỪ CÁ NGỪ (DS381

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Cơ 
quan Giải quyết tranh chấp 
(DSB) đã thành lập “Ban hội 

thẩm phán quyết việc tuân thủ” 
nhằm xem xét các biện pháp của 
Trung Quốc trong tranh chấp giữa 
nước này và Hoa Kỳ về các sản 

Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc đã 
không điều chỉnh các biện pháp 
của mình cho phù hợp với các 

hiệp định của WTO trong vụ kiện này. 
Hoa Kỳ cho rằng trong quyết định lần 
sau này của Bộ Thương mại Trung 
Quốc đã dẫn đến việc nước này tiếp 
tục áp dụng thuế chống bán phá giá 
và thuế đối kháng đối với các sản 
phẩm thịt gà nhập khẩu từ Hoa Kỳ. 
Điều này, theo Hoa Kỳ, là không phù 
hợp với các nghĩa vụ của Trung Quốc. 
Do đó, Hoa Kỳ yêu cầu DSB thành lập 
Ban hội thẩm phán quyết việc tuân 
thủ để xem xét vấn đề. 

Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng 
với yêu cầu của Hoa Kỳ và cho rằng 

phẩm thịt gà và các biện pháp của 
Hoa Kỳ trong tranh chấp với Mê-hi-
cô về sản phẩm cá ngừ. 

Ngày 22/6/2016

các biện pháp của họ hoàn toàn phù 
hợp với các quy định của WTO. Tuy 
nhiên, Trung Quốc vẫn chấp nhận yêu 
cầu của Hoa Kỳ ngay từ đầu bởi vì cả 
hai bên đã đạt được thoả thuận trước 
đó về quy trình thủ tục.

DSB nhất trí, nếu có thể, sẽ tham 
khảo phán quyết của Ban hội thẩm 
ban đầu đối với vấn đề Hoa Kỳ nêu ra 
trong tài liệu WT/DS427/11và Corr.1. 
Ca-na-đa, Liên minh châu Âu và Nhật 
Bản bảo lưu quyền tham gia vào quy 
trình làm việc của Ban hội thẩm với tư 
cách là bên thứ ba. 

Ngày 22/6/2016

Hoa Kỳ cho biết nước này không 
phản đối yêu cầu của Mê-hi-cô và 
cho rằng Mê-hi-cô nên yêu cầu 
thành lập Ban Hội thẩm vài tháng 
trước. DSB cũng nhất trí rằng, nếu 
có thể, sẽ tham khảo các tài liệu của 
Ban hội thẩm ban đầu mà Mê-hi-cô 
nêu ra trong tài liệu WT/381/38.

Ốt-xtrây-lia, Bra-xin, Ca-na-đa, 
Trung Quốc, EU, Gua-tê-ma-na, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu-di-lân và 
Na Uy bảo lưu quyền tham gia quá 
trình làm việc của Ban hội thẩm với 
tư cách là bên thứ ba.

Ngày 22/6/2016
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Ngày 13 tháng 5 năm 2016, 
Mê-hi-cô đã gửi thông báo cho 
WTO yêu cầu tham vấn với 

Hoa Kỳ vì cho rằng Hoa Kỳ đã không 
tuân thủ các khuyến nghị và phán 
quyết của DSB trong tranh chấp về 
việc nhập khẩu, quảng bá và bán 
cá ngừ và các sản phẩm từ cá ngừ 
(DS381). Yêu cầu này nhằm vào các 
biện pháp do Hoa Kỳ công bố ngày 
23 tháng 3 năm 2016 liên quan đến 
ghi nhãn cá heo an toàn. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2016, 
Trung Quốc đã gửi thông báo 
cho WTO yêu cầu tham vấn 

với Hoa Kỳ về cáo buộc cho rằng 
nước này đã không tuân thủ các 
khuyến nghị và phán quyết của Cơ 
quan giải quyết tranh chấp trong 
tranh chấp về thuế đối kháng đối 
với một số sản phẩm nhập khẩu từ 
Trung Quốc (DS437). Trong tranh 

Này 10 tháng 5 năm 2016, 
Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với 
Trung Quốc về việc nước này 

bị cho là không tuân thủ các khuyến 
nghị và phán quyết của Cơ quan 
giải quyết tranh chấp (DSB) trong 
các tranh chấp về thuế chống bán 
phá giá và thuế đối kháng đối với 
các sản phẩm thịt nhập khẩu từ Hoa 
Kỳ (DS427). Yêu cầu này nhằm vào 
các biện pháp đã được Trung Quốc 
áp dụng theo quyết định của DSB 

MÊ-HI-CÔ YÊU CẦU THAM 
VẤN VỚI HOA KỲ VỀ VIỆC 
THÀNH LẬP BAN HỘI THẨM 
PHÁN QUYẾT VIỆC TUÂN 
THỦ LẦN THỨ HAI TRONG 
TRANH CHẤP VỀ CÁ NGỪ

TRUNG QUỐC YÊU CẦU 
THAM VẤN VỚI HOA KỲ 
VỀ VIỆC TUÂN THỦ PHÁN 
QUYẾT TRONG TRANH 
CHẤP VỀ THUẾ ĐỐI KHÁNG 

HOA KỲ YÊU CẦU THAM 
VẤN VỚI TRUNG QUỐC 
VỀ VIỆC TUÂN THỦ PHÁN 
QUYẾT CỦA BAN HỘI 
THẨM PHÁN QUYẾT VIỆC 
TUÂN THỦ TRONG TRANH 
CHẤP ĐỐI VỚI THỊT GÀ

chấp ban đầu, Hoa Kỳ đã bị kết luận 
rằng có các hành động không tuân 
thủ các nghĩa vụ trong Hiệp định về 
Trợ cấp và các biện pháp đối kháng 
của WTO (SCM) liên quan đến các 
quyết định về phương pháp luận đối 
với các khái niệm cơ bản của SCM. 

Ngày 13/5/2016

đã được thông qua ngày 25 tháng 
9 năm 2013 trong Báo cáo của 
Ban hội thẩm trong vụ tranh chấp 
"Trung Quốc - sản phẩm thịt gà".

Ngày 10/5/2016

Ngày 13/5/2016
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THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Hạn chế nhập khẩu
Là bất kỳ biện pháp quản lý nhà nước nào khiến cho dòng hàng nhập khẩu ít hơn số lượng lẽ ra nó phải có trong điều kiện 
không có biện pháp quản lý đó. Ví dụ như hạn chế về tỷ giá ngoại hối, cấp phép nhập khẩu và hạn ngạch nhập khẩu.

Cấp phép nhập khẩu
Là các quy trình hành chính đòi hỏi phải nộp hồ sơ đăng ký hoặc các tài liệu khác (ngoài các tài liệu được yêu cầu phục vụ 
mục đích hải quan) tới một cơ quan quản lý có thẩm quyền như là một trong các điều kiện thiết yếu để nhập khẩu hàng hóa.

Cấp phép nhập khẩu tự động
Là quy trình cấp phép nhập khẩu mà việc phê duyệt hồ sơ đăng ký được cấp cho tất cả các trường hợp. Mục đích 
chính của quy trình cấp phép nhập khẩu tự động là để thu thập số liệu thống kê và các thông tin thực tế khác của 
hoạt động nhập khẩu.

Cấp phép nhập khẩu không tự động
Là quy trình cấp phép không phải là cấp phép nhập khẩu tự động. Cấp phép nhập khẩu không tự động được sử dụng 
nhằm quản lý việc hạn chế thương mại như hạn chế về số lượng được cho phép theo khung pháp lý của WTO.

Hạn ngạch nhập khẩu

Là các hạn chế hoặc trần cam kết do một quốc gia nhập khẩu áp đặt đối với giá trị hoặc số lượng của một số loại hàng hóa 
có thể được mua từ nước ngoài. Các biện pháp này nhằm bảo hộ các nhà sản xuất trong nước khỏi chịu tác động từ các sản 
phầm nhập khẩu có giá thấp hơn. Hạn ngạch nhập khẩu là một hình thức hạn chế về số lượng.

Hạn ngạch thuế quan

Là việc áp dụng mức thuế suất nhập khẩu thấp hơn cho một số lượng hàng hóa nhập khẩu nhất định. Hàng hóa nhập 
khẩu với số lượng lớn hơn lượng hạn ngạch sẽ phải chịu mức thuế suất cao hơn. 

Thuế suất trong hạn ngạch
Là mức thuế suất áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu nằm trong hạn ngạch. 

Thuế suất ngoài hạn ngạch

Là thuế suất áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu với số lượng vượt quá hạn ngạch. Thuế suất này nhằm hạn chế 
lượng nhập khẩu quá hạn ngạch. Thông thường mức thuế suất này cao hơn rất nhiều mức thuế suất trong hạn ngạch.    

Thuế suất ngoài hạn ngạch

Là cơ chế do Chính phủ hoặc cơ quan đại diện cho Chính phủ quản lý trong đó yêu cầu phải có một khoản tiền đặt 
cọc tại thời điểm một đơn hàng nhập khẩu được thực hiện. Các cơ chế này thường là một phần trong hệ thống cấp 
phép nhập khẩu. Mục đích của việc này là nhằm bảo đảm các đơn hàng nhập khẩu được tiến hành thực sự hoặc đáp 
ứng được giá nhập khẩu tối thiểu.

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


