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Ngày 4 tháng 8 năm 2015, Liên 
minh châu Âu (EU) và Việt Nam 
đã đạt được thỏa thuận nguyên 

tắc về hiệp định thương mại tự do (FTA) 
sau hai năm rưỡi đàm phán tích cực. Sau 
buổi điện đàm giữa Cao ủy Thương mại 
EU Cecilia Malmström và Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Vũ Huy Hoàng, tất cả các 
vấn đề đã được thống nhất và hai Bên 
đã đạt được một gói cam kết cân bằng 
và cùng có lợi.

Hiệp định này sẽ xóa bỏ gần như toàn 
bộ thuế quan trong thương mại hàng 
hóa giữa hai nền kinh tế.  
 
Cao ủy Malmstrom phát biểu: “Chúng 
ta đã đạt được thỏa thuận. Hiệp định 
có tính cân bằng cao này sẽ thúc đẩy 
thương mại với một trong những nền 
kinh tế năng động nhất khu vực châu 
Á. Hiệp định này tạo ra một mô hình 
mới, tốt hơn và hiện đại hơn đối với 

các Hiệp định Thương mại tự do giữa 
EU và các nước đang phát triển, đồng 
thời sẽ thiết lập một tiêu chuẩn tốt cho 
mối quan hệ thương mại giữa EU và 
khu vực Đông Nam Á nói chung. Việt 
Nam là một nền kinh tế đang lớn mạnh 
và một khi Hiệp định được ký kết và 
đi vào thực thi, nó sẽ mở ra những cơ 
hội mới đáng kể cho các công ty của 
cả hai Bên bằng cách tăng khả năng 
tiếp cận thị trường đối với hàng hoá và 
dịch vụ. Hơn 31 triệu việc làm ở châu 
Âu phụ thuộc vào xuất khẩu, và do đó, 
việc tiếp cận dễ dàng hơn với một thị 
trường đang lớn mạnh như Việt Nam, 
với hơn 90 triệu người tiêu dùng, là 
một tin hết sức tốt lành. Đồng thời các 
sản phẩm của các nhà xuất khẩu Việt 
Nam hiện nay sẽ tiếp cận EU dễ dàng 
hơn, tạo ra sự thúc đẩy quan trọng đối 
với nền kinh tế Việt Nam. Cả hai Bên đã 
nỗ lực rất lớn trong vài tháng qua để 
đạt được bước đột phá này”.

Trên cơ sở thỏa thuận hôm nay, hai 
đoàn đàm phán sẽ tiếp tục quá trình 
đàm phán, giải quyết nốt một số vấn 
đề kỹ thuật còn tồn đọng và hoàn 
chỉnh lời văn. Sau khi hoàn tất, Hiệp 
định này phải được Hội đồng và Nghị 
viện châu Âu phê chuẩn.

Cao ủy Thương mại Malmstrom bổ 
sung thêm: “Hiệp định của chúng ta 
cũng sẽ đảm bảo rằng thương mại 
không đồng nghĩa với sự trả giá về môi 
trường hoặc quyền của người lao động. 
EU và Việt Nam đã cam kết sẽ đảm 
bảo tôn trọng các quyền của người lao 
động và hỗ trợ quản lý bền vững các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên”.

Hiệp định này là hiệp định kiểu mới đầu 
tiên EU đạt được với một nước đang 
phát triển. Như vậy, việc tự do hóa đầy 
tham vọng và cân bằng đã được thống 
nhất - với một giai đoạn chuyển đổi cho 
phép Việt Nam thích ứng - mở ra một 
nền tảng mới so với các hiệp định khác 
EU ký với các nước đang phát triển. 
Điều này cho thấy một niềm tin chung 
giữa EU và Việt Nam rằng thương mại 
có vai trò thiết yếu đối với sự tăng 
trưởng, tạo việc làm và phát triển bền 
vững.

Bên cạnh việc xóa bỏ thuế quan, Việt 
Nam cũng sẽ loại bỏ hầu như tất cả 
thuế xuất khẩu. Hiệp định này cũng 
sẽ tạo ra cơ hội tiếp cận thị trường 
mới trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư. 
Việt Nam đã đồng ý với việc tự do hóa 
thương mại trong dịch vụ tài chính, viễn 
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nhóm thành viên trong vài tuần gần 
đây.

Tổng giám đốc Azevedo cho biết: 
“Đến nay vẫn còn tồn tại những khó 
khăn chính mà chúng tôi đã nhận 
định trong kỳ đầu tiên. Trở lại Geneve 
sau khi tham vấn với các nước thành 
viên trong kỳ nghỉ hè, tôi nhận thấy 
dường như chúng ta vẫn chưa tìm 
ra được giải pháp có thể thu hẹp 
khoảng cách trong các lĩnh vực khó 
khăn nhất. Trong vòng nhiều tháng, 
chúng ta đã và đang tập trung vào 
các lĩnh vực đàm phán khó khăn nhất 
để tìm ra giải pháp khả thi cho dù cơ 
hội tìm được các giải pháp như vậy là 
rất nhỏ. Tiếp tục các nỗ lực đó, tôi cho 
rằng đã đến lúc chúng ta nên bắt đầu 
chú trọng tích cực hơn vào các vấn 
đề có khả năng giải quyết hơn để đưa 
ra tại Hội nghị Bộ trưởng Nairobi”.

Một quan điểm mới nổi lên trong 
nhiều cuộc họp mà tôi tham dự là 
một nhóm các vấn đề có thể giải 
quyết được hiện đang trong tầm với, 
và những vấn đề này sẽ góp phần 
vào sự thành công của Hội nghị Bộ 
trưởng cũng như giúp thúc đẩy tiến 
độ công việc của chúng ta. Và đặc 
biệt, có một quan điểm chung rằng 
những vấn đề này nên lấy nội dung 
về phát triển và các nước kém phát 
triển (LDCs) làm trung tâm. 

“Tôi tin tưởng rằng tất cả các thành 
viên đều muốn nắm bắt cơ hội mà 
Hội nghị Nairobi đem lại. Tất cả chúng 
ta đều mong muốn có được một Hội 
nghị Bộ trưởng thật ý nghĩa, nơi sẽ 
mang lại một sự hỗ trợ bền vững cho 
tăng trưởng và phát triển. Chính vì 
vậy, các thành viên ngay bây giờ phải 
quyết định về phạm vi và mức độ của 
kết quả mà chúng ta mong muốn đạt 
được tại Nairobi. Thời gian còn lại rất 
ít nên chúng ta cần phải tìm ra được 
câu trả lời ngay trong tháng tới đây. 
Một khi chúng ta đã có một bức tranh 
rõ ràng về những kết quả tại Nairobi 
như thế nào thì chúng ta mới có thể 
nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy chúng”.

Các vấn đề có thể giải quyết được để 
trình Hội nghị Bộ trưởng tại Nairobi 

mà  Tổng giám đốc vừa nói đến có 
thể bao gồm vấn đề về LDC và các 
kết quả đàm phán về phát triển, cạnh 
tranh xuất khẩu trong nông nghiệp 
và một số quy định nâng cao tính 
minh bạch trong một số vấn đề đang 
được đàm phán.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục diễn 
ra trong các tuần kế tiếp thông qua 
các nhóm đàm phán chính thức. Các 
cuộc tham vấn của Tổng giám đốc sẽ 
hỗ trợ cho các phiên thảo luận này. 
Ông cũng sẽ gặp gỡ các bộ trưởng tại 
cuộc họp sắp tới của G20, Liên minh 
châu Phi, Nhóm các nước châu Phi, 
Ca-ri-bê và Thái Bình Dương và Bộ 
trưởng Thương mại Ả Rập. Bên cạnh 
đó, ông sẽ tham dự cuộc họp của Đại 
hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới 
để thảo luận về vai trò của thương 
mại trong các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững mới - bắt đầu với những 
kết quả đạt được tại Nairobi. 

Ngày 17 tháng 9 năm 2015 
Nguồn: wto.org

Ngày 17 tháng 9 năm 2015, 
Tổng giám đốc Roberto 
Azevedo đã triệu tập một cuộc 

họp với sự tham gia của tất cả các 
thành viên WTO tại Geneve để báo 
cáo về tình hình hiện tại của các cuộc 

đàm phán đối với các vấn đề còn tồn 
tại trong Chương trình Nghị sự của 
Vòng đàm phán Doha. Các Thành viên 
đang làm việc tích cực để đưa ra được 
các kết quả đàm phán tại Hội nghị Bộ 
trưởng lần thứ 10 của WTO sẽ được tổ 

chức tại Nairobi từ ngày 15 đến ngày 
18 tháng 12 năm nay. Tổng giám 
đốc Azevedo đã báo cáo chi tiết cho 
các thành viên về một loạt các cuộc 
thảo luận mà ông đã tiến hành với các 
thành viên khác nhau cũng như các 

TIN VỀ WTO

thông, vận tải, bưu chính và chuyển 
phát nhanh. Về đầu tư, Việt Nam sẽ 
mở cửa thị trường cho EU, như thông 
qua việc loại bỏ hoặc nới lỏng các hạn 
chế về sản xuất các sản phẩm thực 
phẩm và đồ uống, cũng như trong các 
lĩnh vực khác.

Về mua sắm chính phủ, EU và Việt 
Nam đã thống nhất các nguyên tắc 
phù hợp với Hiệp định mua sắm Chính 
phủ (GPA) của WTO, đạt được mức độ 
minh bạch hóa có thể so sánh với các 
Hiệp định thương mại tự do khác mà 
EU ký với các nước phát triển và các 
nước đang phát triển ở trình độ cao 
hơn. Hiệp định này cũng sẽ tăng cường 
bảo hộ Chỉ dẫn địa lý (GI) tại Việt Nam 
đối với một số sản phẩm nông nghiệp 
đặc thù của EU như rượu Champagne, 
pho mát Parmigiano Reggiano, rượu 
vang Rioja, pho mát Roquefort và 
rượu Scotch Whisky. Các chỉ dẫn địa lý 
của Việt Nam cũng sẽ được công nhận 
tương tự tại EU, tạo ra một khuôn khổ 
phù hợp nhằm thúc đẩy hơn nữa việc 
nhập khẩu các sản phẩm chất lượng 
như trà Mộc Châu hoặc cà phê Buôn 
Ma Thuột.

FTA có một chương cam kết mạnh mẽ 
và toàn diện về Thương mại và Phát 
triển bền vững, bao gồm các vấn đề về 
lao động và môi trường liên quan trong 
quan hệ thương mại giữa EU và Việt 
Nam. Cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động cơ bản và các Công ước của Tổ 
chức Lao động Quốc tế (ILO) đảm bảo 
tôn trọng các quyền cơ bản của người 
lao động hai Bên. Ngoài ra, chương 
này bao gồm các cam kết sẽ hỗ trợ 
việc bảo tồn và quản lý bền vững các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên (bao 
gồm cả động vật hoang dã, lâm nghiệp 
và ngư nghiệp). Các lĩnh vực như Trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các 
kế hoạch kinh doanh có đạo đức và 
công bằng cũng được chú trọng đặc 
biệt trong chương này.

FTA này sẽ thiết lập các cấu trúc 
chuyên biệt nhằm đảm bảo việc thực 
thi đầy đủ các chương, bao gồm các cơ 
chế để đảm bảo sự tham gia của các 
bên độc lập liên quan đến kinh tế, xã 
hội và môi trường ở cả EU và Việt Nam.

Hiệp định còn có một liên kết ràng buộc 
về mặt pháp lý với Hiệp định Đối tác và 
Hợp tác (PCA) - Hiệp định chi phối quan 
hệ tổng thể giữa EU và Việt Nam, qua 
đó đảm bảo nhân quyền, dân chủ và 

các quy định của luật pháp là những 
yếu tố thiết yếu trong quan hệ thương 
mại song phương giữa hai Bên.

Hiệp định còn có một chương riêng 
về hợp tác thực thi Hiệp định và hỗ 
trợ Việt Nam tận dụng được các lợi ích 
mà Hiệp định mang lại. Thúc đẩy phát 
triển bền vững là một mục tiêu quan 
trọng nằm trong nội dung hợp tác đó. 
Các lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt 
bao gồm lao động và môi trường, tạo 
thuận lợi cho thương mại và các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Sau khi kết thúc đàm phán FTA với 
Singapore vào năm 2014, đây sẽ là 
FTA thứ hai giữa Liên minh châu Âu 
và một nước thuộc Hiệp hội các quốc 
gia Đông Nam Á (ASEAN). Như vậy, 
Hiệp định này là một bước tiến hướng 
tới mục tiêu cuối cùng của EU về một 
FTA mang tính khu vực với khu vực 
đầy tham vọng và toàn diện, tức là một 
FTA với tổng thể khối ASEAN.

Bước kế tiếp?

Sau đột phá này, các thảo luận kỹ thuật 
sẽ phải được hoàn tất để thống nhất lời 
văn của Hiệp định. Trên cơ sở quan hệ 
hợp tác lâu năm và được củng cố qua 
quá trình đàm phán, hai Bên kỳ vọng 
quá trình này có thể được hoàn tất 
trong một vài tháng tới và chắc chắn 
kết thúc trước cuối năm 2015. 

Ngày 4 tháng 8 năm 2015
Nguồn: Thông cáo báo chí của EU 
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Công quốc Liechtenstein đã trở 
thành thành viên thứ 17 của 
WTO chính thức thông qua Hiệp 

định tạo thuận lợi thương mại của 
WTO (TFA). Đại sứ Peter Matt đã đệ 
trình văn bản phê chuẩn TFA của 
Công quốc Liechtenstein lên Tổng 
giám đốc WTO Roberto Azevêdo vào 
ngày 18 tháng 9.

Đàm phán Hiệp định TFA đã kết thúc 
tại Hội nghị Bộ trưởng của WTO tại 
Bali năm 2013. Hiệp định TFA bao 
gồm các quy định về việc đẩy mạnh 
sự dịch chuyển, lưu thông và thông 
quan hàng hóa, kể cả hàng quá 
cảnh. Hiệp định cũng quy định các 
biện pháp hợp tác hiệu quả giữa hải 
quan và các cơ quan chức năng khác 

về thuận lợi hóa thương mại và các 
vấn đề tuân thủ hải quan. Hiệp định 
cũng bao gồm các điều khoản hỗ trợ 
kỹ thuật và nâng cao năng lực trong 
lĩnh vực này.

TFA sẽ có hiệu lực khi hai phần ba số 
thành viên WTO chính thức thông 
qua Hiệp định. Ngoài Liechtenstein, 
nhiều thành viên WTO khác cũng đã 
thông qua Hiệp định này, bao gồm: 

Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, 
Hoa Kỳ, Mauritius, Malaysia, Nhật 
Bản, Australia, Boswana, Trinidad và 
Tobago, Hàn Quốc, Nicaragua, Niger, 
Belize, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung 
Quốc), và Trung Quốc.
Đại sứ Peter Matt đã đệ trình văn 
bản phê chuẩn TFA của Công quốc 
Liechtenstein lên Tổng giám đốc 
WTO Roberto Azevêdo vào ngày 18 
tháng 9.

TFA đã hỗ trợ các nước đang phát 
triển và kém phát triển trong việc 
thực thi Hiệp định. Lần đầu tiên trong 
lịch sử của WTO, các yêu cầu về thực 
thi Hiệp định đã được gắn kết trực 
tiếp với năng lực của mỗi quốc gia 
thực thi hiệp định đó. Ngoài ra, Hiệp 
định cũng quy định rằng phải có sự 
trợ giúp và hỗ trợ để giúp các quốc 
gia này đạt được năng lực thực thi đó.

Ngày 18 tháng 9 năm 2015
Nguồn: wto.org

LIECHTENSTEIN PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH TẠO THUẬN LỢI 
THƯƠNG MẠI
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Cho đến ngày 31 tháng 7, mười 
một Thành viên WTO đã thông 
báo cho Hội đồng Thương mại 

về Dịch vụ các biện pháp ưu đãi để 
tăng cường sự tham gia của các 
nước kém phát triển vào thương 
mại dịch vụ toàn cầu. Việc thực thi 
Quyết định của hội nghị Bộ trưởng 
tại Bali mang tính cốt lõi này là một 
bước quan trọng hướng tới các mục 
tiêu phát triển của WTO đối với các 
nước nghèo nhất.

 Các thành viên đã thông báo các 
ngành dịch vụ và phương thức 

cung cấp dịch vụ - những lĩnh vực 
mà họ sẽ dành ưu đãi cho các ngành 
dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ đến 
từ các nước kém phát triển (LDCs). 
Các thành viên cũng đã nhất trí sẽ 
cố gắng thông báo về các ưu đãi 
không muộn hơn ngày 31 tháng 7 
năm 2015. Các ưu đãi bao gồm nới 
lỏng việc tiếp cận thị trường theo 
như yêu cầu của nhóm các nước 
LDCs đã gửi WTO ngày 21 tháng 7 
năm  2014. Các Thành viên thông 
báo bao gồm: 

• Canada 
• Australia 
• Na-uy 
• Hàn Quốc 
• Trung Quốc 
• Hồng Kông, Trung Quốc 
• Đài Loan, Trung Quốc 
• Singapore
• New Zealand 
• Thụy Sĩ 
• Nhật Bản

Liên minh châu Âu và Chile đã thông 
báo cho Hội đồng Thương mại về 
Dịch vụ về ý định gửi thông báo của 
họ sớm nhất có thể ngay khi quá 
trình tham vấn trong nước kết thúc.

Các Bộ trưởng đã thông qua vào 
năm 2013 tại Bali một quyết định 
nhằm khuyến khích các Thành 
viên WTO dành ưu đãi cho các dịch 
vụ được cung cấp từ các nước LDC 
nhằm vận dụng Quy tắc Miễn trừ 
trong dịch vụ dành cho LDC đã được 
thông qua vào năm 2011. Việc thực 
hiện Quy tắc Miễn trừ này đã dậm 
chân tại chỗ trong vòng 15 năm kể 
từ ngày nó được thông qua. Tại một 
cuộc họp cấp cao ngày 05 tháng 
02, hơn 25 Thành viên đã đưa ra 
các lĩnh vực dịch vụ và phương thức 
cung cấp dịch vụ từ các nước LDC 
theo đó họ sẽ dành cho các ưu đãi. 
Các Thành viên có thể thực thi các 
đối xử ưu đãi liên quan đến tiếp cận 
thị trường (Điều XVI của Hiệp định 
chung về Thương mại Dịch vụ của 
WTO) một khi họ đã thông báo cho 
Hội đồng Thương mại về Dịch vụ. Đối 
xử ưu đãi liên quan đến bất kỳ biện 
pháp nào khác đều phải được Hội 
đồng thông qua. 

Ngày 18 tháng 9 năm 2015
Nguồn: wto.org

Ngày 17 tháng 9, trong buổi 
tiếp xúc trình quốc thư lên 
Tổng thư ký ASEAN, Ông Fran-

cisco Fontan Pardo, tân Đại sứ EU tại 
ASEAN đã khẳng định cam kết của 
Liên minh châu Âu tiếp tục tăng 
cường, nâng cao quan hệ đối thoại 
ASEAN-EU lên tầm cao hơn. 

Đại sứ Pardo đã đề cập đến mối quan 
hệ lâu dài và hợp tác cùng có lợi mà 
EU đã xây dựng với ASEAN như là 
nền tảng để tăng cường mối quan 
hệ với ASEAN. Ông cũng khẳng định 
lại sự tiếp tục hỗ trợ của EU trong 
việc xây dựng Cộng đồng ASEAN. 
Ông cho rằng việc cam kết tăng gấp 
đôi hỗ trợ tài chính cho các chương 

TIN VỀ ASEAN 
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EU CAM KẾT ĐẨY MẠNH HƠN NỮA HỢP TÁC TỚI ASEAN

trình hợp tác ASEAN-EU với số tiền 
lên tới 170 triệu EUR trong giai 
đoạn 2014-2020 phản ánh sự cam 
kết lâu dài của EU trong việc hỗ trợ 
các nỗ lực hội nhập của ASEAN.

Theo ông, một minh chứng quan 
trọng khác thể hiện cam kết của EU 
là việc gần đây EU đã thành lập Phái 
đoàn ngoại giao tại ASEAN có trụ sở 
ở Jakarta. Ông cho biết nhiệm vụ của 
Phái đoàn là đóng vai trò điều phối 
tất cả các Phái đoàn của EU có trụ 
sở tại các nước thành viên ASEAN 
để đảm bảo sự bổ sung và phối hợp 
chặt chẽ giữa những hợp tác song 
phương của EU với các hợp tác trong 
khuôn khổ ASEAN-EU.

Tổng thư ký Lê Lương Minh hoan 
nghênh ý định tăng cường hợp tác 
và nâng cao quan hệ đối tác lên tầm 
cao mới của EU. Ông cho rằng mặc 
dù các mô hình hội nhập của ASEAN 
và EU là khác nhau, cả hai khối vẫn 
được coi là mô hình tổ chức khu vực 
thành công nhất trên thế giới. Ông 
cũng đánh giá cao hỗ trợ tài chính và 
kỹ thuật của EU và mong muốn chia 
sẻ kinh nghiệm quý báu cũng như 
những bài học rút ra từ quá trình hội 
nhập khu vực châu Âu.

Ngoài ra, Tổng thư ký Minh cũng 
tóm tắt tình hình thực hiện việc 
thành lập Cộng đồng ASEAN vào 
cuối năm nay. Ông cho rằng ASEAN 

đang từng bước vững chắc tiến tới 
hiện thực hóa một cộng đồng hợp 
nhất, kết nối tốt, và hướng đến 
người dân. Ông cũng cho biết ASEAN 
đang hoàn thiện chương trình Tầm 
nhìn Hậu 2015 nhằm định hướng 
quá trình hội nhập của Cộng đồng 
trong 10 năm tới. Theo đó, ông nói 
rằng sự hợp tác và hỗ trợ liên tục, 
đặc biệt đối với vai trò trung tâm 
của ASEAN, từ các đối tác bên ngoài, 
trong đó có EU, đóng vai trò quan 
trọng vào sự thành công và những 
thành tựu của ASEAN.

Ngày 17 tháng 9 năm 2015
Nguồn: Ban thư ký ASEAN 

Tại cuộc gặp với Tổng thư 
ký ASEAN hôm 17 tháng 9, 
Trưởng đặc khu Hồng Kông 

CY Leung đã bày tỏ mối quan tâm 
sâu sắc của mình tới việc phát triển 
quan hệ kinh tế cùng có lợi với 
ASEAN. Ông Leung cho biết nền 
kinh tế năng động của ASEAN là cơ 
hội to lớn cho cả hai bên cùng mở 
rộng liên kết thương mại, đầu tư và 
dịch vụ. 

Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao 

mối quan tâm của Hồng Kông trong 
việc đẩy mạnh quan hệ với ASEAN 
trong khuôn khổ của chính sách 
“Một Trung Quốc”. Tổng thư ký 
Minh và Trưởng đặc khu CY Leung 
đều ghi nhận mối quan hệ kinh tế 
ngày càng mở rộng và không ngừng 
phát triển giữa ASEAN và Hồng 
Kông trong những năm gần đây 
với tổng kim ngạch thương mại lên 
tới 99,4 tỷ USD trong năm 2014. 
ASEAN hiện là đối tác thương mại 
lớn thứ hai của Hồng Kông. Dòng 

vốn đầu tư của Hồng Kông vào 
ASEAN năm 2014 đã đạt mức cao 
kỷ lục lên tới 9,5 tỷ USD.

Ghi nhận những tiến bộ đạt được 
trong đàm phán Hiệp định Thương 
mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, 
Tổng thư ký Minh và Trưởng đặc 
khu CY Leung bày tỏ hy vọng đàm 
phán có thể kết thúc trong năm 
2016.

Trưởng đặc khu Hồng Kông cũng 
cho biết Hồng Kông với đặc thù 
“một quốc gia, hai hệ thống” sẽ 
mang lại lợi thế giúp ASEAN kết 
nối với thị trường Trung Quốc. Ông 
cũng cho biết Hồng Kông rất quan 
tâm đến việc hợp tác với ASEAN 
trong các lĩnh vực khác như trao đổi 
nghệ thuật, văn hóa và con người.

Tổng thư ký ASEAN cũng tóm tắt 
về những diễn biến gần đây của 
ASEAN, bao gồm cả việc chuẩn bị 
cho việc thành lập chính thức Cộng 
đồng ASEAN vào cuối năm nay. Ông 
cũng cho biết ASEAN đang hoàn 
thiện Chương trình Tầm nhìn của 
mình trong 10 năm tới để có thể 
thông qua vào cuối năm nay.

Ngày 17 tháng 9 năm 2015
Nguồn: Ban thư ký ASEAN  

ASEAN VÀ HỒNG KÔNG THẮT CHẶT HƠN NỮA QUAN HỆ 
KINH TẾ 
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Các Bộ trưởng Tài chính APEC 
đã kết thúc Hội nghị APEC lần 
thứ 22 bằng việc khởi động Kế 

hoạch hành động Cebu, một lộ trình 
hướng tới sự bền vững về tài chính 
trong tương lai của khu vực châu 
Á-Thái Bình Dương. 

Bộ trưởng Tài chính Cesar V. Purisima 
cho biết, "Kế hoạch hành động Cebu 
(CAP) được khởi động hôm nay là 
thành quả của khu vực hướng tới 
sự hợp tác bền vững  trong bối cảnh 
nhiều cơ hội và thách thức phức tạp. 
Chúng tôi hy vọng Chương trình hành 
động Cebu sẽ là một thành quả bền 
vững trong năm Philippines làm chủ 
tịch APEC. Với sự ủng hộ của 21 nền 
kinh tế, các tổ chức đa phương và 
khu vực tư nhân, chúng tôi lạc quan 
về việc 

CAP có thể được nhìn nhận như sự 
minh chứng cho thành quả vì mục 
tiêu một khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương thịnh vượng, hội nhập về tài 
chính, minh bạch, vững chắc và kết 
nối chặt chẽ hơn.”
 
Kế hoạch hành động Cebu sẽ được 
trình lên các nhà Lãnh đạo APEC 
với 4 trụ cột gồm: (i) thúc đẩy hội 
nhập tài chính; (ii) thúc đẩy cải cách 
tài chính và minh bạch hóa; (iii) tăng 
cường sự bền vững về tài chính; và 
(iv) thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng 
và tài chính.

CAP tiếp tục tiến trình hướng tới các 
Mục tiêu Bogor về tự do thương mại 
và đầu tư. Đặc biệt, các nền kinh tế 
cam kết sẽ cùng hướng tới tự do hóa 
dịch vụ tài chính và tài khoản vốn 
trên khắp châu Á-Thái Bình Dương. 
Đồng thời, các nền kinh tế đã nhấn 
mạnh về tầm quan trọng của việc 
tăng cường thương mại và chuỗi 
cung ứng tài chính, cũng như các cơ 
chế tài chính khác nhau trong APEC 
trong việc thúc đẩy tăng trưởng 
toàn diện, đặc biệt là cải thiện tiếp 

cận tài chính cho các doanh nghiệp 
rất nhỏ, nhỏ và vừa, mà trong số đó 
có đến 40% đang hoạt động trong 
khu vực. Trong cuộc chiến chống đói 
nghèo, các nền kinh tế tìm cách thúc 
đẩy các chiến lược tài chính nhằm 
bảo vệ những thành phần dễ tổn  
thương nhất.

Các Bộ trưởng Tài chính đồng ý rằng 
sự minh bạch tài chính và cải cách 
là một phần trong nỗ lực tối ưu hóa 
các khoản đầu tư công trong khu 
vực. Hợp tác khu vực về thuế và cải 
cách quản trị sẽ giúp bảo đảm một 
không gian tài chính dành riêng 
cho các khoản đầu tư vì mục đích  
tăng trưởng. 

Trong một khu vực phải gánh chịu 
hơn 60% thảm họa của thế giới với 
thiệt hại lên tới 1,2 nghìn tỷ USD 
trong thập niên vừa qua, các nền 
kinh tế cam kết sẽ tăng cường sự 
bền vững về tài chính bằng cách xây 
dựng các thị trường tài chính vững 
chắc hơn. Các Bộ trưởng Tài chính tự 
tin cho rằng sự bền vững có thể được 
củng cố thông qua sự phát triển của 
cơ chế bảo hiểm và tài chính chống 
rủi ro thiên tai và các công cụ chuyển 
giao rủi ro khác có sẵn thông qua các 
thị trường vốn.

Ghi nhận vai trò quan trọng của cơ 
sở hạ tầng chất lượng cao trong 
một khu vực đang phát triển, các Bộ 
trưởng Tài chính kỳ vọng vào sự phát 
triển của một cổng thông tin kiến 
thức PPP APEC phối hợp với Trung 
tâm Cơ sở hạ tầng Toàn cầu (Global 
Infrastructure Hub) để phục vụ như 
là một kho lưu trữ trực tuyến các dự 
án cơ sở hạ tầng PPP. Các Bộ trưởng 
Tài chính cũng ghi nhận việc phát 
triển các cơ sở hạ tầng có chất lượng 
như là một loại tài sản cho các nhà 
đầu tư dài hạn trong khu vực APEC có 

thể tạo thuận lợi cho việc huy động 
tiết kiệm của khu vực để tập chung 
cho các khu vực đầu tư dài hạn.

Trước khi kết thúc Hội nghị, Các Bộ 
trưởng Tài chính đã giới thiệu một tác 
phẩm  kỷ niệm Kế hoạch hành động 
Cebu. Đây là một tác phẩm điêu khắc 
cao 2 mét bằng đồng áp vào 4 bệ đá 
granit màu đen đại diện cho các trụ 
cột của CAP. Ông Purisima nói: "Thay 
cho lời kết thúc, chúng tôi muốn thể 
hiện sự hợp tác khu vực. Chúng tôi 
cảm ơn tất cả 20 nền kinh tế thành 
viên khác, những người bạn từ các tổ 
chức đa phương và khu vực tư nhân 
đã cùng tham gia xây dựng tương 
lai cho nền tài chính châu Á-Thái  
Bình Dương".

Ngày 11 tháng 9 năm 2015
Nguồn: Ban thứ ký APEC 

Các quan chức thương mại từ 21 
thành viên APEC đang nỗ lực 
tăng cường hội nhập của các 

nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 
để tận dụng cơ hội thị trường thế kỷ 
21 và dẫn dắt một thời kỳ mới về 
tăng trưởng và thương mại toàn diện 
trong toàn khu vực.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các 
biện pháp thúc đẩy thương mại giúp 
gắn kết các nhóm đối tượng được 
hưởng lợi ít hơn từ toàn cầu hóa, việc 
tạo công ăn việc làm và thúc đẩy 
phát triển bền vững là ưu tiên hàng 
đầu trong chương trình nghị sự của  
các quan chức và các bên liên quan 
nhóm họp tại Cebu. Các hoạt động 
sẽ kết thúc bằng một cuộc họp quan 
trọng của các quan chức cấp cao 
APEC diễn ra ngày 05- 06 tháng 9 
để vạch ra các bước tiếp theo nhằm 
phù hợp với chủ đề “Hình thành các 
nền kinh tế phát triển đồng đều, tạo 
dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

Trọng tâm của cuộc họp là các hiệp 
định thương mại tự do và hiệp định 
thương mại khu vực, cũng như tiềm 
năng để kết hợp các vấn đề thương 
mại và đầu tư mới nảy sinh, mở cửa 
các lĩnh vực như các dịch vụ hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ tham gia vào chuỗi 
thương mại và cung cấp qua biên giới 
và thúc đẩy sự hội tụ của các thỏa 
thuận thương mại tự do ngày càng 
gia tăng trong khu vực - các thành 
viên APEC hiện có 144 hiệp định 
thương mại tự do, chiếm hơn nửa 
tổng số các hiệp định thương mại tự 
do trên toàn cầu.

Các quan chức đang tiến hành bổ 
sung thêm nội dung cho một nghiên 
cứu chiến lược tổng thể về các vấn 
đề liên quan đến việc hình thành Khu 
vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình 
Dương gọi tắt là FTAAP đã được các 
nhà lãnh đạo APEC thông qua trong 
Chương trình nghị sự Bắc Kinh cuối 
tháng 11 vừa rồi. Đó là kết quả của 
việc thực hiện chỉ đạo của các nhà 
lãnh đạo APEC trong năm 2010 
kêu gọi các thành viên APEC xây 

dựng FTAAP như là một thỏa thuận 
thương mại toàn diện nhằm xây 
dựng và triển khai thực hiện các vấn 
đề mới nảy sinh trong khu vực.

Hiện nay việc soạn thảo Nghiên cứu 
chiến lược tổng thể này đang được 
tiến hành dựa trên các kế hoạch hoạt 
động đã được xây dựng theo các 
Điều khoản tham chiếu mà các Bộ 
trưởng Thương mại APEC đã thông 
qua tại Boracay hồi tháng 5. Việc 
soạn thảo đang được thực hiện bởi 
một Ban công tác về FTAAP đứng 
đầu là Trung Quốc và Hoa Kỳ và bao 
gồm tất cả các thành viên APEC khác.

Các Bộ trưởng Thương mại APEC đã 
chỉ đạo các quan chức phải báo cáo 
về tiến độ của Nghiên cứu chiến lược 
tổng thể FTAAP trong Tuần lễ của 
các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC 2015 
tại Manila từ ngày 13 - 19 tháng 11. 
Bản dự thảo cuối cùng của Nghiên 
cứu và các khuyến nghị kèm theo 
phải được hoàn thành vào cuối năm 
2016 khi các nhà lãnh đạo APEC và 
các Bộ trưởng nhóm họp tại Peru.

Ngày 4 tháng 9 năm 2015
Nguồn: Ban thư ký APEC  

BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH APEC KHỞI ĐỘNG KẾ HOẠCH 
HÀNH ĐỘNG CEBU

TIN VỀ APEC APEC CHUẨN BỊ CHO KỶ NGUYÊN MỚI CỦA HỘI NHẬP KHU VỰC CHÂU Á -  
THÁI BÌNH DƯƠNG

TIN VỀ TTIP

SAU PHIÊN TỔNG KẾT VỀ TTIP, CAO ỦY THƯƠNG MẠI EU VÀ ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI 
HOA KỲ ĐỒNG Ý ĐẨY NHANH ĐÀM PHÁN TRONG TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC 

Cao ủy Thương mại EU Cecilia 
Malmstrom đã gặp người 
đồng cấp Mỹ, Đại diện Thương 

mại Hoa Kỳ Michael Froman, tại 
Washington DC vào ngày 22 tháng 
9. Mục đích của cuộc họp là để tổng 
kết lại các cuộc đàm phán đang diễn 
ra trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác 

Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây 
Dương (TTIP). Cả hai bên đã nhất trí 
về sự cần thiết phải thúc đẩy các 
cuộc thảo luận và cần đạt được sự 
tiến bộ trong tất cả các lĩnh vực đàm 
phán. Các đoàn đàm phán sẽ tăng 
cường tiếp xúc nhằm thúc đẩy hơn 
nữa các cuộc đàm phán giữa hai bên. 
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Uy ban châu Âu hôm thứ Tư 
(ngày 16 tháng 9) đã công bố 
bản dự thảo đề xuất lời văn 

về cách thức định hình lại các quy 
định bảo hộ đầu tư trong thỏa thuận 
thương mại Hoa Kỳ - EU mà vẫn giữ 
nguyên khái niệm về giải quyết tranh 
chấp giữa nhà đầu tư và chính phủ 
(ISDS), nhưng sẽ cố gắng để đổi mới 
bằng cách tạo ra một "Hệ thống tòa 
án đầu tư" bao gồm một cơ quan 
thường trực với 15 thẩm phán để giải 
quyết các tranh chấp và một cơ quan 
phúc thẩm thường trực với sáu thành 
viên để giải quyết các khiếu nại.

Bản dự thảo đề xuất lời văn dài 39 
trang này đã kết hợp bốn lĩnh vực 
chung mà bà Cao ủy Thương mại EU 
Cecilia Malmstrom nhấn mạnh đến 
trong “một bản ý tưởng” đưa ra ngày 
05 tháng 5 về việc cải thiện ISDS. Đó 
là thiết lập một quyền rõ ràng của 
chính phủ để điều tiết nội dung bên 
trong của lời văn; giới hạn nhóm các 
trọng tài đầu tư đủ điều kiện; thiết lập 
một quy trình kháng cáo; và buộc các 
nhà đầu tư phải lựa chọn giữa tòa án 
trong nước và tố tụng trọng tài.

Đề xuất của Ủy ban là tạo ra cơ chế 
luân phiên 15 trọng tài viên được gọi 
là Tòa sơ thẩm. Các trọng tài viên sẽ 
được chỉ định trên cơ sở luân phiên để 

tham gia vào các ban hội thẩm gồm 
ba người để giải quyết từng vụ kiện 
riêng rẽ. Cả Hoa Kỳ và EU sẽ cùng bổ 
nhiệm các thành viên của Tòa, trong 
đó sẽ bao gồm năm công dân của mỗi 
bên và năm công dân từ các nước  
thứ ba.

"Tòa Phúc thẩm" được Ủy ban đề 
xuất bao gồm sáu cá nhân được các 
bên cùng lựa chọn, hai từ Mỹ, hai từ 
EU, và hai từ nước khác. Nếu kháng 
cáo, vụ kiện sẽ được tranh tụng bởi 
một "ban" gồm ba thành viên của tòa 
phúc thẩm.

Ủy ban đề xuất rằng các thành viên 
của Tòa sơ thẩm và Tòa phúc thẩm 
sẽ được trả tiền thuê hàng tháng. 
Ủy ban đã đề xuất mức chi trả cho 
các trọng tài viên sơ thẩm là khoảng 
2.000 euro một tháng, hoặc 2,263 
USD; các thành viên của Toà phúc 
thẩm sẽ nhận được khoảng 7.000 
euro một tháng, hoặc 7,923 USD. 
Thành viên của cả Tòa sơ thẩm và 
Tòa phúc thẩm sẽ được bổ nhiệm 
theo nhiệm kỳ sáu năm, gia hạn  
một lần.

Ý tưởng về việc luân phiên các trọng 
tài viên không phải là mới vì đã được 
đưa vào trong các hiệp định thương 
mại tự do của Mỹ từ trước đó như 
Hiệp định thương mại tự do Trung Mỹ 
(CAFTA). Nhưng đề xuất của Ủy ban 
sẽ đi xa hơn bằng cách thu hẹp danh 
sách các thành viên luân phiên và trả 
tiền thuê các thành viên này hàng 
tháng nhằm thiết lập một cơ quan 
mang tính thường trực.

Về nội dung của các nghĩa vụ đầu tư, 
Ủy ban đưa phần lớn ngôn ngữ tương 

tự với các đề xuất đã có trong hiệp 
định thương mại với Canada, được gọi 
là CETA. Tuy nhiên, đề xuất này và 
CETA có ngôn ngữ hơi khác nhau về 
đối xử công bằng và bình đằng (FET) 
và tước quyền sở hữu gián tiếp.

Phòng Thương mại Hoa Kỳ đã thẳng 
thừng bác bỏ đề xuất của Ủy ban coi 
đây như là một mô hình cho các cuộc 
đàm phán thương mại Hoa Kỳ - EU, và 
kêu gọi sử dụng cách tiếp cận của Hoa 
Kỳ. Văn phòng của Đại diện Thương 
mại Hoa Kỳ đã hoan nghênh đề xuất 
này như là một bước tiến tới khởi 
động lại các cuộc đàm phán về đầu tư 
giữa Hoa Kỳ và EU nhưng không đưa 
đưa ra bình luận cụ thể về nội dung.

Ngày 17 tháng 9 năm 2015
Nguồn: Insight US Trade

ỦY BAN CHÂU ÂU ĐƯA RA DỰ THẢO ĐỀ XUẤT ISDS,  
KÊU GỌI THÀNH LẬP “TÒA” ĐẦU TƯ

Bà Cecilia Malmstrom đã phát biểu 
rằng “Chúng tôi cần phải tăng cường 
tiến độ đàm phán. Điều đó có nghĩa 
là cả hai bên cần phải nỗ lực hơn 
nữa. Cuộc họp hôm nay đã diễn ra 
với tinh thần xây dựng, và chúng tôi 
có một động lực tốt để tiến tới vòng 
đàm phán tiếp theo. Trong các cuộc 
thảo luận cấp kỹ thuật trước khi diễn 
ra vòng đàm phán tiếp theo, chúng 

tôi sẽ chỉ đạo các nhà đàm phán có 
những biện pháp sáng tạo và linh 
hoạt để đạt được tiến bộ trong tất cả 
các lĩnh vực". 

Vòng đàm phán chính thức tiếp theo 
sẽ diễn ra vào tuần từ ngày 19 tháng 
10 tại Hoa Kỳ. Trước đó sẽ diễn ra 
một số phiên đàm phán kỹ thuật  
giữa kỳ.

Tại cuộc họp, bà Malmstrom và ông 
Froman cũng đã thảo luận sơ bộ về 
các công việc chuẩn bị cho Hội nghị 
Bộ trưởng WTO sắp tới tại Nairobi 
vào tháng 12.

Ngày 22 tháng 9 năm 2015
Nguồn: Thông báo báo chí của EU 

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

HOA KỲ - CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG 
BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MẶT HÀNG 
TÔM TỪ VIỆT NAM

Tên viết tắt: 

Nguyên đơn:

Bị đơn:

Bên thứ 3:

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

Yêu cầu tham vấn: 
đã nhận được:

Báo cáo của Ban hội thẩm: 
đã được luân chuyển:

Báo cáo của Ban phúc thẩm: 
đã được luân chuyển:

US - Shrimp II (Viet Nam)

Việt Nam

Hoa Kỳ

Trung Quốc; Ecuador; Liên minh châu Âu; Nhật Bản; Na-uy, Thái Lan
Hiệp định GATT 1994: Điều 1.1, VI:1, VI:2(a), VI:2, X

Hiệp định Chống bán phá giá (Điều VI của Hiệp định GATT 1994): Điều 
1, 2.1, 2.4, 2.4.2, 6, 9, 11, 17.6(i), Phụ lục II
Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới: Điều XVI:4
Tài liệu về Giải quyết tranh chấp: Điều 3.7, 19.1, 21.1, 21.3, 21.5

20 tháng 2 năm 2012

17 tháng 11 năm 2014

7 tháng 4 năm 2015

Các mốc quan trọng   

Vụ kiện liên quan tới việc Hoa 
Kỳ áp dụng các biện pháp 
chống bán phá giá đối với 

một số mặt hàng tôm nhập khẩu từ 

Việt Nam (sau đây gọi tắt vụ Tôm 
và thuế chống bán phá giá), cũng 
như một số quy định và thông lệ 
của Hoa Kỳ liên quan tới việc áp 

dụng các biện pháp chống bán phá 
giá và việc thực thi các phán quyết 
và quyết định của Cơ quan Giải 
quyết tranh chấp (DSB) trong các 
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vụ kiện phòng vệ thương mại.   

Việt Nam đã khiếu kiện các nội 
dung như sau: 

i. Việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
(USDOC) sử dụng phương pháp tính 
biên độ “quy về không” (simple 
zeroing) trong những lần rà soát 

hành chính, theo quan điểm của 
Việt Nam, là vi phạm “về mặt pháp 
lý” và “khi áp dụng” trong lần rà 
soát hành chính thứ tư, thứ năm 
và thứ sáu trong vụ tôm Việt Nam 
theo Điều 9.3 của Hiệp định Chống 
bán phá giá và Điều VI:2 của Hiệp 
định GATT 1994; 

ii. Thông lệ của USDOC trong các 
vụ chống bán phá giá liên quan tới 
hàng nhập khẩu từ nền kinh tế phi 
thị trường (NMEs) về việc ấn định 
một mức thuế suất cho “một thực 
thể kinh tế phi thị trường duy nhất” 
(NME-wide entity) bao gồm các nhà 
sản xuất/ nhà xuất khẩu không thể 
hiện sự độc lập đầy đủ khỏi sự kiểm 
soát của Nhà nước, theo quan điểm 
của Việt Nam, là vi phạm “về luật” 
(as such) và “về mặt áp dụng” (as 
applied) Điều 6.10, 9.2, 9.4 và 6.8 
của Hiệp định về Chống bán phá giá 
trong lần rà soát hành chính thứ tư, 
thứ năm và thứ sáu;   
      
iii. Đoạn 129(c)(1) của URAA, theo 
quan điểm của Việt Nam, đã ngăn 
các cơ quan có thẩm quyền của 
Hoa Kỳ thực hiện phán quyết và 
quyết định của DSB liên quan tới 
việc hoàn lại tiền đặt cọc đối với 

các chuyến hàng nhập khẩu trước 
khi xác định mức thuế phá giá 
(unliquidated entries) và việc này vi 
phạm “về luật” (as such) theo Điều 
1, 9.2, 9.3, 11.1 và 18.1 của Hiệp 
định về Chống bán phá giá;

iv. Việc USDOC sử dụng biên độ 
phá giá được tính theo phương 

pháp quy về không và việc cơ quan 
này không có chứng cứ thích đáng 
và tiến hành đánh giá khách quan 
trong lần rà soát hoàng hôn đầu 
tiên (sunset rerview) của vụ Tôm, 
theo quan điểm của Việt Nam, là 
không phù hợp với Điều 11.3 và 
17.6 của Hiệp định Chống bán phá 
giá; và   

v. Việc USDOC không bãi bỏ lệnh áp 
dụng thuế chống bán phá giá đối 
với một số doanh nghiệp đã chứng 
minh không bán phá giá trong các 
lần rà soát thứ ba, thứ tư và thứ 
năm, theo quan điểm của Việt Nam, 
là vi phạm Điều 11.1 và 11.2 của 
Hiệp định Chống bán phá giá.   

Liên quan đến khiếu kiện vi phạm 
“về luật” của phương pháp zeroing 
trong các phiên rà soát hành chính, 
xem xét đến việc USDOC, kể từ 
tháng 4/2012, đã sửa đổi phương 
pháp tính toán của mình trong các 
phiên rà soát hành chính, Ban hội 
thẩm cho rằng Việt Nam đã không 

chứng minh được sự tồn tại của 
biện pháp này là nguyên tắc hoặc 
tiêu chuẩn của việc áp dụng chung 
và trong tương lai. Do vậy, Ban hội 
thẩm bác bỏ khiếu kiện của Việt 
Nam về việc biện pháp này vi phạm 
Điều 9.3 của Hiệp định Chống bán 
phá giá và Điều VI:2 của Hiệp định 
GATT 1994.  
    
Liên quan tới khiếu nại vi phạm 
“khi áp dụng”, Ban hội thẩm cho 
rằng USDOC đã từng sử dụng biện 
pháp quy về không để tính biên 
độ phá giá của từng nhà sản xuất/ 
nhà xuất khẩu Việt Nam thuộc diện 
điều tra trong 3 lần rà soát hành 
chính và bằng cách sử dụng phương 
pháp này, USDOC đã vi phạm Điều 
9.3 của Hiệp định Chống bán phá 
giá và Điều VI:2 của Hiệp định GATT 
1994. 

Ban hội thẩm cho rằng, liên quan 
tới khiếu kiện của Việt Nam về 
việc USDOC áp dụng một mức thuế 
suất cho một thực thể kinh tế phi 
thị trường duy nhất, Việt Nam đã 
chứng minh được rằng việc áp dụng 
này là nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn 
cho việc áp dụng chung và trong 
tương lai có thể bị kiện là vi phạm 
“về luật” vì Việt Nam đã chứng minh 
rằng, trong các vụ kiện chống bán 
phá giá liên quan tới nước có nền 
kinh tế phi thị trường, USDOC áp 
dụng một giả định có thể bác bỏ 
rằng tất cả các doanh nghiệp của 
nước có nền kinh tế phi thị trường 
thuộc về một thực thể duy nhất và 
ấn định một mức thuế suất chung 
cho thực thể  duy nhất đó và do 
vậy các doanh nghiệp được coi là 
thuộc về thực thể đó. Ban hội thẩm 
cho rằng biện pháp này là vi phạm 
“về luật” và “khi áp dụng” theo Điều 
6.10 và 9.2 của Hiệp định Chống 
bán phá giá trong các lần rà soát 
thứ 4, 5 và 6.    

Ban hội thẩm cho rằng Việt Nam đã 
không chứng minh được thông lệ áp 
dụng biện pháp này của USDOC lên 

Khiếu kiện về phương pháp 
zeroing trong các lần rà soát 
hành chính 

Khiếu kiện về việc USDOC ấn 
định một mức thuế suất cho 
một thực thể kinh tế phi thị 
trường duy nhất 

tới mức là một nguyên tắc hoặc tiêu 
chuẩn cho việc áp dụng chung và 
trong tương lai liên quan tới cách 
thức tính toán một mức thuế suất 
chung cho một thực thể kinh tế phi 
thị trường duy nhất, nhất là về việc 
sử dụng các chứng cứ có sẵn. Kết 
quả là, Ban hội thẩm đã phản bác 
khiếu kiện của Việt Nam rằng biện 
pháp này vi phạm “về luật” Điều 
6.8, 9.4 và Phụ lục II của Hiệp định 
Chống trợ cấp. Tuy nhiên, Ban hội 
thẩm cho rằng mức thuế suất áp 
dụng cho một thực thể duy nhất 
toàn quốc và các doanh nghiệp 
hợp thành trong các lần rà soát 
hành chính là không phù hợp với 
Điều 9.4. Ban hội thẩm đã phản bác 
khiếu kiện của Việt Nam rằng mức 
thuế suất chung đã vi phạm Điều 
6.8 và Phụ lục II.      

Ban hội thẩm đã phán quyết rằng 
Việt Nam đã không chứng minh 
được Đoạn 129(c)(1) của URAA 
không bao gồm việc thực thi phán 
quyết của DBS từ phía các cơ quan 
có thẩm quyền của Hoa Kỳ liên 
quan đến việc xử lý các chuyến 
hàng nhập khẩu chưa xác định mức 
thuế phá giá. Do vậy, Ban hội thẩm 
đã bác bỏ khiếu kiện của Việt Nam 
liên quan tới quy định này của luật 
Hoa Kỳ. 

Trong quá trình xem xét khiếu kiện 
của Việt Nam về quyết định của 
USDOC trong lần rà soát hoàng 
hôn, Ban hội thẩm đã đồng ý với kết 
luận của các ban hội thẩm và ban 
phúc thẩm của các vụ kiện trước 
đây rằng cơ quan điều tra nên lựa 
chọn căn cứ vào biên độ phá giá 
trong việc xác định nguy cơ phá 
giá (likelihood-of-dumping), phương 
pháp tính các biên độ phá giá phải 
tuân thủ các quy định của các hiệp 
định có liên quan hoặc nếu không 
thì sẽ vi phạm Điều 11.3. Ban hội 
thẩm cho rằng USDOC, khi xác định 
nguy cơ phá giá, đã căn cứ vào các 

biên độ phá giá đã được tính toán 
không phù hợp với các quy định 
của Hiệp định Chống bán phá giá và 
Hiệp định GATT 1994, đặc biệt là 
biên độ phá giá riêng rẽ được tính 
bằng phương pháp quy về không 
và mức thuế suất chung toàn quốc 
(Viet Nam-wide entity rate). Ban 
hội thẩm đã phán quyết rằng việc 
USDOC sử dụng kết quả tính toán 
biên độ phá giá không phù hợp với 
quy định của WTO đã khiến cho việc 
xác định nguy cơ phá giá không phù 
hợp với Điều 11.3.      

Trong quá trình xem xét khiếu 
kiện của Việt Nam liên quan tới 
việc bãi bỏ lệnh áp thuế chống 
bán phá giá đối với một số doanh 
nghiệp, Ban hội thẩm đã ghi nhận 
rằng Điều 11.2 quy định cơ quan có 
thẩm quyền phải tiến hành rà soát 
sự cần thiết phải tiếp tục áp thuế 
chống bán phá giá trong trường 
hợp: (i) có đơn yêu cầu của một bên 
quan tâm; (ii) sau khi một khoảng 
thời gian hợp lý đã kết thúc; (ii) 
yêu cầu cơ quan điều tra xem xét 
một trong ba yếu tố được quy định 
trong câu thứ 2 của Điều 11.2; và 
(iv) yêu cầu được đưa ra với thông 
tin khẳng định chứng minh sự cần 
thiết của phiên rà soát. Ban hội 
thẩm cho rằng mặt dù các nhà sản 
xuất/ nhà xuất khẩu Việt Nam đã 
đưa ra yêu cầu trong bối cảnh các 
lần rà soát hành chính thứ 4 và 5 đã 
thỏa mãn các điều kiện này, nhưng 
USDOC vẫn quyết định không bãi 
bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá 
cũng như không xem xét đến sự 
cần thiết phải tiếp tục ấn định thuế 
chống bán phá giá trên cơ sở nhà 
sản xuất/ nhà xuất khẩu yêu cầu 
bãi bỏ lệnh áp thuế đã không được 
xem xét riêng rẽ trong lần rà soát 
hành chính. Trên cơ sở đó, Ban hội 
thẩm đã nhất trí với khiếu kiện của 
Việt Nam về việc đối xử của USDOC 
đối với yêu cầu bãi bỏ lệnh áp thuế 
của các nhà sản xuất/ xuất khẩu 
Việt Nam đã không được xem xét 
riêng rẽ là vi phạm Điều 11.2.             

Ban hội thẩm đã xem xét kỹ hơn 
vấn đề nếu cơ quan có thẩm quyền 
lựa chọn căn cứ vào biên độ phá giá 
trong việc xác định nguy cơ phá giá 
theo Điều 11.2, thì biện độ phá giá 
đó phải được tính toán phù hợp với 
quy định của các hiệp định có liên 
quan. Theo đó, căn cứ vào thực tế 
USDOC đã dựa vào các biện độ phá 
giá được tính toán bởi phương pháp 
quy về không khi xem xét một số 
yêu cầu bãi bỏ lệnh áp thuế chống 
bán phá giá, Ban hội thẩm đã nhất 
trí với khiếu kiện của Việt Nam liên 
quan tới việc xử lý các yêu cầu này 
của USDOC. 
    
Ngày 6 tháng 1 năm 2015, Việt 
Nam đã thông báo với DSB về 
quyết định kháng cáo lên Ban phúc 
thẩm một số nội dung diễn giải về 
luật và pháp lý trong báo cáo của 
Ban hội thẩm. 

Tại cuộc họp ngày 22 tháng 4 năm 
2015, DSB đã thông qua Báo cáo 
của Ban Phúc thẩm và báo cáo của 
Ban hội thẩm đã được nhất trí theo 
báo cáo của Ban phúc thẩm. 

Tại phiên họp của DSB ngày 20 
tháng 5 năm 2015, Hoa Kỳ đã 
thông báo với DSB rằng nước này 
dự kiến sẽ thực thi phán quyết và 
quy định của DSB theo đúng các 
quy định của WTO. Hoa Kỳ cũng 
bổ sung rằng nước này cần khoảng 
thời gian hợp lý để thực hiện các 
phán quyết.   

Khiếu kiện về Đoạn 129(c)
(1) của URAA

Khiếu kiện về quyết định 
của USDOC trong lần rà soát 
hoàng hôn 

Khiếu kiện liên quan tới việc 
bãi bỏ quyết định áp thuế 
chống bán phá giá đối với 
một số doanh nghiệp cụ thể 
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CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

Ngày 09 tháng 09, EU đã đệ đơn đề 
nghị phúc thẩm đối với báo cáo của 
ban hội thẩm về vụ kiện "Cộng đồng 
châu Âu - Các biện pháp chống bán 
phá giá đối với các mặt hàng vít kim 
loại có xuất xứ từ Trung Quốc, Điều 
21.5 Chương Giải quyết Tranh chấp" 
(WT / DS397). 

Nguồn: WTO, 
09.09.2015

Ngày 31 tháng 8, Cơ quan giải quyết 
tranh chấp (DSB) đã thành lập Ban hội 
thẩm để xem xét đơn khiếu nại của 
Indonesia đối với Liên minh châu Âu 
về các biện pháp chống bán phá giá 
dầu sinh học từ Indonesia. Trước đây, 
ba đề nghị khác về việc thành lập ban 
hội thẩm này đã bị từ chối.

Nguồn: WTO, 
31.08.2015

Ngày 7 tháng 8 năm 2015, WTO đã đưa ra báo cáo thực thi của Ban hội thẩm về vụ kiện "Cộng đồng châu Âu - Các biện 
pháp chống bán phá giá đối với các mặt hàng vít kim loại có xuất xứ từ Trung Quốc’ (DS397)

Nguồn: WTO, 
07.08.2015

Ngày 31 tháng 7, Cơ quan Giải quyết tranh chấp đã thông qua báo cáo của Ban Phúc thẩm về vụ kiện giữa Guatemala và 
Peru về hàng nông sản.

Nguồn: WTO, 
31.07.2015

Ngày 31 tháng 07 năm 2015, WTO đã đưa ra bản báo cáo thực thi của ban hội thẩm đối với vụ kiện liên quan đến Trung 
Quốc và Hoa Kỳ về “Thuế chống bán phá giá đối với thép cán mỏng cuộn của Hoa Kỳ” (DS414).

Nguồn: WTO, 
31.07.2015

BAN HỘI THẨM CHÍNH 
THỨC XEM XÉT VỤ KIỆN 
GIỮA INDONESIA VÀ EU 
ĐỐI VỚI MẶT HÀNG DẦU 
SINH HỌC (BIODIESEL)

EU KHÁNG CÁO BÁO CÁO 
CỦA BAN HỘI THẨM VỀ 
VỤ VIỆC TRANH CHẤP 
VỚI TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI 
THUẾ CÁC MẶT HÀNG VÍT 
KIM LOẠI

WTO ĐƯA RA BÁO CÁO THỰC THI CỦA BAN HỘI THẨM ĐỐI VỚI VỤ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN 
CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ MẶT HÀNG VÍT CỦA TRUNG QUỐC

CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN PHÚC THẨM VỀ VỤ 
KIỆN GIỮA GUATEMALA VÀ PERU VỀ HÀNG NÔNG SẢN 

WTO ĐƯA RA BÁO CÁO THỰC THI CỦA BAN HỘI THẨM VỀ VỤ KIỆN GIỮA TRUNG QUỐC VÀ 
HOA KỲ VỀ MẶT HÀNG THÉP

Ngày 24 tháng 7 năm 2015, WTO đã đưa ra bản báo cáo của ban hội thẩm đối với vụ kiện của Argentina đối với “Các biện 
pháp gây ảnh hưởng đến việc nhập khẩu động vật, thịt và các loại sản phẩm từ động vật có xuất xứ từ Argentina” (DS447).

Nguồn: WTO, 
24.07.2015

Tổng Giám đốc WTO đã chỉ định nguyên 
thành viên của Ban Phúc thẩm, ông 
George Abi-Saab, làm trọng tài để xem 
xét, quyết định khoảng thời hạn hợp lý 
để Hoa Kỳ thực hiện các khuyến nghị và 
quyết định của Cơ quan giải quyết tranh 
chấp đối với vụ kiện “Hoa Kỳ và Các biện 
pháp liên quan đến thuế đối kháng đối 
với một số mặt hàng từ Trung Quốc” 
(DS437).

Nguồn: WTO, 
20.07.2015

Cơ quan giải quyết tranh chấp đã thành lập 2 ban hội thẩm vào ngày 20 tháng 7 để xem xét vụ kiện giữa Nga, Trung Quốc 
với EU.

Nguồn: WTO, 
20.07.2015

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, Cơ quan Phúc thẩm của WTO đã đưa ra báo cáo đối với vụ kiện “Peru - Thuế bổ sung đối với 
một số mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Guatemala”(DS457).

Nguồn: WTO, 
20.07.2015

Ngày 03 tháng 7 năm 2015, Cơ quan Phúc thẩm đã đưa ra Báo cáo Thường niên năm 2014 (WT/AB/24). Bản báo cáo này bao 
gồm các thông tin về các vụ khiếu kiện của các thành viên WTO, các nội dung chính trong các báo cáo đã được đưa ra trong năm 
2014, thành phần Cơ quan Phúc thẩm, sự tham gia của các thành viên WTO trong quá trình phúc thẩm, thống kê trong giải quyết 
tranh chấp và các hoạt động được Cơ quan Phúc thẩm và Ban Thư ký thực hiện trong quá trình này.

Nguồn: WTO, 
03.07.2015

WTO ĐƯA RA BÁO CÁO CỦA BAN HỘI THẨM ĐỐI VỚI CÁC BIỆN PHÁP CỦA HOA KỲ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TỪ ARGENTINA

CHỈ ĐỊNH TRỌNG TÀI CHO 
VỤ KIỆN GIỮA HOA KỲ VÀ 
TRUNG QUỐC

THÀNH LẬP BAN HỘI THẨM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA EU VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ  
GIA CẦM

CƠ QUAN PHÚC THẨM ĐƯA RA BÁO CÁO VỀ VỤ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU CỦA PERU ĐỐI VỚI 
MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN

CƠ QUAN PHÚC THẨM ĐƯA RA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Cơ sở xác định Cán cân thanh toán
Số liệu thương mại được tính toán bằng các phương pháp thống kê thu nhập quốc dân (giá trị thương mại hàng hoá và dịch 
vụ trao đổi giữa người cư trú và người không cư trú, đôi khi không nhất thiết phải qua biên giới); các số liệu về thương mại 
hàng hóa được tính toán và điều chỉnh từ số liệu hải quan (giá trị thương mại hàng hoá trao đổi qua biên giới).

Các biện pháp quản lý tại biên giới
Tất cả các biện pháp hạn chế nhập khẩu tại điểm hàng hóa nhập cảnh.

Vận tải đường thủy nội địa
Được sử dụng trong vận tải hàng hải, là vận tải biển giữa các cảng của cùng một quốc gia, thường là dọc theo bờ biển.

Hỗ trợ thu nhập tách rời
Là các khoản hỗ trợ cho nông dân mà không liên kết đến (được tách rời khỏi) giá hoặc sản xuất.

Thanh toán thiếu hụt 

“Ex ante, ex post”
Trước sau và sau khi một biện pháp được áp dụng.

“Hộp thư”
Là thuật ngữ được sử dụng trong sở hữu trí tuệ, hàm ý chỉ yêu cầu của Hiệp định TRIPS áp dụng cho các thành viên WTO 
mà chưa bảo vệ bằng sáng chế sản phẩm dược phẩm và nông hóa phẩm. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995, khi các hiệp 
định WTO có hiệu lực, các nước này phải đưa ra phương thức cho phép nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho các sản phẩm 
này. (Yêu cầu bổ sung là các nước này phải đưa ra phương thức cho phép cấp "quyền tiếp thị độc quyền " cho các sản phẩm 
có đơn xin đăng ký bằng sáng chế.)

Cam kết giá
Cam kết của nhà xuất khẩu thông qua việc tăng giá xuất khẩu của sản phẩm nhằm tránh khả năng bị áp thuế chống bán 
phá giá.

Yêu cầu về thành tích xuất khẩu
Yêu cầu nhà đầu tư phải xuất khẩu hàng hóa sang các nước hoặc khu vực nhất định. 

Công thức phân tầng
Là công thức trong đó các hàng hóa có mức thuế cao hơn sẽ được cắt giảm nhiều hơn so với các hàng hóa có mức thuế thấp 
hơn -  các hàng hóa có mức thuế cao hơn được phân vào loại hoặc tầng có mức cắt giảm cao hơn. Biện pháp này cũng được 
sử dụng nhằm cắt giảm hỗ trợ trong nước.

Một loại hỗ trợ trong nước cho nông nghiệp, được các chính phủ chi trả để sản xuất 
một số mặt hàng nhất định và dựa trên sự chênh lệch giữa giá mục tiêu và giá thị 
trường trong nước hoặc cho lãi vay, tùy thuộc cái nào thấp hơn.


