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TIN VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ

KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ EU (HIỆP ĐỊNH 
EVFTA)

TIN VỀ FTA VIỆT NAM - EU

Tháng 10 năm 2010, Thủ 
tướng Chính phủ Việt Nam và 
Chủ tịch Châu Âu (EU) đã đồng 

ý khởi động đàm phán Hiệp định 
Thương mại Tự do giữa Việt Nam và 
EU (EVFTA) sau khi hai Bên hoàn tất 
các công việc kỹ thuật.
 
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo hai 
Bên, Việt Nam và EU đã chính thức 
tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp 
định EVFTA vào ngày 26 tháng 6 
năm 2012. Sau gần 3 năm đàm 

phán, với 14 phiên chính thức và 
nhiều phiên giữa kỳ ở cấp Bộ trưởng, 
cấp Trưởng đoàn và các nhóm kỹ 
thuật, Việt Nam và EU đã đạt được 
thỏa thuận nguyên tắc về toàn bộ 
các nội dung cơ bản của Hiệp định.

EVFTA là một Hiệp định toàn diện, 
chất lượng cao, cân bằng về lợi ích 
cho cả Việt Nam và EU, đồng thời 
phù hợp với các quy định của WTO. 
Các nội dung chính của Hiệp định 
gồm: Thương mại hàng hóa, Quy 

tắc xuất xứ, Hải quan và thuận lợi 
hóa thương mại, Các biện pháp vệ 
sinh an toàn thực phẩm và kiểm 
dịch động thực vật (SPS), Hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại (TBT), 
Thương mại dịch vụ, Đầu tư, Phòng 
vệ thương mại, Cạnh tranh, Doanh 
nghiệp nhà nước, Mua sắm của 
Chính phủ, Sở hữu trí tuệ, Phát triển 
bền vững, Hợp tác và xây dựng 
năng lực, Các vấn đề pháp lý.
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Thương mại hàng hóa

Thương mại dịch vụ và đầu tư

Mua sắm của Chính phủ

Sở hữu trí tuệ

Đối với xuất khẩu của Việt Nam, 
ngay khi Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế 

nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số 
dòng thuế, tương đương 70,3% kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 

Cam kết của Việt Nam và EU 
về thương mại dịch vụ đầu tư 
nhằm tạo ra một môi trường 

đầu tư cởi mở, thuận lợi cho hoạt 
động của các doanh nghiệp hai bên. 
Cam kết của Việt Nam có đi xa hơn 
cam kết trong WTO. Cam kết của EU 
cao hơn trong cam kết trong WTO 

Việt Nam và EU thống nhất 
các nội dung tương đương 
với Hiệp định mua sắm của 

Chính phủ (GPA) của WTO. Với một 
số nghĩa vụ như đấu thầu qua mạng, 

Cam kết về sở hữu trí tuệ gồm 
cam kết về bản quyền, phát 
minh, sáng chế, cam kết liên 

quan tới dược phẩm và chỉ dẫn địa 

EU. Sau 07 năm kể từ khi Hiệp định 
có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập 
khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, 
tương đương 99,7% kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 
0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, 

EU cam kết dành cho Việt Nam hạn 
ngạch thuế quan với thuế nhập 
khẩu trong hạn ngạch là 0%. 
 
Về thuế xuất khẩu, Việt Nam cam 
kết xóa bỏ phần lớn thuế xuất khẩu 
sau lộ trình nhất định; chỉ bảo lưu 
thuế xuất khẩu đối với một số sản 
phẩm quan trọng, trong đó có dầu 
thô và than đá.  
 
Các nội dung khác liên quan tới 
thương mại hàng hóa: Việt Nam và 
EU cũng thống nhất các nội dung 
liên quan tới thủ tục hải quan, SPS, 
TBT, phòng vệ thương mại, v.v, tạo 
khuôn khổ pháp lý để hai bên hợp 
tác, tạo thuận lợi cho xuất khẩu, 
nhập khẩu của các doanh nghiệp. 

và tương đương với mức cam kết 
cao nhất của EU trong những Hiệp 
định FTA gần đây của EU. 
 
Các lĩnh vực mà Việt Nam cam kết 
thuận lợi cho các nhà đầu tư EU gồm 
một số dịch vụ chuyên môn, dịch vụ 
tài chính, dịch vụ viễn thông, dịch vụ 

thiết lập cổng thông tin điện tử để 
đăng tải thông tin đấu thầu, v.v, 
đồng thời Việt Nam có lộ trình để 
thực hiện. EU cũng cam kết dành hỗ 
trợ kỹ thuật cho Việt Nam để thực 

lý, v.v. Về cơ bản, các cam kết về 
sở hữu trí tuệ của Việt Nam là phù 
hợp với quy định của pháp luật hiện 
hành. Về chỉ dẫn địa lý, khi Hiệp định 

vận tải, dịch vụ phân phối. Hai bên 
cũng đưa ra cam kết về đối xử quốc 
gia trong lĩnh vực đầu tư, đồng thời 
thảo luận về nội dung giải quyết 
tranh chấp giữa nhà đầu tư và  
nhà nước.

thi các nghĩa vụ này. Bên cạnh đó, 
Việt Nam bảo lưu có thời hạn quyền 
dành riêng một tỷ lệ nhất định giá 
trị các gói thầu cho nhà thầu, hàng 
hóa, dịch vụ và lao động trong nước. 

có hiệu lực, Việt Nam sẽ bảo hộ trên 
160 chỉ dẫn địa lý của EU (bao gồm 
28 thành viên) và EU sẽ bảo hộ 39 
chỉ dẫn địa lý của Việt Nam.  
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Các Thành viên WTO vừa hoàn 
tất Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 
10 tại Nairobi vào ngày 19 

tháng 12 với việc đạt được một 
thỏa thuận mang tính lịch sử về một 
loạt các sáng kiến thương mại. "Gói 
cam kết Nairobi" tôn vinh đóng góp 
của nước chủ nhà Kenya bằng việc 
đưa ra các cam kết mang lại lợi ích 
đặc biệt cho các thành viên nghèo 
nhất của tổ chức này.

Gói cam kết Nairobi gồm một loạt 
sáu Quyết định Bộ trưởng về nông 
nghiệp, bông và các vấn đề liên 
quan đến các nước kém phát triển. 

Gói cam kết này cũng bao gồm cam 
kết bãi bỏ trợ cấp xuất khẩu đối với 
nông sản xuất khẩu mà, theo Tổng 
giám đốc Roberto Azevêdo, là "kết 
quả có ý nghĩa nhất đối với nông 
nghiệp" trong lịch sử 20 năm qua 
của tổ chức.

Các quyết định khác về nông nghiệp 
bao gồm dự trữ quốc gia vì mục đích 

"Hai năm trước tại Bali, chúng tôi 
đã làm được điều mà trước giờ 
WTO chưa làm được. Chúng tôi đã 
đạt được các kết quả đàm phán 
đa phương to lớn", Tổng Giám đốc 
Azevêdo tuyên bố, "Và tuần này, ở 
đây, tại Nairobi, chúng tôi, một lần 
nữa, được chứng kiến điều tương tự 
khi đạt được các cam kết trong Gói 
Nairobi".

an ninh lương thực, cơ chế tự vệ đặc 
biệt dành cho các nước đang phát 
triển, và các biện pháp liên quan đến 
bông. Các thành viên cũng thống 
nhất nhiều quyết định liên quan đến 
ưu đãi dành cho các nước kém phát 
triển (LDCs) trong các lĩnh vực dịch 
vụ và các tiêu chí để xác định xem 
liệu xuất khẩu từ các nước kém phát 
triển có thể được hưởng lợi từ các 
ưu đãi thương mại hay không.

Các nội dung khác

TIN VỀ WTO

CÁC THÀNH VIÊN WTO ĐẠT ĐƯỢC MỘT GÓI CAM KẾT NAIROBI MANG TÍNH LỊCH SỬ CHO 
CHÂU PHI VÀ THẾ GIỚI

Hiệp định EVFTA cũng bao gồm 
các Chương liên quan tới cạnh 
tranh, doanh nghiệp nhà nước,  

phát triển bền vững, hợp tác và xây 

dựng năng lực, pháp lý-thể chế. Các 
nội dung này phù hợp với hệ thống 
pháp luật của Việt Nam, tạo khuôn 
khổ pháp lý để hai bên tăng cường 

hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của 
thương mại và đầu tư giữa hai Bên.

Nguồn: Bộ Công Thương Việt Nam
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Hiệp định về Nông nghiệp

Các quyết định vì lợi ích của các nước kém phát triển

Một trong những trọng tâm 
của gói Nairobi là Quyết định 
cấp Bộ trưởng về cạnh tranh 

xuất khẩu, bao gồm cam kết loại 
bỏ trợ cấp cho xuất khẩu nông sản. 
Tổng giám đốc Azevedo mô tả đây 
là "kết quả quan trọng nhất đối với 
nông nghiệp" trong lịch sử 20 năm 
của tổ chức.

Theo quyết định này, các thành viên 
phát triển đã cam kết loại bỏ ngay 
trợ cấp xuất khẩu, ngoại trừ một số 
ít các sản phẩm nông nghiệp và các 
nước đang phát triển cũng sẽ thực 
hiện như vậy vào năm 2018. Các 
thành viên đang phát triển sẽ được 
hưởng linh hoạt để trang trải các chi 
phí tiếp thị và vận tải đối với nông 
sản xuất khẩu cho đến cuối năm 
2023, và những nước nghèo nhất 

Gói Nairobi cũng bao gồm các 
quyết định liên quan đến lợi 
ích cụ thể dành cho các nước 

kém phát triển như quy tắc xuất xứ 
ưu đãi dành cho các nước LDCs và 
ưu đãi dành cho các nhà cung cấp 
dịch vụ của các nước LDCs.

Quy tắc xuất xứ ưu đãi dành cho các 
nước LDCs

và các nước nhập khẩu lương thực 
sẽ được hưởng thêm thời gian để 
cắt giảm trợ cấp xuất khẩu.

Quyết định bao gồm các nguyên 
tắc để đảm bảo rằng các chính 
sách xuất khẩu khác không được 
sử dụng như một hình thức trợ cấp 
trá hình. Các nguyên tắc này bao 
gồm cả những quy định nhằm hạn 
chế lợi ích từ việc hỗ trợ tài chính 
cho các nhà xuất khẩu nông nghiệp, 
các quy định về doanh nghiệp nhà 
nước tham gia vào thương mại nông 
sản và các nguyên tắc để đảm bảo 
trợ cấp lương thực không gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến sản xuất trong 
nước. Các nước đang phát triển được 
hưởng thời hạn dài hơn để thực hiện 
những quy định này.

Các Bộ trưởng cũng thông qua 
Quyết định cấp Bộ trưởng về dự 
trữ vì mục tiêu an ninh lương thực. 
Quyết định này buộc các thành viên 
tham gia với tinh thần xây dựng 
nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài 
cho vấn đề này.

Quyết định cấp Bộ trưởng về Cơ chế 
tự vệ đặc biệt (SSM) cho nước đang 
phát triển thừa nhận rằng các thành 
viên đang phát triển sẽ có quyền 
tạm thời tăng thuế khi phải đối mặt 
với tình trạng nhập khẩu tăng vọt 
bằng cách sử dụng SSM. Các thành 
viên sẽ tiếp tục đàm phán cơ chế 
này trong phiên họp riêng của Ủy 
ban Nông nghiệp.

Ngoài ra, Quyết định cấp Bộ trưởng 
về vấn đề bông nhấn mạnh tầm 
quan trọng sống còn của ngành 
bông đối với các nước kém phát 
triển. Quyết định bao gồm ba yếu 
tố: tiếp cận thị trường, hỗ trợ trong 
nước và cạnh tranh xuất khẩu.

Về mở cửa thị trường, Quyết định đã 
kêu gọi, từ ngày 01 tháng 01 năm 
2016, miễn thuế và không áp dụng 
hạn ngạch đối với mặt hàng bông 
có nguồn gốc từ các nước kém phát 
triển vào thị trường các nước phát 
triển và các nước đang phát triển đã 
tuyên bố ủng hộ việc này.  

Hội nghị Bộ trưởng đã thông qua 
quyết định tạo thuận lợi cho cơ hội 
xuất khẩu hàng hóa của các nước 
kém phát triển sang cả thị trường 
các nước phát triển và đang phát 
triển trên cơ sở các thỏa thuận 
thương mại ưu đãi đơn phương theo 
mong muốn của các nước kém phát 
triển.
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Các Bộ trưởng tái khẳng định vai trò trung tâm của WTO trong đàm phán thương mại toàn 
cầu và thừa nhận sự chia rẽ về tương lai của Vòng đàm phán Đô-ha 

Trong Tuyên bố Nairobi, các Bộ 
trưởng đã trích dẫn “vai trò 
tiên quyết của WTO là diễn 

đàn toàn cầu cho việc thiết lập và 
giám sát thực thi các quy tắc thương 
mại” và thừa nhận những đóng góp 
của hệ thống thương mại đa phương 
vận hành theo quy tắc đối với sự 
lớn mạnh và ổn định của nền kinh 
tế toàn cầu. 

Các Bộ trưởng đã tuyên bố “Chúng 
tôi tái khẳng định sự cần thiết bảo 
đảm các hiệp định thương mại khu 
vực (RTAs) vẫn mang tính bổ sung, 
chứ không phải thay thế, cho hệ 
thống thương mại đa phương” và 
nói thêm rằng Ủy ban của WTO về 
Các hiệp định thương mại khu vực 
(CRTA) sẽ thảo luận về những tác 
động mang tính hệ thống của các 
RTAs đối với hệ thống thương mại 
đa phương và mối quan hệ với các 
quy tắc của WTO. 
 
Tổng giám đốc Azevêdo thừa nhận 

Quyết định Nairobi được xây dựng 
dựa trên Quyết định cấp Bộ trưởng 
tại Bali năm 2013 về quy tắc xuất 
xứ ưu đãi dành cho các nước LDCs. 
Quyết định Bali lần đầu tiên đặt ra 
các hướng dẫn mang tính đa phương 
nhằm tạo điều kiện cho xuất khẩu 
của các nước LDCs được hưởng ưu 
đãi khi xâm nhập vào các thị trường.

Quyết định Nairobi mở rộng phạm vi 
của Quyết định Bali bằng việc đưa 
ra các hướng dẫn chi tiết hơn về các 
vấn đề cụ thể như phương pháp xác 
định khi nào một mặt hàng được 
tính là “sản xuất tại một nước LDC,” 
và khi nào các nguyên liệu đầu vào 
từ các nguồn khác “được cộng gộp” - 

hoặc kết hợp với nhau - khi xem xét 
về xuất xứ. 

Thương mại dịch vụ của các nước 
LDCs

Quyết định Bộ trưởng về việc “thực 
thi đối xử ưu đãi dành cho dịch vụ 
và nhà cung cấp dịch vụ của các 
nước LDC và tăng cường sự tham 
gia của các nước LDCs vào thương 
mại dịch vụ” đã gia hạn việc miễn 
trừ hiện nay mà theo đó, các Thành 
viên WTO không phải là nước LDC 
có thể dành đối xử ưu đãi cho dịch 
vụ và nhà cung cấp dịch vụ của các 
nước LDCs. Thời gian được gia hạn là 
15 năm, cho tới ngày 31 tháng 12  

năm 2030. 

Việc miễn trừ này cho phép các 
Thành viên WTO được linh động 
trong việc áp dụng nghĩa vụ đối 
xử tối huệ quốc theo Hiệp định 
chung về Thương mại dịch vụ 
(GATS). Quyết định cũng chỉ đạo 
Hội đồng Thương mại dịch vụ của 
WTO khuyến khích thảo luận giữa 
các Thành viên về hỗ trợ kỹ thuật 
nhằm nâng cao năng lực của các 
nước LDCs để tham gia vào thương 
mại dịch vụ. Quyết định cũng thiết 
lập cơ chế rà soát để giám sát việc 
thực thi những ưu đãi mà các nước 
đã thông báo. 

”sự chia rẽ dai dẳng và cơ bản trong 
đàm phán” và cho rằng các Thành 
viên WTO “phải đối mặt với vấn đề 
này.”

Ông Avezêdo tuyên bố “Các Thành 
viên phải quyết định - thế giới phải 
quyết định - về tương lai của Vòng 

đàm phán Đô-ha. Tình trạng bế tắc 
này thực sự đang gây tổn hại tới sự 
thịnh vượng của các nước hiện phụ 
thuộc vào thương mại - và điều này 
sẽ tạo bất lợi cho các nước sẽ được 
hưởng lợi từ hệ thống thương mại 
toàn cầu tiến bộ và hiện đại trong 
tương lai.” 

Ngày: 19 tháng 12 năm 2015
Nguồn: WTO
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Thành tựu này có được sau nhiều 
tháng thảo luận tích cực của các 
thành viên ITA. Quá trình rà soát 
“dự thảo lộ trình” sẽ bao gồm một 
quy trình trong đó mỗi thành viên 
trong số các thành viên này sẽ đưa 
ra khung thời gian và cách thức thực 
thi việc xóa bỏ thuế đối với các sản 
phẩm này.   

Đối với mỗi sản phẩm trong Danh 
mục, các thành viên ITA đã đàm 
phán về mức độ giảm thuế và lộ 
trình xóa bỏ thuế. Kết quả các cuộc 
đàm phán trên là khoảng 65% số 
dòng thuế sẽ được xóa bỏ vào ngày 
01 tháng 7 năm 2016. Hầu hết các 
dòng thuế còn lại sẽ được xóa bỏ 
sau bốn lần cắt giảm trong ba năm. 
Điều này có nghĩa vào năm 2019 
gần như tất cả các sản phẩm CNTT 
nhập khẩu sẽ được miễn thuế. 
 
Trong số các sản phẩm thuộc diện 
điều chỉnh của Hiệp định có các chất 
bán dẫn thế hệ mới, hệ thống định 
vị GPS, các sản phẩm y tế có máy 

CÁC THÀNH VIÊN WTO HOÀN TẤT THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN MANG TÍNH BƯỚC NGOẶT TRỊ GIÁ 1,3 NGHÌN TỶ USD 

Ngày 16 tháng 12 năm 2015, 
tại Hội nghị Bộ trưởng WTO 
lần thứ 10 diễn ra ở Nairobi, 

các thành viên WTO đại diện cho 
các nhà xuất khẩu chính các sản 
phẩm công nghệ thông tin (CNTT) 
đã thống nhất khung thời gian cho 
việc thực thi một thỏa thuận mang 
tính bước ngoặt nhằm xóa bỏ thuế 
quan đối với 201 sản phẩm CNTT có 
giá trị trên 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi 
năm.

Thỏa thuận này được 53 thành 
viên WTO, bao gồm cả các thành 
viên phát triển và đang phát triển, 
chiếm khoảng 90% thương mại thế 
giới về các sản phẩm CNTT đàm 
phán. Tuy nhiên, tất cả 162 thành 
viên WTO sẽ được hưởng lợi từ thỏa 
thuận này vì họ được tiếp cận với 
mức thuế suất 0% vào thị trường 
các thành viên xóa bỏ thuế quan 
đối với các sản phẩm này. Danh mục 
201 sản phẩm được các thành viên 
ITA thống nhất lần đầu vào tháng 7 
năm 2015.

"Tôi rất vui mừng được đánh dấu 
bước đột phá này tại Hội nghị Bộ 
trưởng hôm nay", Tổng Giám đốc 
WTO Roberto Azevêdo tuyên bố. 
"Đây là một thành tựu rất quan 
trọng. Thương mại hàng năm của 
201 sản phẩm này có giá trị 1,3 
nghìn tỷ đô la, và chiếm khoảng 
10% tổng thương mại toàn cầu. Việc 
xóa bỏ thuế quan đối với thương 
mại các sản phẩm này sẽ có tác 
động rất lớn, hỗ trợ việc giảm giá 
thành - trong đó có nhiều lĩnh vực 
khác sử dụng các sản phẩm CNTT 
làm nguyên liệu đầu vào - đồng thời 
tạo thêm công ăn việc làm và giúp 
thúc đẩy tăng trưởng GDP trên toàn 
thế giới".
 

chụp cộng hưởng từ, máy sản xuất 
mạch in, vệ tinh viễn thông và màn 
hình cảm ứng.

Thỏa thuận này cũng bao gồm cam 
kết về các bước nhằm xử lý các 
hàng rào phi thuế quan trong lĩnh 
vực CNTT, và rà soát danh mục các 
sản phẩm thuộc diện điều chỉnh để 
xác định việc tiếp tục mở rộng danh 
mục theo sự phát triển của công 
nghệ trong tương lai có cần thiết 
hay không.

Ngày: 16 tháng 12 năm 2015
Nguồn: WTO  
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TUYÊN BỐ KUALA LUMPUR VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỘNG 
ĐỒNG ASEAN

TIN VỀ ASEAN

CHÚNG TÔI, những người đứng 
đầu Nhà nước / Chính phủ các 
nước thành viên của Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á (sau đây 
gọi tắt là ASEAN), cụ thể là, Brunei 
Darusalem, Vương quốc Cam-pu-
chia, Cộng hoà Indonesia, Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào, Malaysia, 
Cộng hòa Liên bang Myanmar, Cộng 
hoà Phillipines, Cộng hoà Singapore, 
Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhân dịp 
hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 
tại Kuala Lumpur;

NHẮC LẠI tinh thần theo đó những 
nước sáng lập ASEAN tại Bangkok 
vào năm 1967 và ký Tuyên bố 
ASEAN thành lập một tổ chức với 
mục đích xây dựng một khu vực 
Đông Nam Á hòa bình, tự do và 
thịnh vượng cho người dân;

TÁI KHẲNG ĐỊNH cam kết của chúng 
tôi về Tầm nhìn ASEAN 2020 (Kuala 
Lumpur, 1997), Tuyên bố Hoà hợp 
ASEAN II (Bali, 2003), Tuyên bố 
Cebu về việc Đẩy nhanh thành 
lập Cộng đồng ASEAN vào năm 
2015 (Cebu, 2007), Tuyên bố Cha-
am Hua Hin về Lộ trình cho Cộng 
đồng ASEAN (2009-2015) (Cha-
am, 2009), Tuyên bố Bali về Cộng 
đồng ASEAN trong cộng đồng toàn 

cầu của các quốc gia (Bali, 2011), 
Chương trình Nghị sự Phnôm-Pênh 
xây dựng Cộng đồng ASEAN (Phnom 
Penh, 2012) và Tuyên bố Nay-Pi-To 
về việc thực hiện Cộng đồng ASEAN 
vào năm 2015 (Nay Pyi Taw, 2014);

TÁI KHẲNG ĐỊNH cam kết của chúng 
tôi với Hiến chương ASEAN, phản 
ánh khát vọng và ý chí tập thể được 
sống trong một khu vực hòa bình, 
an ninh và ổn định, tăng trưởng kinh 
tế bền vững, thịnh vượng và xã hội 
tiến bộ;

NHẬN THỨC được tầm quan trọng 
của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác 
ở Đông Nam Á và các công cụ quan 
trọng khác của ASEAN trong việc 
duy trì một khu vực hòa bình và ổn 
định, góp phần xây dựng Cộng đồng 
ASEAN;

THỪA NHẬN những nỗ lực và thành 
tựu đáng kể trong việc thực thi Lộ 
trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 
(2009-2015) bao gồm Kế hoạch 
tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính 
trị-An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh 
tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-
Xã hội ASEAN, cũng như Kế hoạch 
hành động lần thứ II về Sáng kiến 
Hội nhập ASEAN (IAI) và Kế hoạch 
tổng thể về Kết nối ASEAN;

TIN TƯỞNG rằng việc hiện thực hóa 
Cộng đồng ASEAN đã thiết lập một 
mốc quan trọng trong quá trình hội 
nhập và sẽ đảm bảo duy trì hòa 
bình, an ninh và sức bật của một khu 
vực hướng ngoại, với các nền kinh tế 
năng động, cạnh tranh và hội nhập 
sâu và một cộng đồng toàn diện coi 
trọng sự đoàn kết và bản sắc chung;
NHẤN MẠNH nguyện vọng của 
chúng tôi hướng tới thành lập một 
Cộng đồng ASEAN thực sự dựa trên 

pháp luật, định hướng con người, 
nơi người dân tiếp tục tham gia 
và hưởng lợi đầy đủ từ quá trình 
hội nhập và xây dựng cộng đồng 
ASEAN; và

KHẲNG ĐỊNH cam kết tiếp tục quá 
trình xây dựng cộng đồng ASEAN, 
bao gồm tầm nhìn Cộng đồng 
ASEAN sau năm 2015, với định 
hướng từ mục đích và nguyên tắc 
của Hiến chương ASEAN;

SAU ĐÂY TUYÊN BỐ: 

THÀNH LẬP chính thức Cộng đồng 
ASEAN vào ngày 31 tháng 12 năm 
2015.

Ký kết tại Kuala Lumpur, Malaysia 
ngày hai mươi hai tháng mười một 
năm hai nghìn không trăm mười 
lăm, với một bản gốc duy nhất, bằng 
tiếng Anh.
 

Ngày: 22 tháng 11 năm 2015
Nguồn: Ban thư ký ASEAN 
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Ông nói tiếp: "Trong thế giới hôm 
nay, thịnh vượng không còn đơn 
thuần dựa trên sự tích tụ của cải 
vật chất mà là tích tụ về kiến thức". 
"Nền kinh tế tri thức là một thực tại 
hữu hình và điều này nhấn mạnh 
tầm quan trọng của nguồn nhân lực 
như là tài sản chính cho nền kinh tế 
tăng trưởng và phát triển."

Thứ trưởng Laura Del Rosario, Chủ 
tịch Hội nghị các quan chức cao cấp 
APEC cho đến cuối năm nay kết luận 
"Công việc trước mắt của chúng ta 
là nên tập trung vào việc làm thế 
nào để các hoạt động thương mại 
và đầu tư truyền thống của APEC có 
thể giúp mỗi nền kinh tế đạt được 
các mục tiêu phát triển của mình, có 
tính đến khía cạnh con người và môi 
trường trong tăng trưởng kinh tế."
 
Peru sẽ chủ trì APEC trong suốt 
năm 2016 và sẽ đăng cai Hội nghị 
các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần 
thứ 24.

Ngày: 11 tháng 12 năm 2015
Nguồn: Ban Thư ký APEC

APEC HƯỚNG TỚI SỰ TĂNG TRƯỞNG CÓ CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN  
NHÂN LỰC 

TIN VỀ APEC

Đại sứ Luis Quesada, Chủ tịch 
Hội nghị các quan chức cấp 
cao APEC 2016, trong bài 

phát biểu khai mạc phiên toàn thể 
hội nghị ngày 11 tháng 12 đã tuyên 
bố: "Chúng ta cần một cách tiếp cận 
tập trung vào con người để phát 
triển".
 
Các quan chức cấp cao APEC đã 
nhóm họp tại Lima tuần này để 
thống nhất những ưu tiên của các 
nền kinh tế thành viên cho năm 
2016. Trước đó, vào ngày 10 tháng 
12, các quan chức cấp cao đã nhận 
được ý kiến đóng góp của khu vực tư 
nhân và giới học giả.

Hội nghị được tổ chức chỉ ba tuần 
sau khi các Nhà lãnh đạo APEC gặp 
nhau tại Manila và nhất trí với các 
cam kết mới xây dựng các nền kinh 
tế toàn diện; ủng hộ sự tham gia của 
các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu 
nhỏ vào các thị trường khu vực và 
toàn cầu; xây dựng các cộng đồng 
bền vững và linh hoạt; đầu tư phát 
triển nguồn nhân lực; và tăng cường 
các chương trình nghị sự hội nhập 
kinh tế khu vực.

"Khu vực của chúng ta không thể bị 
cô lập với phần còn lại của thế giới 
và với các thách thức toàn cầu mà 
chúng ta đang phải đối mặt", Đại sứ 
Quesada nói. "Chúng ta đang sống 
trong một thế giới đang thay đổi 
và do đó chúng ta cần APEC sẵn 
sàng để tiếp tục phát đi những minh 
chứng rõ ràng dựa trên các trụ cột 
chiến lược và cam kết lâu dài của 
APEC để biến hợp tác quốc tế trở 
thành một công cụ vững chắc để 
đạt tới tăng trưởng và phát triển."
 
Khi được hỏi về chủ đề và các ưu 
tiên của APEC cho năm 2016, Đại 
sứ Quesada đã công bố chủ đề 
"Tăng trưởng có chất lượng và phát 
triển nguồn nhân lực". Các ưu tiên 
cho năm APEC 2016 bao gồm: 1) 
thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực 
và tăng trưởng có chất lượng; 2) 
củng cố các thị trường lương thực 
trong khu vực; 3) hướng tới hiện đại 
hóa các doanh nghiệp vừa, nhỏ và 
siêu nhỏ trong khu vực châu Á-Thái 
Bình Dương và 4) phát triển nguồn  
nhân lực.
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chuyển đổi kinh tế liên tục nhưng 
các Nhà lãnh đạo APEC tự tin rằng 
các thành viên APEC sẽ tiếp tục 
thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế 
khu vực và toàn cầu thông qua tăng 
trưởng kinh tế có chất lượng, được 
hỗ trợ bởi các cam kết tập thể.
 
Đi cùng với Tuyên bố là các phụ lục:
◦ Phụ lục A: Chiến lược APEC về Tăng 
cường tăng trưởng có chất lượng 
◦ Phụ lục B: Các Khuôn khổ hợp tác 
Dịch vụ APEC
 

Các Nhà lãnh đạo cũng đã thông qua 
Tuyên bố Hỗ trợ hệ thống thương 
mại đa phương và Hội nghị Bộ 
trưởng WTO lần thứ 10.

Ngày: 19tháng 11 năm 2015
Nguồn: Ban Thư ký APEC

TUYÊN BỐ CHUNG CỦA ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI HOA KỲ FROMAN VÀ CAO ỦY THƯƠNG 
MẠI CHÂU ÂU MALMSTRÖM VỀ HIỆP ĐỊNH XUYÊN ĐẠI TÂY DƯƠNG VỀ THƯƠNG MẠI 
VÀ ĐẦU TƯ - TTIP

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO APEC RA TUYÊN BỐ TẠI MANILA

TIN VỀ HIỆP ĐỊNH TTIP

Các Nhà lãnh đạo của 21 nền 
kinh tế thành viên APEC đã 
kết thúc hội nghị tại Manila vào 

ngày 17 tháng 12 với việc đưa ra 
tuyên bố của Hội nghị các Nhà lãnh 
đạo kinh tế APEC lần thứ 23 - Xây 
dựng các nền kinh tế toàn diện, Xây 
dựng một thế giới tốt đẹp hơn: Tầm 
nhìn về một Cộng đồng Châu Á-Thái 
Bình Dương.
 
Tuyên bố vạch ra những cam kết 
mới cho các thành viên APEC để 

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, 
Ông Michael Froman và Cao 
Ủy Thương mại Châu Âu, Bà 

Cecilia Malmström đã công bố bản 
tuyên bố chung sau khi kết thúc các 
cuộc đàm phán tại Bỉ về Hiệp định 
TTIP.

hướng tới việc xây dựng các nền 
kinh tế toàn diện trong năm 2016; 
thúc đẩy sự tham gia của các doanh 
nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ vào các 
thị trường khu vực và toàn cầu; xây 
dựng các cộng đồng bền vững và 
linh hoạt; đầu tư phát triển nguồn 
nhân lực; và tăng cường các chương 
trình nghị sự hội nhập kinh tế  
khu vực

Tuyên bố chỉ rõ trong hoàn cảnh 
không dễ dàng gì đạt được sự 

“Trong năm vừa qua, EU và Hoa Kỳ 
đã có những bước tiến quan trọng 
hướng tới Hiệp định TTIP, đặc biệt là 
kể từ sau hội nghị thượng đỉnh G7 
tại Elmau hồi tháng Sáu, khi cả hai 
bên đồng ý đẩy nhanh đàm phán 
mọi nội dung của Hiệp định. Chúng 
tôi cam kết nhanh chóng đạt được 
một hiệp định toàn diện, tham vọng 
nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
và việc làm, tăng cường quan hệ đối 
tác chiến lược, và phản ánh những 
giá trị chung của hai bên. Tại cuộc 
họp hôm nay, chúng tôi nhất trí tăng 

cường hơn nữa việc đàm phán trong 
năm 2016 để giúp đàm phán tiến 
triển nhanh hơn, bao gồm cả các 
phiên đàm phán giữa kỳ, các vòng 
đàm phán chính thức, và tăng cường 
tham vấn cấp Bộ trưởng.”

Ngày: 11 tháng 12 năm 2015
Nguồn: Đại diện Thương mại Hoa Kỳ 
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

CÁC BIỆN PHÁP CỦA CÔ-LÔM-BIA 
LIÊN QUAN TỚI NHẬP KHẨU HÀNG 
DỆT MAY VÀ GIÀY DÉP

Tên gọi tắt:

Nguyên đơn:

Bị đơn:

Bên thứ 3:

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

Yêu cầu tham vấn: 

Báo cáo của Ban hội thẩm 
được luân chuyển: 

Cô-lôm-bia - Vụ việc về hàng dệt may

Pa-na-ma

Cô-lôm-bia

Ecuador; El Salvador; EU; Trung Quốc; Guatemala; Honduras; Hoa Kỳ; 
Philippines 

Hiệp định GATT 1994: Điều II:1, II:1(b), VIII:1, X:3(a)

Ngày 18 tháng 6 năm 2013 

Ngày 27 tháng 11 năm 2015

Ngày 18 tháng 6 năm 2013, 
Pa-na-ma yêu cầu tham vấn 
với Cô-lôm-bia liên quan đến 

việc Cô-lôm-bia áp dụng thuế hỗn 
hợp gây ảnh hưởng tới việc nhập 
khẩu mặt hàng dệt may và giày 
dép từ Pa-na-ma. Vấn đề quan 
ngại ở đây là mức thuế hỗn hợp mà  

Các mốc thời gian chính 

Cô-lôm-bia áp dụng theo Nghị định 
của Tổng thống số 074 ngày 23 
tháng 1 năm 2013 (gọi tắt là Nghị 
định 074/2013). Pa-na-ma đã khiếu 
nại rằng biện pháp này không phù 
hợp với Điều II:1(a), II:1(b), VIII:1(a), 
và X:3(a) của Hiệp định GATT 1994. 

Ngày 19 tháng 8 năm 2013, Pa-na-
ma yêu cầu thành lập ban hội thẩm. 
Trung Quốc, Ecuador, El Salvador, 
Liên minh châu Âu, Guatemala, 
Honduras và Hoa Kỳ tham gia với 
tư cách là bên thứ 3. Tại cuộc họp 
ngày 25 tháng 9 năm 2013, DSB 
thành lập Ban hội thẩm. Ngày 27 
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tháng 11 năm 2015, báo cáo của 
Ban hội thẩm được luân chuyển tới 
các Thành viên. 

Tóm tắt những luận điểm 
chính của Ban hội thẩm 
Vụ tranh chấp này liên quan tới 
mức thuế hỗn hợp mà Cô-lôm-bia áp 
dụng đối với hàng dệt may và giày 
dép. Thuế hỗn hợp này bao gồm: 
(i) thuế tương đối 10% và (ii) thuế 
tuyệt đối tùy theo giá trị hàng nhập 
khẩu và phân loại hàng hóa.  

Pa-na-ma khiếu kiện việc áp dụng 
thuế hỗn hợp này trong các trường 
hợp, mà theo quan điểm của nước 
này, dẫn đến việc các mức thuế áp 
dụng vượt quá mức cam kết trong 
Biểu cam kết xóa bỏ thuế quan của 
Cô-lôm-bia (với mức thuế tương đối 
là 35 hoặc 40% tùy theo mặt hàng) 
và biện pháp này không phù hợp với 
Điều II:1(a) và (b), câu đầu tiên, của 
Hiệp định GATT 1994. 
 

Đáp lại, Cô-lôm-bia lập luận rằng các 
mặt hàng nhập khẩu bị áp dụng thuế 
hỗn hợp đã tạo ra tình trạng “buôn 
bán lậu” bởi những hàng hóa này có 
“giá bán thấp một cách cố ý” nhằm 
mục đích rửa tiền. Theo quan điểm 
của Cô-lôm-bia, Điều II của Hiệp định 
GATT1994 không áp dụng với buôn 
bán lậu và do vậy, Ban hội thẩm nên 
phản đối khiếu kiện của Pa-na-ma 
đối với điều này. Ngoài ra, Cô-lôm-

bia cho rằng Pa-na-ma không chứng 
minh được rằng thuế hỗn hợp là vi 
phạm Điều II:1(a) và (b), câu đầu tiên 
của Hiệp định GATT 1994. 

Cô-lôm-bia cũng lập luận rằng nếu 
thuế hỗn hợp được cho là vi phạm 
Điều II của Hiệp định GATT 1994 
thì lại có thể biện minh được theo 
Điều XX(a) là biện pháp cần thiết 
để bảo vệ đạo đức xã hội hoặc theo 
Điều XX(d) là biện pháp cần thiết để 
bảo đảm phù hợp với luật pháp của  
Cô-lôm-bia về chống lại nạn rửa tiền.   

Ban hội thẩm không có ý kiến kết 
luận về việc liệu Điều II của Hiệp 
định GATT 1994 có áp dụng với 
“buôn bán lậu” hay không. Theo 
quan điểm của Ban hội thẩm, phán 
quyết về việc này không cần thiết 
hay không giúp ích gì để bảo đảm 
một giải pháp tích cực cho vụ kiện. 
Ban hội thẩm ghi nhận rằng thuế 
hỗn hợp được Cô-lôm-bia áp dụng 
cho tất cả hàng may mặc và giày 
dép nhập khẩu, không phân biệt 

những mặt hàng này được buôn bán 
“công khai” hay “lậu” hoặc có đang 
được sử dụng để phục vụ việc rửa 
tiền hay không. 

Ban hội thẩm nhận thấy biện pháp 
thuế hỗn hợp dẫn tới mức thuế áp 
dụng vượt quá mức cam kết trong 
Biểu cam kết xóa bỏ thuế quan của 
Cô-lôm-bia trong một số trường hợp 
và do vậy là không phù hợp với Điều 

II:1(b), câu đầu tiên, của Hiệp định 
GATT 1994. Thuế hỗn hợp cũng 
được cho là không phù hợp với Điều 
II:1(a) của Hiệp định GATT 1994 vì 
nó tạo ra sự đối xử kém ưu đãi hơn 
so với cam kết trong Biểu cam kết 
xóa bỏ thuế quan của Cô-lôm-bia.  
 
Liên quan tới các lập luận bào chữa 
của Cô-lôm-bia, Ban hội thẩm kết 
luận rằng Cô-lôm-bia không chứng 
minh được rằng thuế hỗn hợp là 
biện pháp cần thiết để bảo vệ đạo 
đức xã hội theo Điều XX(a) của Hiệp 
định GATT 1994. Cụ thể hơn, Ban 
hội thẩm kết luận rằng Cô-lôm-bia 
không chứng minh được rằng thuế 
hỗn hợp là “phù hợp” hoặc “cần 
thiết” để chống lại nạn rửa tiền. 

Ban hội thẩm cũng kết luận rằng 
Cô-lôm-bia không chứng minh được 
rằng thuế hỗn hợp là biện pháp cần 
thiết để bảo đảm phù hợp với luật 
pháp của Cô-lôm-bia về chống nạn 
rửa tiền theo Điều XX(d) của Hiệp 
định GATT 1994. Cụ thể hơn, Ban 
hội thẩm kết luận rằng Cô-lôm-bia 
không chứng minh được thuế hỗn 
hợp là “phù hợp” hoặc “cần thiết” để 
bảo đảm phù hợp với luật của Cô-
lôm-bia về chống nạn rửa tiền. 

Cuối cùng, Ban hội thẩm kết luận 
rằng, chiểu theo những ngoại lệ 
khác nhau để áp dụng Điều XX của 
Hiệp định GATT 1994, biện pháp 
thuế hỗn hợp của Cô-lôm-bia không 
được áp dụng phù hợp với Điều XX 
của Hiệp định GATT 1994.
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CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

Ngày 7 tháng 12 năm 2015, 
trọng tài WTO đã ban hành 
báo cáo về mức độ trả đũa mà 

Mexico và Canada có thể yêu cầu 
trong vụ kiện giữa các nước này với 
Hoa Kỳ về các yêu cầu “Dán nhãn 
quy tắc xuất xứ” (viết tắt là COOL) 
(DS384 and DS386).

07.12.2015

Ngày 3 tháng 12 năm 2015, 
Cơ quan giải quyết tranh chấp 
(DSB) đã nhất trí thành lập 

Ban Hội thẩm trong vụ kiện giữa 
Brazil và Indonesia đối với việc nhập 
khẩu thịt gà và các sản phẩm thịt gà 
vào Indonesia.

03.12.2015

HOA KỲ ĐỆ ĐƠN KIỆN 
TRUNG QUỐC TRONG WTO 
VỀ CÁC LOẠI THUẾ ĐỐI VỚI 
MẶT HÀNG MÁY BAY

TRỌNG TÀI RA PHÁN 
QUYẾT VỀ “KHOẢNG THỜI 
GIAN HỢP LÝ” TRONG VỤ 
KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ 
GIÁ GIỮA HOA KỲ VÀ  
VIỆT NAM

TRỌNG TÀI BAN HÀNH 
BÁO CÁO TRONG VỤ KIỆN 
“DÁN NHÃN QUY TẮC 
XUẤT XỨ” GIỮA HOA KỲ, 
MEXICO VÀ CANADA 

WTO THÀNH LẬP BAN 
HỘI THẨM TRONG VỤ 
KIỆN GIỮA BRAZIL VÀ 
INDONESIA ĐỐI VỚI MẶT 
HÀNG THỊT GÀ

Ngày 15 tháng 12 năm 2015, 
trọng tài WTO đã ra phán 
quyết về “khoảng thời gian 

hợp lý” để thực hiện các khuyến 
nghị và quyết định của Cơ quan giải 
quyết tranh chấp (DSB) trong vụ 
kiện “Hoa Kỳ - Các biện pháp chống 
bán phá giá đối với mặt hàng tôm từ 
Việt Nam” (WT/DS429/12). Trọng 
tài đã quyết định rằng “khoảng thời 

Ngày 8 tháng 12 năm 2015, 
Hoa Kỳ thông báo cho Ban 
Thư ký WTO yêu cầu tham 

vấn với Trung Quốc về các biện 
pháp mang lại lợi thế về thuế 
trong việc bán các mặt hàng máy 
bay được sản xuất trong nước tại  
Trung Quốc. 

Trong thông báo này, Hoa Kỳ nêu rõ 
“dường như Trung Quốc miễn thuế 
giá trị gia tăng (VAT) cho việc bán 
máy bay được sản xuất trong nước, 
bao gồm cả máy bay hàng không 
nói chung, máy bay khu vực và máy 
bay nông nghiệp, trong khi máy bay 

gian hợp lý” để Hoa Kỳ thực hiện các 
khuyến nghị và quyết định trong vụ 
kiện này là 15 tháng kể từ ngày 
thông qua các báo cáo của Ban Hội 
thẩm và Cơ quan Phúc thẩm.

15.12.2015

nhập khẩu tiếp tục phải chịu loại 
thuế này".

09.12.2015
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Ngày 27 tháng 11 năm 2015, 
WTO đã ban hành báo cáo của 
Ban Hội thẩm trong vụ kiện 

do Pa-na-ma khởi kiện liên quan đến 
“Colombia  - Các biện pháp liên quan 
đến nhập khẩu hàng dệt may và 
giày dép” (WT/DS/461). 

27.11.2015

Ngày 20 tháng 11 năm 2015, 
Cơ quan Phúc thẩm đã ban 
hành báo cáo tuân thủ trong 

vụ kiện “Hoa Kỳ - Các biện pháp liên 
quan đến nhập khẩu, quảng cáo 
và bán cá ngừ và các sản phẩm cá 
ngừ” - theo Điều 21.5 của Hiệp định 
về Quy tắc và Thủ tục giải quyết 
tranh chấp trong khuôn khổ WTO” 
(DS381).

20.11.2015

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, 
Cơ quan giải quyết tranh chấp 
(DSB) đã thành lập Ban Hội 

thẩm để thẩm tra đơn khiếu nại của 
Việt Nam đối với các biện pháp tự vệ 
của Indonesia.

28.10.2015

Panama đã đệ trình Thông báo 
kháng cáo ngày 27 tháng 10 
năm 2015 liên quan đến báo 

cáo của Ban Hội thẩm trong vụ kiện 
“Achentina - Các biện pháp liên quan 
tới thương mại hàng hóa và thương 
mại dịch vụ” (DS453).

27.10.2015

WTO BAN HÀNH BÁO 
CÁO CỦA BAN HỘI THẨM 
VỀ CÁC BIỆN PHÁP CỦA 
COLOMBIA ÁP DỤNG ĐỐI 
VỚI MẶT HÀNG DỆT MAY 
VÀ GIÀY DÉP

CƠ QUAN PHÚC THẨM BAN 
HÀNH BÁO CÁO TUÂN 
THỦ TRONG VỤ HOA KỲ 
KIỆN MEXICO ĐỐI VỚI MẶT 
HÀNG CÁ NGỪ

BAN HỘI THẨM ĐƯỢC 
THÀNH LẬP THEO YÊU 
CẦU CỦA VIỆT NAM VỀ 
CÁC BIỆN PHÁP CỦA 
INDONESIA ĐỐI VỚI THÉP 
NHẬP KHẨU

PANAMA KHÁNG CÁO BÁO 
CÁO CỦA BAN HỘI THẨM 
VỀ CÁC BIỆN PHÁP LIÊN 
QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI 
HÀNG HÓA VÀ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ 
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THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Thuế phần trăm
Mức thuế được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá.

Thuế tuyệt đối
Mức thuế được tính theo một con số cố định trên một số lượng nhất định, chẳng hạn như 100USD/ tấn.

Leo thang thuế
Là việc đánh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đã chế biến một phần cao hơn so với nguyên liệu thô, và cao hơn nữa 
đối với hàng hóa thành phẩm. Tập quán này là nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp chế biến trong nước và không 
khuyến khích các hoạt động chế biến ở các nước sản xuất nguyên liệu thô.

Thuế đỉnh
Mức thuế tương đối cao, thường được áp cho các hàng hóa"nhạy cảm",trong khi các mức thuế còn lại là thấp. Đối với 
các nước công nghiệp, mức thuế 15% hoặc cao hơn thì được gọi là "mức thuế đỉnh". 

Hạn ngạch thuế quan

Là khối lượng hàng hóa được áp thuế thấp hơn so với các hàng hóa cùng loại không thuộc khối lượng này (mức thuế 
có thể cao hơn).

Công thức tầng

Là công thức mà theo đó các mức thuế cao hơn được cắt giảm nhiều hơn so với các mức thuế thấp hơn-các hàng 
hóa có mức thuế cao hơn được đưa vào một nhóm hoặc tầng. Biện pháp này thường được sử dụng để cắt giảm hỗ 
trợ trong nước.

Thuế hoá

Là quy trình liên quan đến tiếp cận thị trường hàng nông sản trong đó tất cả các biện pháp phi thuế quan sẽ được 
chuyển đổi thành thuế.

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


