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TIN TỨC – SỰ  KIỆN 
- Hợp tác năng lượng và ứng phó với biến đổi khí 

hậu 
- Bảy tháng, nhập siêu gần 7 tỉ USD 
- Khóa đào tạo cán bộ xúc tiến thương mại và xúc 

tiến đầu tư 
- Thu mua muối tồn của diêm dân Ninh Thuận 
- Xuất khẩu thủy sản sang châu Âu giảm 
- Hơn 1.300 tàu của ngư dân chưa được hỗ trợ 

tiền dầu 
 
CHÍNH SÁCH  

- Sẽ có đầu mối xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ 

- Chuyển từ thu phí xăng dầu sang thu thuế bảo 
vệ môi trường 
 

GIAO THƯƠNG 

- Đã có hơn 70 phiên chợ hàng Việt về nông thôn 

- Nông sản Hàn Quốc nhắm thị trường Việt Nam  
- Tham gia FTA lợi hay hại? 

 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

Phòng truyền thông – Trung tâm 
thông tin PTNNNT - Viện Chính 

sách và chiến lược PTNNNT 
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Hợp tác năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu 
Việc ứng phó với biến đổi khí hậu, đi đôi 

với sử dụng năng lượng có hiệu quả, 

phải là một trong các ưu tiên hàng đầu 

của ASEAN trong thời gian tới. Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng đã gợi mở như vậy khi 

tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội 

nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần 

thứ 28 (AMEM 28) sáng 22-7 tại thành phố 

Đà Lạt (Lâm Đồng). 

Theo đó, Thủ tướng đã đưa ra 7 giải pháp 

hợp tác năng lượng và ứng phó với biến đổi 

khí hậu. 

Thứ nhất, tăng cường nghiên cứu, thúc đẩy 

dự án kết nối hệ thống điện, hệ thống đường 

ống khí xuyên ASEAN, thực hiện Hiệp định 

an ninh dầu khí ASEAN để đảm bảo cung 

cấp hỗ trợ lẫn nhau về điện và dầu khí giữa 

các nước thành viên ASEAN, đặc biệt là 

trong các điều kiện, tình huống khẩn cấp. 

Thúc đẩy mạnh mẽ sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh 

năng lượng và bảo vệ môi trường. 

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác thương mại và 

đầu tư trong lĩnh vực ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ than sạch giữa các nước 

trong khối ASEAN và với các nước đối tác 

để đáp ứng nhu cầu sử dụng than đang tăng 

nhanh. 

Thứ ba, tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, 

đặc biệt là trong sử dụng nguồn năng lượng 

tái tạo trên quy mô vừa và lớn, phấn đấu đạt 

mục tiêu 15% trong tổng tiêu thụ năng lượng 

vào năm 2015 và cao hơn trong các năm 

sau đó. 

Thứ tư, xem xét hỗ trợ phát triển thị trường 

năng lượng trong khu vực, tăng cường 

nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ 

mới, khả thi và hiệu quả; cùng với những 

cam kết mạnh hơn trong việc hỗ trợ tài 

chính, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và 

cơ chế mới hữu hiệu hơn cho việc xây dựng 

các dự án theo Cơ chế phát triển sạch 

(CDM)…  

Thứ năm, thúc đẩy hợp tác về lập quy hoạch 

và chính sách năng lượng của khu vực 

nhằm đảm bảo an ninh cung và cầu về năng 

lượng, về khai thác và chuyển hóa, vận 

chuyển và phân phối dầu khí cũng như bảo 

vệ môi trường. Nghiên cứu khả năng hợp 

tác trong sử dụng năng lượng hạt nhân vì 

mục đích hòa bình như là nguồn năng lượng 

thay thế bền vững và ít phát thải.  

Thứ sáu, xây dựng kế hoạch hợp tác giữa 

các nước ASEAN và giữa ASEAN với các 

nước đối tác và cộng đồng quốc tế về phát 

triển nền kinh tế các-bon thấp.  

Thứ bảy, tăng cường đối thoại và hợp tác 

giữa các doanh nghiệp và các chính phủ 

nhằm đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu 

của Kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác 

năng lượng.  

Theo Website Chính phủ 

Tin tức – Sự kiện 
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Bảy tháng, nhập siêu 

gần 7 tỉ USD 

Theo báo cáo sơ bộ tình 

hình xuất nhập khẩu tháng 7-

2010 của Tổng cục Hải 

quan, trong nửa đầu tháng 7 

cả nước đã xuất khẩu đạt 

kim ngạch trên 2,72 tỉ USD; 

nhập khẩu 3,41 tỉ USD, 

tương ứng với mức nhập 

siêu gần 700 triệu USD. 

Như vậy, tính chung bảy 

tháng, tổng kim ngạch xuất 

khẩu đã đạt 35,21 tỉ USD, 

tăng 18,2% so với cùng kỳ 

năm ngoái, nhập khẩu đạt 

42,2 tỉ USD, tăng 28,5%, kéo 

mức nhập siêu bảy tháng lên 

xấp xỉ 7 tỉ USD, bằng khoảng 

19,8% xuất khẩu. Theo báo 

cáo của Tổng cục Hải quan, 

nửa đầu tháng 7 mức nhập 

siêu đã vượt cao hơn cùng 

kỳ hai tháng trước đó, đồng 

thời tạo thành xu hướng tăng 

lên. Các chuyên gia cũng dự 

báo mức nhập siêu từ tháng 

7 trở đi thường tăng cao hơn 

do sản xuất phục vụ cuối 

năm. Vì vậy, mức nhập siêu 

các tháng tới nếu không có 

biện pháp quyết liệt khó có 

thể giảm. (TTO) 

Khóa đào tạo cán bộ 
xúc tiến thương mại và 
xúc tiến đầu tư 

Trung tâm Xúc tiến thương 

mại TPHCM (ITPC) sẽ tổ 

chức khóa "Đào tạo cán bộ 

xúc tiến thương mại và xúc 

tiến đầu tư" nhằm hỗ trợ đào 

tạo cán bộ làm công tác xúc 

tiến chuyên nghiệp cho trung 

tâm xúc tiến các tỉnh, các tổ 

chức hỗ trợ doanh nghiệp, 

ban quản lý các khu công 

nghiệp - khu chế xuất và 

hiệp hội ngành nghề Việt 

Nam.  

Khóa đào tạo gồm 2 giai 

đoạn: căn bản (từ ngày 28-7 

đến 30-7), nhà nước hỗ trợ 

100% học phí và giai đoạn 

nâng cao (từ 12-8 đến 14-8), 

nhà nước hỗ trợ 50% học 

phí. Khóa đào tạo do các 

giảng viên có kinh nghiệm 

trong lĩnh vực xúc tiến 

thương mại và xúc tiến đầu 

tư đảm trách.  

Địa điểm: Lầu 6, Master 

Building, 41-73 Trần Cao 

Vân, Q.3, TPHCM. Liên hệ: 

Phòng Huấn luyện ITPC - 51 

Đinh Tiên Hoàng, Q.1, 

TPHCM; ĐT: 39104730; fax: 

39105587; (Theo TNO) 

 

Thu mua muối 
tồn của diêm 
dân Ninh Thuận 

Theo Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh 

Ninh Thuận, trong ba ngày 

qua. 

Tổng Công ty Lương thực 

miền Bắc đã ủy thác cho 

Công ty Cổ phần Muối Cam 

Ranh (Khánh Hòa) và Công 

ty Cổ phần Muối Hải Việt thu 

mua muối của diêm dân để 

tạm trữ theo chính sách của 

Chính phủ với giá 500.000 

đồng/tấn (trước đây chỉ 

180.000 đến 300.000 

đồng/tấn). 

Trước mắt, chỉ mua muối 

cho diêm dân bốn xã của 

huyện Ninh Hải, không thu 

mua muối của doanh nghiệp. 

Thời hạn thu mua đến hết 

tháng 9.            (PLTPHCM) 
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Xuất khẩu thủy sản sang 
châu Âu giảm 

 

Ngày 22-7, tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chứng 

nhận thủy sản khai thác theo Quyết định 3477 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ở TP.HCM. 

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến 

và Xuất khẩu thủy sản (VASEP), cho hay xuất khẩu thủy sản 

sang châu Âu giảm sút do ảnh hưởng quy định IUU. 

Theo VASEP, chỉ riêng xuất khẩu hải sản sáu tháng đầu năm 

sang châu Âu đạt hơn 133 triệu USD, giảm 11% so với cùng 

kỳ năm 2009. Ông Nam cho biết việc xuất khẩu hải sản sang 

châu Âu có nhiều nguyên nhân như đồng euro mất giá, 

khủng hoảng kinh tế kéo dài, khan hiếm nguyên liệu... Trong 

đó còn có nguyên nhân lo ngại quy định IUU nên một số nhà 

nhập khẩu châu Âu đã tạm dừng hoặc cắt hợp đồng nhập 

khẩu hải sản với doanh nghiệp Việt Nam. 

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng cần sớm thống nhất 

với nhà chức trách của Ủy ban châu Âu hoàn thiện các biểu 

mẫu chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường 

này. Đồng thời góp ý để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông  

thôn ban hành quyết định 

chứng nhận thủy sản khai 

thác xuất khẩu vào thị 

trường châu Âu để việc xuất 

khẩu đạt hiệu quả cao hơn. 

Theo quy định IUU của Liên 

minh châu Âu, từ ngày 1-1-

2010, tất cả lô hàng hải sản 

muốn xuất khẩu vào được 

thị trường này phải chứng 

minh nguồn gốc và tính hợp 

pháp (vùng biển khai thác, 

tàu khai thác…) của sản 

phẩm. (Trung Hiếu – TTO) 

Hơn 1.300 tàu của 
ngư dân chưa được 
hỗ trợ tiền dầu 

Theo bà Nguyễn Ngọc 

Phượng - phó giám đốc Sở 

NN&PTNT Kiên Giang, dù 

việc hỗ trợ tiền dầu cho ngư 

dân đã kết thúc từ năm 2008 

nhưng đến nay vẫn còn 

1.333 tàu thuyền trong tỉnh 

chưa được hỗ trợ tiền dầu 

với số tiền trên 12,8 tỉ đồng. 

Nguyên nhân do số lượng 

tàu thuyền trong tỉnh quá 

lớn, trong khi thời gian nộp 

hồ sơ xét duyệt hỗ trợ phải 

trước ngày 1-1-2009 nên 

một số địa phương, chủ tàu 

thuyền làm không kịp. (TTO) 
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Sẽ có đầu mối xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ 
Bộ Công thương vừa có 

chỉ đạo các vụ thị trường 

châu Phi, Tây Á, Nam Á 

nghiên cứu việc sử dụng 

công ty xuất nhập khẩu 

tổng hợp làm đầu mối để 

hỗ trợ các doanh nghiệp 

nhỏ lẻ muốn xuất hàng 

sang những thị trường 

này. 

Hiện nay đã có nhiều 

doanh nghiệp nhỏ xuất 

khẩu lẻ hàng hóa sang 

châu Phi, Tây Á, Nam Á. 

Tuy nhiên, số lượng xuất 

còn ít và giá trị thấp, trong 

đó có nguyên nhân chưa 

quen thuộc thị trường,  

xuất khẩu nhỏ lẻ nên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và chịu 

chi phí cao. 

Trong năm tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu sang thị 

trường châu Phi chỉ đạt khoảng 450 triệu USD trong khi kim 

ngạch xuất khẩu sang thị trường châu Á đến 12,3 tỉ USD, châu 

Mỹ gần 6 tỉ USD, EU đạt 4 tỉ USD...    (PLTPHCM) 

Phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 

Chuyển từ thu phí xăng dầu sang 
thu thuế bảo vệ môi trường 
Có tác động sâu rộng tới đời 

sống kinh tế xã hội, dự án 

Luật Thuế Bảo vệ môi 

trường đã nhận được sự 

quan tâm đặc biệt của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội 

trong phiên họp sáng nay, 

23-7.  

Liên quan đến nhiều ý kiến 

đại biểu Quốc hội đã phát 

biểu tại kỳ họp thứ 7 của 

Quốc hội về tính hợp lý của 

quy định tại Điều 13 của Dự 

thảo luật (khi áp dụng thuế 

bảo vệ môi trường sẽ bỏ quy 

định về thu phí xăng, dầu, 

song mặt hàng khác như  

than vẫn tiếp tục chịu phí môi 

trường), ông Phùng Quốc 

Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài 

chính và Ngân sách giải 

trình: phí xăng, dầu hiện 

hành thực chất là khoản thu 

mang tính chất thuế vì được 

thu vào sản phẩm xăng, dầu, 

không phân biệt mục đích sử 

Chính sách 
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dụng, số thu phí nộp toàn bộ vào ngân sách 

nhà nước. Xét về bản chất, phí áp dụng đối 

với quá trình sản xuất ra hàng hóa gây ô 

nhiễm, song đến nay, về cơ bản, xăng, dầu 

tiêu thụ trong nước lại là hàng nhập khẩu 

(được sản xuất ra từ nước khác). 

Bên cạnh đó, hiện nay các cơ sở sản xuất, 

chế biến xăng, dầu, cơ sở khai thác dầu thô 

phải nộp các khoản phí môi trường đối với 

nước thải, chất thải rắn và hoạt động khai 

thác khoáng sản. Khi áp dụng Luật thuế bảo 

vệ môi trường thì doanh nghiệp vẫn phải tiếp 

tục thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản phí 

trên.  

Do vậy, việc chuyển từ thu phí xăng, dầu 

sang thu thuế bảo vệ môi trường đối với 

xăng, dầu là phù hợp với bản chất nguồn 

thu. Riêng đối với than là mặt hàng mà quá 

trình khai thác, chế biến thành phẩm gây ô 

nhiễm nghiêm trọng cho đất đai, nguồn nước 

và không khí thì cần thiết phải áp dụng phí 

môi trường cho quá trình khai thác để bù 

đắp một phần chi phí khắc phục hậu quả môi 

trường tại địa phương nơi khai thác. Còn 

thuế bảo vệ môi trường đối với than là nghĩa 

vụ tài chính mà người tiêu thụ than phải thực 

hiện do tiêu thụ sản phẩm gây ô nhiễm.  

Quy định như vậy nhằm định hướng người 

tiêu dùng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả loại 

sản phẩm này. Vì vậy, quy định như Dự thảo 

luật là hợp lý. 

Về đối tượng chịu thuế, Thường trực Ủy ban 

Tài chính và Ngân sách đưa ra hai loại ý  

kiến. Loại ý kiến thứ nhất đồng ý với dự thảo 

như đã trình Quốc hội, trước mắt chỉ quy 

định 5 nhóm đối tượng chịu thuế. Loại ý kiến 

thứ 2 (cũng là ý kiến được nhiều đại biểu 

Quốc hội đã phát biểu tại kỳ họp thứ 7) yêu 

cầu bổ sung mặt hàng thuốc lá và thuốc diệt 

cỏ vào diện chịu thuế bảo vệ môi trường.  

 

Dung hòa hai nhóm ý kiến này, Phó chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đề nghị áp dụng 

điều khoản “quét”, theo đó giao cho Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định các đối tượng 

chịu thuế khác (ngoài 5 nhóm đối tượng đã 

nêu trong Luật). 

Ngoài ra, thể hiện quan điểm về việc có nên 

thu tiền lập Quỹ bảo trì đường bộ thông qua 

giá xăng, dầu hay không, ông Hiển cho rằng, 

việc thu Quỹ bảo trì đường bộ thông qua 

xăng, dầu là không hợp lý. 

Về phương pháp tính thuế, Thường trực Ủy 

ban Tài chính và Ngân sách thiên về 

phương án áp dụng mức thuế tuyệt đối để 

tạo sự đơn giản, minh bạch trong tổ chức 

thực hiện.                                  (PL) 
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Đã có hơn 70 phiên chợ hàng Việt về nông thôn 
Sáng 22/7, Bộ Công 

thương đã tiến hành sơ 

kết tình tình thực hiện 

cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” 6 tháng 

đầu năm 2010 

Hội nghị đã đánh giá 4 

nhiệm vụ trọng tâm đặt ra 

như: công tác tổ chức thông 

tin tuyên truyền; Việc rà 

soát, ban hành bổ sung luật 

pháp, có chế, chính sách; 

Hỗ trợ doanh nghiệp trong 

các hoạt động xúc tiến 

thương mại thị trường trong 

nước và việc đổi mới công 

tác quản lý, chấn chỉnh công 

tác quản lý thị trường. 

6 tháng đầu năm 2010, việc 

triển khai Chương trình 

hành động đã thu được 

những kết quả bước đầu 

khả quan. Đã có hơn 70 

phiên chợ hàng Việt về 

nông thôn do 27 sở công 

thương các tỉnh, thành phố 

thực hiện với sự tham gia 

của gần 1.000 doanh nghiệp 

sản xuất trong nước, thu hút 

hơn 4,7 triệu lượt khách 

tham quan, mua hàng; 

doanh thu được gần 1.500 

tỷ đồng.  

Ngoài ra, còn có các  

chương trình đưa hàng Việt 

về các khu công nghiệp, khu 

đô thị, các hoạt động bán 

hàng khuyến mãi, hội chợ 

triển lãm… cũng thu hút được 

hàng trăm doanh nghiệp tham 

gia và hàng triệu lượt khách 

tham quan, mua hàng. 

Bên cạnh đó cuộc vận động 

vẫn còn một số khó khăn cần 

khắc phục, như: nhiều địa bàn 

các tỉnh còn chưa thu hút 

được các doanh nghiệp có 

thương hiệu mạnh tham gia, 

chưa kết nối được giữa sản 

xuất-phân phối và tiêu dùng; 

Nhiều hội chợ triển lãm mới 

dừng lại ở lĩnh vực trưng bày, 

giới thiệu hoặc bán buôn, bán 

lẻ hàng hóa thuần túy mà 

chưa gây dựng được thương 

hiệu Việt trong người tiêu 

dùng… 

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm, Bộ Công 

thương để ra 9 nhóm giải 

pháp, trong đó đặc biệt quan  

tâm đến việc chỉ đạo các 

đơn vị trong toàn ngành 

công thương thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 494 

của Thủ tướng Chính phủ 

về việc sử dụng vật tư, hàng 

hóa sản xuất trong nước 

trong công tác đấu thầu các 

dự án đầt tư sử dụng vốn 

nhà nước. Theo dõi diễn 

biến thị trường, đảm bảo lưu 

thông hàng hóa thông suốt, 

đáp ứng đủ các loại hàng 

hóa thiết yếu cho nhu cầu 

của nhân dân, nhất là trong 

dịp Tết Nguyên đán 2011./.  

(VOV) 

Nông sản Hàn Quốc 
nhắm thị trường 
Việt Nam  

Ngày 22-7, đại diện 10 
doanh nghiệp của thành phố 
Incheon (Hàn Quốc) bắt đầu 
tham gia triển lãm các sản 
phẩm nông nghiệp tại siêu 
thị Lotte Mart cũng của Hàn 
Quốc đầu tư ở quận 7, 
TPHCM.  

Ông Lee Hyeon Yong, Giám 

đốc cơ quan phụ trách phân 

phối, thực phẩm và nông 

nghiệp của Incheon, nói đợt 

trưng bày sản phẩm nông 

nghiệp đầu tiên của các 

doanh nghiệp Incheon kéo  

Giao thương 
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 dài đến ngày 25-7 là nhằm 

thăm dò nhu cầu tại thị 

trường Việt Nam cho các 

sản phẩm được chế biến từ 

nông sản Hàn Quốc, nhất là 

các sản phẩm từ nguồn 

nguyên liệu được trồng tự 

nhiên.  

Ông Lee cho rằng từ kết quả 

của đợt triển lãm này, các 

doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ 

lên kế hoạch đẩy mạnh xuất 

khẩu hàng nông sản như 

sâm, kim chi, đồ uống, bánh 

kẹo… vào Việt Nam và sẽ có 

những hoạt động xúc tiến 

thương mại mạnh mẽ hơn. 

Ngoài ra, cộng đồng Hàn 

Quốc đang sinh sống là làm 

việc tại Việt Nam ngày càng 

đông đảo cũng là nhóm 

khách hàng chính của các 

sản phẩm Hàn Quốc tại thị 

trường này. Theo thông tin 

từ Cục xúc tiến thương mại 

Việt Nam (Vietrade), quan hệ 

kinh tế, thương mại giữa Việt 

Nam và Hàn Quốc phát triển 

mạnh trong các năm qua, 

tổng kim ngạch thương mại 

hai chiều năm 2009 đạt 

khoảng 9,1 tỉ đô la Mỹ. 

(SGGP) 

Tham gia FTA lợi hay hại? 
Một làn sóng tự do hóa thương mại đang diễn ra sôi động 

chưa từng có trên thế giới với việc hình thành các hiệp định 

thương mại tự do (FTA) song phương và nhiều bên. Vì vậy, 

Việt Nam khi đã là thành viên chính thức của WTO thì không 

thể đứng ngoài cuộc đua này. 

 

Hiệp định thương mại tự do đang trở thành trào lưu trên thế 

giới và trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương do sự trì trệ 

của vòng đàm phán Doha đã làm giảm đáng kể lòng tin của 

các nước vào hệ thống thương mại đa phương. Hệ quả là 

các nước đã và đang chuyển hướng sang hợp tác song 

phương và liên kết khu vực. Một làn sóng tự do hóa thương 

mại đang diễn ra sôi động chưa từng có trên thế giới với 

việc hình thành các FTA song phương và nhiều bên. Làn 

sóng này khiến nhiều quốc gia tham gia vào cuộc đua FTA 

và lo ngại nếu không tham gia FTA hoặc tham gia quá chậm 

sẽ bị gạt ra khỏi cuộc chơi thương mại. Vì vậy, Việt Nam khi 

đã là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế 

giới (WTO) thì không thể đứng ngoài cuộc đua này. 

Khó khăn, thách thức trong đàm phán FTA 
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Các khó khăn, thách thức 

của Việt Nam khi tham gia 

đàm phán ký kết các FTA thì 

rất nhiều: nhận thức tư 

tưởng và kiến thức về hội 

nhập kinh tế quốc tế chưa 

đầy đủ; hệ thống pháp luật, 

chính sách quản lý chưa 

đồng bộ, vừa thiếu vừa 

chồng chéo. Thêm vào đó, 

năng lực cạnh tranh của 

hàng hóa, dịch vụ của các 

doanh nghiệp và tổng thể 

nền kinh tế còn yếu so với 

khu vực; năng lực xuất khẩu 

chưa đạt được yêu cầu phát 

triển kinh tế và hội nhập kinh 

tế quốc tế. Trong khi đó, 

quan điểm định hướng chỉ 

đạo của các cấp lãnh đạo 

chưa rõ ràng; năng lực cán 

bộ chưa đáp ứng được yêu 

cầu đặt ra khi tham gia đàm 

phán nhiều FTA… Sự chênh 

lệch quá lớn về trình độ phát 

triển cũng là rào cản khá lớn 

để đàm phán một FTA toàn 

diện như đàm phán FTA với 

EU. Do vậy việc xác định 

phương thức đàm phán (cả 

gói hay chọn lọc) cũng nên 

được xem xét. 

Các FTA ngày càng có phạm 

vi bao trùm rộng, từ những 

lĩnh vực cơ bản như thương 

mại hàng hóa, thương mại 

dịch vụ đến những vấn đề 

mới như mua sắm chính 

phủ, chính sách cạnh tranh, 

hợp tác về môi trường, lao 

động. Việc tham gia các FTA 

như vậy sẽ tạo điều kiện 

thúc đẩy cải tổ cơ chế, chính 

sách và môi trường kinh 

doanh của các nước, dẫn 

đến gia tăng năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế. Đối 

với những nước có trình độ 

phát triển còn thấp như Việt 

Nam thì việc tham gia vào 

các hiệp định nói trên cần 

được xem xét kỹ, cả về nhân 

lực và vật lực, đặc biệt là 

việc xác định giải pháp đối 

với các lĩnh vực nhạy cảm 

khi đàm phán. 

Đặc biệt, Việt Nam cần cân 

nhắc về tính tương đồng 

trong lợi thế cạnh tranh khi 

tham gia FTA. Trong một số 

FTA song phương và khu 

vực, nhiều nước có cùng lợi 

thế trong các lĩnh vực mà họ 

có thế mạnh sản xuất và 

xuất khẩu, sự cạnh tranh 

trong nội bộ các thành viên 

của một FTA vì thế sẽ rất 

khốc liệt, ví dụ như lúa gạo 

của Việt Nam và Thái Lan. Vì 

vậy, việc chọn đối tác đàm  

phán ký kết các FTA cũng là 

yếu tố cần cân nhắc. 

 

Chuyển hướng thương mại 

cũng là một thách thức mới 

đối với tiến trình tham gia 

FTA. Việc một số nước 

ASEAN tham gia vào nhiều 

FTA với các nước ngoài khối 

cũng tạo ra nguy cơ chuyển 

hướng thương mại bất lợi 

đối với Việt Nam khi giao 

dịch thương mại bị phân tán 

mạnh mẽ bởi các FTA 

hướng ngoại. Không chỉ có 

thế, FTA còn được xây dựng 

với các hình thức hợp tác 

khác. Chẳng hạn, Nhật Bản 

đàm phán một FTA với 

ASEAN, rồi lại đàm phán 

FTA với Singapore, 

Philippines, Thái Lan…  

Vẫn chưa có chiến lược 

đối phó  

 Nhiều thách thức như vậy, nhưng đến nay, nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện do phát sinh 
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Việt Nam vẫn chưa có chiến lược đối phó 

với xu hướng gia tăng FTA trên thế giới với 

chất lượng ngày càng cao, phạm vi ngày 

càng rộng, cam kết ngày càng sâu. Việt Nam 

cũng chưa có tiêu chuẩn để lựa chọn đối tác 

đàm phán FTA (cân đối giữa quan hệ địa - 

chính trị và lợi ích thương mại); các ngành 

sản xuất và dịch vụ của Việt Nam có đủ 

năng lực để tham gia vào các FTA ở mức độ 

nào và cần phải làm gì để các ngành này 

sẵn sàng hơn với việc tham gia các FTA có 

chất lượng cao. Ví dụ Việt Nam có lợi thế 

cạnh tranh ở các mặt hàng điện tử, thủy sản, 

may mặc, giày nên khi đàm phán FTA với 

EU cần tính toán khả năng tiếp cận thị 

trường của các loại hàng hóa này. Hoặc khi 

đàm phán FTA với Chile thì cần tính đến khả 

năng các mặt hàng truyền thống của Chile 

như rượu vang sẽ tràn ngập tại Việt Nam, cơ 

hội phát triển của hàng hóa tương tự của 

Việt Nam sẽ gần như không có. 

Một điểm cần lưu ý là đánh giá năng lực 

đàm phán, ký kết và thực thi cùng lúc nhiều 

FTA trên góc độ quản lý. Tham gia vào 

AFTA, Việt Nam đang thực hiện tiến trình 

giảm dần thuế quan xuống 0-5%, loại bỏ dần 

các hàng rào phi thuế quan đối với đa phần 

các nhóm hàng và hài hòa hóa thủ tục hải 

quan giữa các nước ASEAN. Song thực hiện 

cam kết này không đơn giản chút nào, mấy 

năm nay các cơ quan quản lý của Việt Nam 

đã và đang nỗ lực rất nhiều để thực hiện 

giảm thuế đúng lộ trình và thay đổi thủ tục 

quốc gia để phù hợp với thủ tục của khối,  

quá nhiều thủ tục, phải thay đổi nhiều chính 

sách trong nước. Còn các doanh nghiệp Việt 

Nam thì chưa quen với sự đa dạng và phức 

tạp của quy tắc xuất xứ trong các FTA, lúng 

túng trong quá trình thực hiện. Do vậy, việc 

tìm hiểu và đàm phán với các đối tác có quy 

tắc xuất xứ tương đối giống nhau cũng là 

một yếu tố cần cân nhắc để giảm phiền hà 

cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như các 

nhà quản lý khi thực hiện. 

Cần nghiên cứu các phương thức cam kết 

phù hợp nhất với từng loại đối tác khi đàm 

phán FTA, thông thường là theo phương 

thức chọn - cho, tức là tương tự như đàm 

phán trong khuôn khổ WTO. Tuy nhiên, có 

đối tác lại muốn đàm phán theo phương 

thức chọn - bỏ, dựa trên các hiệp định hoặc 

mô hình cam kết mà họ đã ký kết với các đối 

tác khác. Việt Nam cần xử lý vấn đề này như 

thế nào cho phù hợp, linh hoạt mà vẫn bảo 

đảm quyền lợi của mình. Ví dụ vấn đề thuế 

bán phá giá là một trong những vấn đề cần 

được tính đến khi Việt Nam đàm phán FTA 

với EU. 

Hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, 

đặc biệt là tham gia vào các FTA, tất yếu sẽ 

dẫn đến xu thế sắp xếp lại các ngành và 

phân bổ lại nguồn lực. Trong bối cảnh đó, 

Nhà nước cần tác động để tạo môi trường 

chu chuyển, vận động của lao động và 

nguồn lực một cách thuận lợi nhất, với chi 

phí ít nhất.Tuy nhiên việc Việt Nam tham gia 

FTA lợi hay hại còn chưa có câu trả lời.  

Theo Sàigòn times 
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