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TIN VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ

TRUNG TÂM THÔNG TIN:
ĐIỂM TIN TUẦN 

AZEVÊDO: SỰ ỦNG HỘ CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN LÀ RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI 
TƯƠNG LAI CỦA HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG 

TIN VỀ WTO

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), Roberto Azevêdo 
vừa thăm Hà Lan để gặp gỡ các 

quan chức Chính phủ và khu vực kinh tế 
tư nhân. Tuần tới, ông sẽ chủ trì một cuộc 
họp không chính thức với Trưởng Phái 
đoàn các nước, đánh dấu sự khởi đầu của 
giai đoạn tham vấn chuyên sâu và toàn 
diện về cách thức thúc đẩy các quyết định 
và tuyên bố đã được thống nhất tại Hội 
nghị Bộ trưởng Bali cũng như các bước 
triển khai tiếp theo đối với các vấn đề còn 
tồn đọng của Chương trình nghị sự phát 
triển Doha.

Nguồn: WTO,
10/09/2014

Trong bài phát biểu khai mạc Tuần lễ 
doanh nhân diễn ra từ ngày 11 tháng 
8 năm 2014 tại thành phố Mê-hi-cô, 

Tổng giám đốc WTO Roberto Azevêdo đã 
khẳng định: “Bằng cách gắn nghĩa vụ của các 
quốc gia với thực tiễn thương mại, WTO đảm 
bảo những lợi ích kinh doanh quan trọng 
đồng thời thúc đẩy sự ổn định cần có trong 
kinh doanh nhằm phát triển thịnh vượng”. 
Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với Mê-hi-cô vì 
những hỗ trợ mạnh mẽ cho WTO, đồng thời 
kêu gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) 
và cộng đồng các doanh nhân hỗ trợ Mê-
hi-cô gia nhập vào hệ thống thương mại đa 
phương.

Nguồn: WTO,
04/09/2014
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Trong khuôn khổ của Diễn 
đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương (APEC), Hội 

nghị Bộ trưởng phụ trách Thương 
mại APEC lần thứ 20 (MRT 20) đã 
được tổ chức tại thành phố Thanh 
Đảo, Trung Quốc, từ ngày 17 đến 
ngày 18 tháng 5 năm 2014 nhằm 
đánh giá tiến độ triển khai các nội 
dung ưu tiên của APEC năm 2014 
và chuẩn bị dần các nội dung cho 
Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 22 
(HNCC 22) sẽ được tổ chức tại Bắc 
Kinh, Trung Quốc vào tháng 11 năm 
2014. Bộ trưởng Công Thương Vũ 
Huy Hoàng đã dẫn đầu đoàn Việt 
Nam tham dự Hội nghị. 

Với chủ đề của APEC là: “Định hình 
tương lai, thông qua đối tác châu Á 
- Thái Bình Dương”, năm 2014, chủ 
nhà Trung Quốc xác định ba ưu tiên 
lớn, xuyên suốt hợp tác APEC trong 
năm 2014 là: 
I - Đẩy mạnh Hội nhập kinh tế khu 
vực (REI); 
II - Thúc đẩy phát triển sáng tạo, 
tăng trưởng và cải tổ kinh tế; và 
III - Tăng cường tính kết nối một 
cách toàn diện và phát triển cơ sở 
hạ tầng.

Nguồn: Insidetrade.org,
 09/09/2014

Sau một thời gian dài đàm 
phán, Ca-na-đa và Liên minh 
Châu Âu đã thống nhất lời 
văn của Hiệp định thương 

mại tự do giữa hai bên. Hiệp định 
này được xem là một bước đệm cho 
một hiệp định thương mại tự do 
tương tự giữa Liên minh Châu Âu và 
Hoa Kỳ. 

Nguồn: Bilaterals.org, 
06/08/2014

TIN VỀ CÁC FTA KHÁC

LIÊN MINH CHÂU ÂU 
HOÀN TẤT HIỆP ĐỊNH 
THƯƠNG MẠI TỰ DO VỚI 
CA-NA-ĐA 

DE GUCHT CHO BIẾT TTIP 
CÓ THỂ SẼ BƯỚC VÀO GIAI 
ĐOẠN ĐÀM PHÁN ĐÁNH 
ĐỔI TRONG NĂM TỚI 

Trong buổi đối thoại bàn tròn giữa 
ông Pascal Lamy - nguyên Tổng 
giám đốc WTO với cộng đồng 

doanh nghiệp Việt Nam diễn ra ngày 
11 tháng 8, ông Pascal Lamy cho rằng 
Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hơn 
nữa hệ thống pháp luật và giải quyết 
ba tác động của quá trình hội nhập, bao 
gồm thuận lợi hóa thương mại, nâng 
cao chất lượng logistic và hài hòa hóa 
các quy định, tiêu chuẩn.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử, 
12/08/2014

NGUYÊN TỔNG GIÁM ĐỐC WTO ĐỐI THOẠI BÀN TRÒN 
VỚI DOANH NHÂN VIỆT NAM
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Bộ trưởng các nước tham gia 
Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP) gồm Ốt-

xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, 
Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu 
Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po, Hoa Kỳ và 
Việt Nam đã nhóm họp tại Xinh-ga-
po trong hai ngày 19 và 20 tháng 5 
năm 2014 nhằm giải quyết các nội 
dung tồn đọng trong đàm phán Hiệp 
định TPP. 

Các Bộ trưởng đã rà soát tình hình 
đàm phán song phương giữa các 
nước, cập nhật kết quả đàm phán 
cấp Trưởng đoàn tại thành phố Hồ 
Chí Minh (từ ngày 12 đến 15 tháng 
5 năm 2014) và thảo luận về những 
việc cần triển khai để hướng tới kết 
thúc đàm phán. Các Bộ trưởng đặc 
biệt quan tâm đến việc đạt được 
tiến bộ có ý nghĩa về mở cửa thị 
trường cũng như thúc đẩy đàm phán 

các nội dung về quy tắc nhằm thu 
hẹp sự khác biệt quan điểm giữa các 
nước TPP.  
Nhằm tạo thêm động lực cho đàm 
phán, các Bộ trưởng đã thống nhất 
lộ trình đàm phán trong thời gian 
tới, trong đó tập trung vào đàm 
phán mở cửa thị trường và một số 
lĩnh vực quan trọng khác. Các Bộ 
trưởng chỉ đạo các Trưởng đoàn 
đàm phán tiếp tục gặp nhau để thảo 
luận trong tháng 7 năm 2014. Đồng 
thời, các Bộ trưởng khẳng định sẽ 
tiếp tục tham gia trực tiếp vào đàm 
phán nhằm xử lý các nội dung còn 
tồn đọng.

Các Bộ trưởng tái khẳng định cam kết đàm 
phán một Hiệp định TPP toàn diện, cân 
bằng và chất lượng cao theo đúng chỉ đạo 
của các nhà Lãnh đạo TPP và Hiệp định 
TPP nhằm mục tiêu tạo ra công ăn việc 
làm cho người dân, cơ hội cho các doanh 
nghiệp, tăng trưởng và phát triển kinh tế 
tại mỗi nước tham gia Hiệp định TPP.  

Nguồn: ASEAN,
 05/09/2014

Vừa qua, Phó Tổng thống 
Hoa Kỳ Joe Biden đã trao 
đổi với Thủ tướng Ba Lan 
Donald Tusk về quan hệ 

song phương giữa hai nước nói riêng 
và quan hệ Hoa Kỳ-EU nói chung, về 
hội nghị thượng đỉnh NATO và cuộc 
khủng hoảng ở Ukraine. Phó Tổng 
thống đã chúc mừng Thủ tướng Ba 
Lan Tusk trúng cử làm Chủ tịch Hội 
đồng Châu Âu. Đồng thời hai bên 
cũng trao đổi Chương trình nghị sự 
chung hướng tới thắt chặt mối quan 

hệ Hoa Kỳ - EU thông qua việc sớm 
kết thúc Hiệp định TTIP và hợp tác 
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 
an ninh năng lượng ở châu Âu và các 
vấn đề khác. Phó Tổng thống và Thủ 
tướng cũng thống nhất sẽ áp dụng 
các biện pháp trừng phạt tiếp theo 
đối với Nga vì các hành động leo 
thang của nước này tại Ukraine. Hai 
nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ tiếp 
tục phối hợp chặt chẽ trong cuộc 
khủng hoảng ở Ukraine và trong các 
kế hoạch hành động rộng hơn đối với 

an ninh châu Âu, bao gồm Hội nghị 
thượng đỉnh NATO ở xứ Wales.

Nguồn: Insidetrade.com, 
04/9/2014 

BIDEN VÀ TÂN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LIÊN MINH CHÂU ÂU 
NHIỆM KỲ TIẾP THEO TRAO ĐỔI VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC 
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUYÊN ĐẠI TÂY DƯƠNG (TTIP) 
TRONG CUỘC ĐIỆN ĐÀM VỀ QUAN HỆ GIỮA HOA KỲ VÀ 
CHÂU ÂU

HỘI NGHỊ TỔNG CỤC TRƯỞNG XUẤT NHẬP CẢNH CÁC 
NƯỚC ASEAN TĂNG CƯỜNG CÁC NỖ LỰC HƯỚNG ĐẾN 
CỘNG ĐỒNG ASEAN 
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Một loạt sự cố an ninh 
giao thông vận tải gần 
đây trong khu vực Châu 
Á-Thái Bình Dương và 

những cú sốc với chi phí ngày càng 
tăng đối với các luồng hàng hóa và 
du khách đang đẩy các nước trong 
khu vực tiến tới các biện pháp tích 
cực hơn để đảm bảo an toàn và hiệu 
quả cho thương mại và du lịch.

Tại Hội nghị lần thứ 9 về An toàn 
Thương mại trong khu vực APEC 
(STAR) vừa kết thúc tại Bắc Kinh, 
các cơ quan hữu quan về giao thông 
vận tải, chống khủng bố, thực thi 
pháp luật, hải quan và nhập cư của 
các nước thành viên APEC đã nhấn 
mạnh cam kết cùng hợp tác giải 

quyết các mối đe dọa đối với chuỗi 
cung ứng và vạch ra một kế hoạch 
hành động chi tiết. Kế hoạch này đặt 
ra các bước thực hiện ngay và trong 
Hội nghị các quan chức giao thông 

vận tải APEC dự kiến được tổ chức 
tại Hồng Kông, Trung Quốc trong 
vài ngày tới.

Nguồn: APEC, 
11/08/2014

APEC ĐẨY MẠNH AN NINH 
GIAO THÔNG VẬN TẢI

Hướng về cộng đồng kinh 
tế ASEAN (AEC) cũng 
như nâng cao vị thế của 
Việt Nam tại khu vực này 

là những nội dung chính tại Hội 
thảo “Hướng về cộng đồng kinh tế 
ASEAN (AEC) 2015 và sau 2015” 
diễn ra ngày 12/8 tại Hà Nội. Sự 
kiện do Bộ Công thương cùng Viện 
nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông 
Á (ERIA) phối hợp tổ chức.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công 

Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết 
Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì 
việc xây dựng cộng đồng AEC nên 
xác định đó là nhiệm vụ và luôn 
luôn chủ động, tích cực thực thi 
nhiệm vụ này. Về lâu dài, Việt Nam 
cần phải nỗ lực hơn nữa để nâng 
cao vị thế của mình và điều này đòi 
hỏi sự hợp tác từ các Bộ, ngành, địa 
phương và doanh nghiệp.

Về cơ bản, sau khi AEC hình thành, 
đây là một thị trường chung bao 

gồm 10 nước thành viên ASEAN 
với trên 600 triệu dân và GDP gần 
3000 tỷ đô la Mỹ thông thương, đặc 
biệt là không có rào cản thuế quan. 
Có thể nói, việc không còn rào cản 
thuế quan, hay thuế suất bằng 0 là 
lợi ích to lớn nhất khi AEC định hình, 
bởi đây chính là “liều thuốc bổ” kích 
thích xuất khẩu, thu hút đầu tư và 
tăng trưởng kinh tế của các nước 
thành viên.

Sau năm 2015, ASEAN sẽ tiếp tục 
thực hiện các biện pháp để hướng 
đến một nền kinh tế chung tốt nhất 
về mặt pháp lý, thể chế, phản ứng 
nhanh, đối phó tốt với tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu và biến đổi khí hậu.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử, 
13/08/2014 

CÒN NHIỀU VIỆC CẦN LÀM 
HƯỚNG TỚI AEC VÀO 2015
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Đoàn cấp cao Ban Kinh tế 
Trung ương Việt Nam, 
do Trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương, giáo sư-tiến 

sỹ Vương Đình Huệ dẫn đầu, đã có 
chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc 
từ ngày 10-13/8.

Ngày 12/8, tại thủ đô Seoul, Bộ 
trưởng Yoon Sang Jik đã thông báo 
tới Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 
Vương Đình Huệ rằng Hàn Quốc sẽ 
kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp 

định thương mại tự do (FTA) với Việt 
Nam vào cuối năm 2014. Ngài Bộ 
trưởng cũng đề nghị Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương quan tâm thúc 

đẩy để hiệp định sớm được ký kết.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử, 
13/08/2014

VIỆT NAM - HÀN QUỐC SẼ 
KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG 
MẠI TỰ DO VÀO CUỐI NĂM 

Theo Insidetrade.com, gần 
đây, trong một nỗ lực chung, 
107 tổ chức phi Chính phủ 
(NGO) quốc tế đã gửi thư tới 

Tổng thống nước Cộng hòa Pê-ru, với 
vai trò là Nguyên thủ quốc gia Pê-ru 
và sẽ là Chủ tịch Hội nghị lần thứ 20 
Các bên tham gia Công ước khung 
của Liên Hiệp quốc về biến đổi khí 
hậu (UNFCCC), để bày tỏ quan ngại 
về dự luật của Pê-ru có khả năng ảnh 
hưởng đến các tổ chức và tiêu chuẩn 
về môi trường ở Pê-ru. Dưới đây là 
bức thư của các tổ chức này.

Kính gửi Ngài 
Ollanta Humala Tasso
Tổng thống nước Cộng hòa Pê-ru

Thưa ngài; 

Chúng tôi thay mặt cho các tổ chức 
dưới đây gửi tới ngài bức thư này với 

tư cách Nguyên thủ quốc gia của 
Pê-ru và là Chủ tịch sắp tới của Hội 
nghị lần thứ 20 (COP20)  các nước 
thành viên Công ước khung của LHQ 
về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Chúng 
tôi muốn bày tỏ mối quan ngại sâu 
sắc về các biện pháp mà Chính phủ 
Pê-ru sẽ áp dụng nhằm thúc đẩy 
đầu tư tư nhân thông qua dự luật 
3627/2013-PE. Dự luật này đề ra 
các biện pháp, thủ tục đơn giản và 
cho phép tăng cường thúc đẩy đầu 
tư trong nước.

Chúng tôi lo ngại vì dự luật này đề 
ra các biện pháp ảnh hưởng đến các 
thể chế và tiêu chuẩn về môi trường 
ở Pê-ru, bao gồm: 1) giảm năng lực 
kiểm toán của Bộ Môi trường (MI-
NAM) và Cơ quan chuyên trách của 
Bộ này về đánh giá và kiểm toán 
(OEFA); 2) thay đổi trong quy hoạch 
kinh tế, sinh thái và quy hoạch lãnh 

thổ trên toàn đất nước; 3) thay đổi 
các nghị định thư và lộ trình đánh 
giá tác động môi trường (EIA); 4) 
thay đổi  quá trình tạo ra các khu 
bảo vệ và bảo tồn thiên nhiên và; 5) 
tăng tính linh hoạt đối với các tiêu 
chí nhằm xác định các giới hạn tối đa 
có thể chấp nhận cũng như các tiêu 
chuẩn chất lượng môi trường.

Chúng tôi coi các biện pháp này như 
một sự thụt lùi nghiêm trọng của Pê-ru 
trong lĩnh vực môi trường. Chúng tôi 
kêu gọi chính phủ Pê-ru xem xét và 
rút lại sáng kiến này.

Nguồn:Insidetrade.com, 
20/08/2014

CÁC TIN KHÁC

107 TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ QUỐC TẾ CỰC LỰC PHẢN 
ĐỐI CHÍNH PHỦ PÊ-RU TÁI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP 
LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

MÊ-HI-CÔ - CÁC BIỆN PHÁP ẢNH HƯỞNG DỊCH VỤ 
VIỄN THÔNG

Giới thiệu 
Vụ kiện Hoa Kỳ - Mê-hi-cô (2002-
2004) (DS 204) là tranh chấp đầu 
tiên và cũng là duy nhất cho đến 
nay của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) về dịch vụ viễn thông. Báo cáo 
của Ban Hội thẩm không chỉ bao gồm 
các phán quyết của Ban Hội thẩm 
mà còn bao gồm cả phần giải thích 
Hiệp định chung về Thương mại dịch 
vụ (GATS), đặc biệt là những nguyên 
tắc cơ bản tại Phụ lục về Dịch vụ viễn 
thông và Tài liệu tham chiếu. Vụ kiện 
có sự tham gia của nhiều thành viên 
WTO với tư cách bên thứ 3: Ca-na-đa, 
Cu-ba, Liên minh châu Âu, Goa-tê-
ma-la, Nhật Bản, Ni-ca-ra-oa, Ấn Độ 
và Bra-xin. Mê-hi-cô và Hoa Kỳ dù 
không hoàn toàn nhất trí với Ban Hội 
thẩm nhưng cả hai đã không kháng 
cáo. Một kế hoạch được thống nhất 
để giải quyết các vấn đề pháp lý đã 
được thực thi thành công vào tháng 
7 năm 2005. 

Những phân tích trong bài viết này sẽ 
phần nào giúp người đọc hiểu thêm 
về những nguyên tắc của Hiệp định 
GATS khi được áp dụng trong thực 
tiễn. Những bài học từ vụ kiện là cơ 
sở thực tiễn quan trọng mà Chính phủ 
Việt Nam có thể học hỏi trong quá 
trình xây dựng chính sách và quản lý 
lĩnh vực viễn thông. 

Quá trình Tham vấn
Ngày 17 tháng 8 năm 2000, Hoa Kỳ 
yêu cầu tham vấn với Mê-hi-cô về 
cam kết và nghĩa vụ của Mê-hi-cô tại 
Hiệp định chung về Thương mại dịch 
vụ (GATS) đối với dịch vụ viễn thông 
cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng. 
Theo Hoa Kỳ, kể từ khi GATS có hiệu 
lực, Mê-hi-cô đã thông qua và duy trì 
các biện pháp phản cạnh tranh và quy 

định có tính phân biệt đối xử, tạo ra 
một số rào cản tiếp cận thị trường 
đối với khu vực tư nhân và không ban 
hành các văn bản pháp lý cần thiết 
liên quan tới dịch vụ viễn thông cơ 
bản  và dịch vụ giá trị gia tăng. Hoa 
Kỳ đã khiếu nại Mê-hi-cô về việc:

- Ban hành và duy trì luật, quy định 
và các biện pháp từ chối hoặc hạn chế 
các cam kết về tiếp cận thị trường, đối 
xử quốc gia và các cam kết bổ sung 
của Mê-hi-cô đối với các nhà cung cấp 
dịch vụ đang tìm kiếm cơ hội để cung 
cấp dịch vụ viễn thông cơ bản và dịch 
vụ giá trị gia tăng vào và tại Mê-hi-cô;

- Không xây dựng và ban hành các 
quy định, giấy phép và các biện pháp 
nhằm thực thi các cam kết về tiếp cận 
thị trường, đối xử quốc gia và các cam 
kết bổ sung của Mê-hi-cô đối với nhà 
cung cấp dịch vụ đang tìm kiếm cơ hội 
cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản 
và dịch vụ giá trị gia tăng vào và tại 
Mê-hi-cô; 

- Không thực thi các quy định và các 
biện pháp khác nhằm bảo đảm sự 
tuân thủ các cam kết về tiếp cận thị 
trường, đối xử quốc gia và các cam 
kết bổ sung của Mê-hi-cô đối với nhà 
cung cấp dịch vụ đang tìm kiếm cơ hội 
cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản 
và dịch vụ giá trị gia tăng vào và tại 
Mê-hi-cô;  
 
- Không ban hành, quản lý và ngăn 
chặn nhà cung cấp chính của Mê-hi-
cô là , Teléfonos de México (“Telmex”) 
tham gia các hoạt động từ chối hoặc 

hạn chế các cam kết về tiếp cận thị 
trường, đối xử quốc gia và cam kết bổ 
sung đối với các nhà cung cấp dịch vụ 
đang tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ 
viễn thông cơ bản và dịch vụ giá trị 
gia tăng vào và tại Mê-hi-cô;

 - Không điều chỉnh các biện pháp áp 
dụng chung đối với dịch vụ viễn thông 
cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng trên 
nguyên tắc hợp lý, khách quan và 
công bằng nhằm bảo đảm các quyết 
định và thủ tục của cơ quan quản lý 
viễn thông Mê-hi-cô là công bằng đối 
với tất cả các bên tham gia thị trường 
và bảo đảm việc tiếp cận và sử dụng 
các hệ thống mạng lưới và dịch vụ 
truyền dẫn viễn thông công cộng 
trên cơ sở các điều khoản và điều kiện 
hợp lý và không phân biệt đối với việc 
cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản và 
dịch vụ giá trị gia tăng.

Hoa Kỳ cho rằng các vấn đề nêu 
trên của Mê-hi-cô có thể trái với các 
cam kết và nghĩa vụ của Mê-hi-cô tại 
GATS, bao gồm cả:
+ Điều VI, XVI, và XVII của GATS 
+ Mục 1, 2, 3 và 5 của Tài liệu tham 
chiếu của Mê-hi-cô. Tài liệu tham 
chiếu này bao gồm các cam kết bổ 
sung của Mê-hi-cô theo Điều XVIII 
GATS.   (
+ Mục 4 và 5 của Phụ lục về Viễn 
thông của GATS.
Ngày 10 tháng 11 năm 2000, Hoa Kỳ 
đã yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. 
Cùng ngày, Hoa Kỳ đã thông báo đến 
Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) 
yêu cầu tham vấn liên quan đến một 
vài biện pháp hiện hành của Mê-hi-cô 
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ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ 
viễn thông. 

Tại phiên họp của DSB ngày 12 tháng 
12 năm 2000, DSB đã hoãn thành lập 
Ban Hội thẩm. Ngày 13 tháng 02 năm 
2002, Hoa Kỳ yêu cầu thành lập Ban 
Hội thẩm. Cụ thể, Hoa Kỳ khiệu nại các 
biện pháp của Mê-hi-cô:

- Không bảo đảm Telmex cung cấp kết 
nối giữa Telmex và các nhà cung cấp; 

- Không đảm bảo Telmex cung cấp kết 
nối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông cơ bản qua biên giới của Hoa Kỳ 
theo các mức phí, điều kiện và điều 
khoản hợp lý;
 
- Không bảo đảm nhà cung cấp dịch vụ 
viễn thông của Hoa Kỳ có được sự tiếp 
cận và sử dụng hợp lý và không phân 
biệt các hệ thống mạng lưới và dịch vụ 
viễn thông công cộng;  
- Không cung cấp đối xử quốc gia cho 
các đại lý thương mại thuộc sở hữu của 
Hoa Kỳ;
 
- Không ngăn chặn Telmex tham gia 
các hành vi phản cạnh tranh. 

Tại phiên họp ngày 08 tháng 3 năm 
2002, DSB đã hoãn thành lập Ban Hội 
thẩm.

Quá trình Hội thẩm và
Phúc thẩm
Tiếp sau yêu cầu lần thứ 2 của Hoa 
Kỳ, DSB đã thành lập Ban Hội thẩm tại 
phiên họp ngày 17 tháng 4 năm 2002. 
Ca-na-đa, Cu- ba, Liên minh châu Âu, 
Goa-tê-ma-la, Nhật Bản và Ni-ca-ra-oa 
bảo lưu quyền tham gia vụ tranh chấp 
với tư cách bên thứ 3 . Ngày 18 tháng 
4 năm 2002, Ấn Độ cũng tham gia vụ 
kiện với tư cách bên thứ 3. Ngày 24 
tháng 4 năm 2002, Bra-xin tham gia 
với tư cách bên thứ 3. Ngày 16 tháng 
8 năm 2002, Hoa Kỳ yêu cầu Tổng 
Giám đốc quyết định thành phần của 
Ban Hội thẩm. Ngày 26 tháng 8 năm 
2002, Ban Hội thẩm được thành lập. 
 Ngày 13 tháng 3 năm 2003, Chủ tịch 

Ban Hội thẩm thông báo DSB rằng khó 
có thể hoàn thành quá trình hội thẩm 
trong 06 tháng vì cần thời gian cho 
việc dịch tất cả các tài liệu sang tiếng 
Tây Ban Nha và tiếng Anh và do tính 
phức tạp của vụ kiện. Ban Hội thẩm sẽ 
cần thêm thời gian đến tháng 8 năm 
2003. Ngày 06 tháng 8 năm 2003, 
Chủ tịch Ban Hội thẩm thông báo DSB 
rằng Ban Hội thẩm dự kiến sẽ kết thúc 
quá trình hội thẩm trong tháng 12 
năm 2003. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2004, báo cáo 
của Ban Hội thẩm được luân chuyển 
đến các Thành viên. Ban Hội thẩm 
kết luận Mê-hi-cô đã vi phạm cam kết 
GATS bởi vì:

- Mê-hi-cô không bảo đảm mức giá kết 
nối của của việc cung cấp qua biên giới 
các dịch vụ viễn thông cơ bản có hạ 
tầng mạng  được tính dựa trên chi phí  
. Việc này trái với Khoản 2.2(b) tạiTài 
liệu tham chiếu của Mê-hi-cô. 
 - Mê-hi-cô không duy trì các biện 

pháp phù hợp để ngăn chặn các hành 
vi phản cạnh tranh của doanh nghiệp 
là nhà cung cấp viễn thông lớn. Việc 
này trái với Khoản 1.1 tại Tài liệu tham 
chiếu, đặc biệt  là các hành vi liên quan 
đến thỏa thuận định giá cước và chia 
sẻ thị phần giữa các nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông lớn trong nước và quốc 
tế; và 

- Mê-hi-cô không bảo đảm việc tiếp 
cận và sử dụng mạng viễn thông một 
cách hợp lý và không phân biệt. Việc 
này trái với Khoản 5(a) và (b) tại Phụ 
lục về Viễn thông của GATS. Về Khoản 
5(a), Mê-hi-cô áp dụng mức giá đối với 
nhà cung cấp Hoa Kỳ vượt xa chi phí 
cần thiết. Mức giá này đã triệt tiêu 
khả năng canh tranh về giá của nhà 
cung cấp dịch vụ viễn thông Hoa Kỳ. 
Về Khoản 5(b), Mê-hi-cô chỉ cho phép 
nhà cung cấp vận hành cổng thông tin 
quốc tế nhưng không cho phép các đại 
lý thương mại kết nối với mạng truyền 
dẫn viễn thông công cộng nước ngoài 
và các dịch vụ liên quan đến viễn 
thông quốc tế. 

Liên quan đến dịch vụ viễn thông qua 

biên giới cung cấp trên cơ sở không 
có hạ tầng tại Mê-hi-cô, Ban Hội thẩm 
kết luận rằng Mê-hi-cô không vi phạm 
nghĩa vụ của mình do không cam kết 
đối với các dịch vụ này. 

Ngày 01 tháng 6 năm 2004, DSB 
thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm. 

Thực thi các phán quyết
Ngày 01 tháng 6 năm 2004, Mê-hi-cô 
và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về 
việc tuân thủ phán quyết của Ban Hội 
thẩm. Thỏa thuận nêu rõ thời gian 
tuân thủ phán quyết là 13 tháng. 

Tại phiên họp ngày 31 tháng 8 năm 
2005 của DSB, Mê-hi-cô thông báo 
ngày 12 tháng 8 năm 2005 Mê-hi-cô 
đã ban hành quy định mới cho phép 
bán lại trên cơ sở thương mại các dịch 
vụ từ xa và dịch vụ quốc tế từ xa xuất 
phát từ Mê-hi-cô. Như vậy, với những 
thay đổi này, Mê-hi-cô đã tuân thủ 
đầy đủ phán quyết của DSB. Hoa Kỳ 
đã thể hiện sự hài lòng với những thay 
đổi này của Mê-hi-cô. 

Viễn thông từ lâu luôn là lĩnh vực 
quan trọng trong quá trình xây dựng 
chính sách của các thành viên WTO. 
Các Chính phủ luôn nỗ lực tham gia 
tích cực nhằm đem lại lợi ích cho các 
nhóm hoặc cá nhân nhất định. Do đó, 
các quyết định về giá và hành vi của 
các doanh nghiệp viễn thông thường 
không được nhìn nhận là phù hợp với 
các nguyên tắc cạnh tranh. Cách thức 
xử lý của các Chính phủ đối với vấn đề 
này cũng rất đa dạng. Tuy nhiên, để 
vừa đạt được những mục tiêu chính 
sách quốc gia vừa tránh được nguy 
cơ bị khiếu kiện trong tương lai, các 
yêu cầu và quyết định pháp lý của các 
thành viên WTO cần tuân theo các 
cam kết và nghĩa vụ trong WTO (trong 
Tài liệu tham chiếu)./. 

Nguồn: WTO

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT:

Chi tiết vụ kiện tham khảo tại:
http://www.wto.org/english/tratop_e/

dispu_e/cases_e/ds204_e.htm
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CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

Ngày 8 tháng 8 năm 2014, 
Ấn Độ đã nộp đơn thông báo 
kháng cáo đối với báo cáo sơ 
thẩm trong vụ “Hoa Kỳ - Các 

biện pháp đối kháng đối với một số sản 
phẩm thép carbon phẳng cán nóng từ 
Ấn Độ” (mã vụ kiện DS436)

Nguồn: WTO, 
11/08/2014

Ma-lai-xi-a đã thông báo đến 
Ủy ban Phòng vệ thương mại 
của WTO về việc nước này 
bắt đầu tiến hành điều tra 

các biện pháp tự vệ đối với sản phẩm 
thép tấm cán nóng.

Nguồn: WTO, 
13/08/2014

Ngày 02 tháng 9 năm 2014, 
Ê-cu-a-đo đã thông báo với 
Ủy ban Phòng vệ thương mại 
của WTO về việc nước này bắt 

đầu tiến hành điều tra các biện pháp 
phòng vệ đối với sản phẩm sàn gỗ, tre 
và phụ kiện khác.

Nguồn: WTO, 
02/09/2014

Ngày 7 tháng 8 năm 2014, Ban 
Phúc thẩm của WTO đã phát 
hành các báo cáo về vụ kiện 
“Các chính sách của Trung 

Quốc liên quan đến khai thác đất hiếm, 
khí trơ, và chất mô-ly-đen (DS431/
DS432/DS433).

Nguồn: WTO, 
07/08/2014

ẤN ĐỘ NỘP ĐƠN THÔNG 
BÁO KHÁNG CÁO TRONG 
TRANH CHẤP VỀ SẢN 
PHẨM THÉP

MA-LAI-XI-A TIẾN HÀNH 
ĐIỀU TRA BIỆN PHÁP 
PHÒNG VỆ ĐỐI VỚI SẢN 
PHẨM THÉP TẤM CÁN 
NÓNG 

Ê-CU-A-ĐO TIẾN HÀNH 
ĐIỀU TRA PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI SẢN 
PHẨM LÁT SÀN TỪ GỖ, TRE 
VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC 

BAN PHÚC THẨM CỦA 
WTO PHÁT HÀNH CÁC 
BÁO CÁO VỀ CÁC VỤ KIỆN 
LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT HIẾM
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THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Kiểm tra nhu cầu kinh tế

Là cơ chế được chính phủ, ngành hoặc các hiệp hội sử dụng để quyết định trên cơ sở các yếu tố kinh tế liệu có cho 
phép một doanh nghiệp nước ngoài (hoặc đôi khi là doanh nghiệp trong nước) tham gia thị trường hay không. Cơ 
chế này thường thiếu minh bạch, có thể mang tính tùy tiện và nhằm mục đích bảo hộ. Đôi khi việc kiểm tra nhu cầu 
kinh tế là nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng nhưng không phải lúc nào người tiêu dùng cũng được tham khảo ý 
kiến về các nhân tố bổ sung tham gia cạnh tranh trên thị trường. Điều XVI Hiệp định GATS của WTO đặt ra các quy 
định về mở cửa thị trường trong đó cấm việc sử dụng cơ chế này.

Thẩm định đầu tư nước ngoài

Là cơ chế được nhiều quốc gia sử dụng nhằm đảm bảo (i) các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng được các mục 
tiêu phát triển quốc gia và nhu cầu kinh tế, và (ii) tỷ lệ vốn sở hữu của nước ngoài trong các ngành hoặc doanh 
nghiệp không vượt quá giới hạn pháp luật cho phép. Thẩm định đầu tư cũng nhằm mục đích thúc đẩy các dự án 
đầu tư nghiêm túc. Tầm quan trọng của việc thẩm định đầu tư nước ngoài đối với chính sách thương mại xuất phát 
từ thực tế là có một số quan điểm cho rằng việc thẩm định có khả năng trở thành một trở ngại thương mại trong 
trường hợp đầu tư nước ngoài là cần thiết để tiếp cận thị trường hiệu quả. Quá trình thẩm định có thể dẫn đến việc 
từ chối một đơn xin cấp phép đầu tư và do đó dẫn tới việc từ chối tiếp cận thị trường.

Hiện diện thương mại

Là bất kỳ cơ sở, loại hình kinh doanh nào được thành lập trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia thành viên Hiệp định 
GATS (Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO) nhằm mục đích cung cấp dịch vụ. Hiện diện thương mại bao gồm 
thể nhân, chi nhánh và văn phòng đại diện.

Tiền thành lập

Là giai đoạn trong đề xuất đầu tư trực tiếp nước ngoài tính từ sau khi doanh nghiệp quyết định đầu tư cho đến 
trước khi doanh nghiệp đó được cơ quan thẩm quyền liên quan chấp thuận cho triển khai đầu tư. Trong nhiều 
trường hợp, tiền thành lập có thể chỉ đơn giản là giai đoạn lập kế hoạch nhưng cũng có thể rất phức tạp nếu cần 
trải qua khâu thẩm định đầu tư.

Các thỏa thuận ưu đãi đầu tư 
Là các thỏa thuận chính thức hoặc không chính thức trong đó có các điều khoản cho phép vốn đầu tư từ một nước 
hoặc nhóm nước được tiếp cận quốc gia nhận đầu tư tốt hơn. Khái niệm tiếp cận tốt hơn có thể bao gồm việc xét 
duyệt nhanh các đề xuất đầu tư, cho phép đầu tư vào các hoạt động chưa mở cửa cho các đối tượng khác, nới lỏng 
hạn chế về tổng vốn góp của bên nước ngoài, v.v.
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Quyền thành lập 

Là quyền thành lập một thực thể thương mại ở một nước khác với mục đích sản xuất cho thị trường nội địa hoặc nhập khẩu 
sản phẩm từ một nước khác và phân phối lại. Việc thành lập này thường được thực hiện dưới một hình thức đầu tư nào đó, 
bao gồm cả việc mua lại, sáp nhập và thâu tóm một thực thể thương mại khác.

Hiện diện sở tại 

Là yêu cầu phải duy trì một chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc nơi để làm việc trên lãnh thổ của nước nhập khẩu nhằm 
mục đích bán hàng hoá và dịch vụ.

Hiện diện thị trường 

Là thuật ngữ được cho là phản ánh tốt hơn thuật ngữ “tiếp cận thị trường” về việc doanh nghiệp cần phải thiết lập một 
loại hình hoạt động nào đó tại nước nhập khẩu nếu muốn thành công. Hiện diện thị trường bao gồm cả ý niệm là doanh 
nghiệp muốn đầu tư và cần có đủ cơ hội để cạnh tranh.

Đầu tư tìm kiếm thị trường 

Là thuật ngữ chỉ việc đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ nhằm mục đích chính là cung cấp cho một hay nhiều thị trường.

Nguồn: trang 144 và 145,
 sách “Dictionary of Trade Policy Terms” 

(ấn bản lần thứ 5) của tác giả Walter Goode,
 Nhà xuất bản Đại học Cambridge.


