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Lòi giới thiệu

Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế  thế giới hiện nay, 

hội nhâp kinh tế quốc tế đang là xu thế tất yếu của tất 

cả các quốc gia. Việt Nam đã và đang tích cực hội nhập 

kinh tế khu vực và thế giới - thông qua việc gia nhập 
Hiệp hội các quốc gia Dông Nam Á (ASEAN), tham gia 

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 

(APEC). Diễn đàn hỢp tác Á ■ Âu (ASEM). Dặc biệt. Việt 

Nam vừa chính thức được kết nạp vào Tổ chức Thương 

mại thế giởi (WTO).

Mục dich của ấn phẩm chuyên đề này là nhàm giới thiệu 

tới dộc giả những kiến thức khái quát cơ bản về quá trình 

hình thành và phát triển của WTO: những cơ hội, thách 

thức kinh nghiệm dối với Việt Nam trong tiến trình tham 

gia WTO: vấn đề hoàn thiện pháp luật và đổi mới công 

tác fjhảỊj lý, tu pháp, hoại Jội)ụ kinh tế, thương mại của 

Việt Nam nhàm hội nhập với WTO.

Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và ỷ kiến đóng góp 

từ phía độc giả cho ấn phẩm chuyên đề này, với hy vọng để 

những sổ chuyên đề tiếp theo được hoàn thiện hơn.
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XÂY DựNG PHÁP LUẬT PHÙ HỢP CÁC 
CAM k Ét  gia  nhập  WTƠ̂ >

Công tác xây dựng pháp luật n ó i chung và công  
tác tư  pháp nó i riêng có quan hệ chặt chẽ với 
việc gia nhập và thực hiện các cam kết đã ký kh i 
gia nhập WTO của nước ta. Xin g iớ i th iệu cùng  
bạn đọc bà i phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp  
Uông Chu Lưu đã được đăng trẽn báo Nhân dàn 
điện tử  ngày 29/11/2006 vể công tác này.

PV: Xin Bộ trưởng cho biết, trong quá trình đàm phán gia 
nhập WTO 11 năm qua, Nhà nước ta đã làm được những gì 
trong công tác xây dựng pháp luật để phù hợp và tương 
thích với các quy định của lổ  chức này?

Trả lời: Hơn 11  năm qua, Việt Nam đã kiên trì, chủ động 
tiến hành đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO). Ngày 07/11/2006, nước ta đã chinh thức trở thành 
thành viên thứ 150 của tổ chức này. Đó là một dấu mốc 
quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; là 
thắng lợi của sự nghiệp Đổi mới, của đường lối đối ngoại 
độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa với phương 
châm “ Việt Nam là đối tác tin cậy của tất cả các nướtí'.

Nhìn lại quá trình và kết quả đàm phán gia nhập WTO, có

Phỏng vấn do Thê' Lân thực hiện, http://www.nhandan.com.vn
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thể nói rằng, công tác xây dụng pháp luật đã đóng một 
vai trò quan trọng, là một trong những yếu tô tiên quyết 
để Việt Nam trở thành thành vién của Tổ chức này.

Theo quy định của Hiệp định Ma-ra-két (Marrakesh) thành 
lập Tổ chức Thường mại thế giới thì "mỗi thành viên phải 
bảo đảm sự thống nhất giữa các luật, các quy định dưới luật 
và các thủ tục hành chính của nước mình vôi những nghĩa 
vụ của mình được quy định trong các hiệp định của WTƠ'. 
Đày là một cõng việc khòng hề đơn giản, ngay cả đối với 
những nước phát triển và càng khó khăn hơn đối với những 
nước đang phát triển và đang trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế như Việt Nam. Bỏi lẽ, các quy định cùa WTO rất 

đồ sộ và phức tạp, có gắn kết với nhiều án lệ thương mại 
quốc tế và nhiều học thuyết kinh tế quốc tế khác nhau.

Tháng 6/2000, ta đâ trình Ban Công tác gia nhập WTO 
của Việt Nam Chương trình hành động lập pháp đầu tiên. 
Tại các phiên đàm phán đa phương, chương trình này 
thường xuyên được cập nhật với nội dung bổ sung các 
cam kết mới, phù hợp tiến trình đàm phán và thông tin 
về tiến độ ban hành các văn bản pháp luật.

Tính đến tháng 9/2006, Quốc hội khóa XI (2002 - 2007) đã 
năm lần điểu chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, 
bổ sung các dự án luật, pháp lệnh phục vụ trực tiếp quá 
trinh đàm phán gia nhập WTO. Cho đến tháng 10/2006, 
Quốc hội và ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành hơn 
60 luật, pháp lệnh phục vụ trực tiếp quá trình đàm phán 
gia nhập WTO. Nhiều văn bản pháp luật quan trọng về 
thuế, hải quan, ngân hàng, chứng khoán, thương mại, đầu 
tư, doanh nghiệp, tiêu chuẩn, quy chuẩn hàng hóa, bưu 
chính viễn thông, giao dịch điện tử, dàn sự, sở hữu trí tuệ, 
chuyển giao công nghệ, hàng không, hàng hải, đất đai, 
xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ và kiểm
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dịch thục vàt, vê sinh an toàn thục phẩm, v.v, liên quan trục 
tiếp tới việc thục hiện các cam kết về thương mại hàng hóa, 
thuong mại dịch vụ, thuong mại đầu tư và sở hữu trí tuệ đã 
đuọc ban hành. Cac bộ luál về tỏ' tụng hình sự, tố tụng dân 
sự, Luật Luật su, Luật Khiếu nại, tố cáo, Pháp lệnh Trọng 
tài thương mại, Pháp lệnh Giám định tu pháp, Pháp lệnh 
Thủ tục giải quyết các vụ án hành chinh..., phục vụ các 
hoạt động tố tụng và giải quyết tranh chấp cũng đã đuọc 
ban hành. Việc thông qua các văn bản pháp luật bảo đảm 
sự bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong đầu tư, kinh 
doanh, phù hợp các quy định của WTO và thông lệ thương 
mại quốc tê như Luât Cạnh tranh, Luật Đầu tư, Luật 
Thưong mại, Pháp lệnh vế đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc 
gia, Pháp lệnh Chống bán phá giá, chống trỢ cấp cũng đã 
đuợc thực hiện voi tiến độ khẩn trương.

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả lặp 
pháp, lập quy, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tinh cõng 
khai, minh bạch của văn bản quy phạm pháp luật, Quốc 
hội đã sửa đổi, bổ sung kịp thời Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật, ban hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của HĐND và UBND; Luật Ký kết, gia 
nhập và thực hiện điếu ước quốc tế.

Hơn 11 nám qua, một số lượng lớn văn bản quy phạm 
pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 
cơ quan ngang bộ, của HĐND và UBND phục vụ hội 
nhập kinh tê quốc tê và WTO cũng đã được ban hành.

Đến lúc này, chúng ta có thể khẳng định rằng, hơn 11 
năm qua, hoạt động xây dựng pháp luật phục vụ đàm 
phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giói và hội nhập 
kinh tế quốc tế đã đạt được những kết quả rất khả quan 
và có sự tiến bộ vượt bậc, thể hiện sinh động trí tuệ lập 
pháp Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. Các văn bản quy 
phạm pháp luât ban hành trong thời gian qua đả tạo
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động lực mạnh mẽ, tạo lập khung pháp lý quan trọng cho 
sự phát triển kinh tẽ - xã hội của đất nước.

PV: Sau khi đã chính thức trở thành thành viên WTO, chúng 
ta còn phải tiếp tục làm gì để hoàn thiện hệ thống pháp luật 
nhằm thực hiện các cam kết đả ký, thưa Bộ trưởng?

Trả lời: Như đã nói ỏ trén, ngay sau khi kết thúc đàm phán 
ngày 26/10/2006 về điều kiện và quy chế thành viên WTO 
của Việt Nam, các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, đối 
chiếu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan các 
cam kết cụ thể của Việt Nam trong Bộ hồ sơ cam kết về 
điều kiện và quy chế thành viên WTO của Việt Nam.

Theo báo cáo kết quả rà soát bước đầu của các bộ, ngành 
liên quan, Bộ Tư pháp nhận thấy không phải sửa đổi, bổ 
sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các 
cam kết của Việt Nam; về luật và pháp lệnh, trong lĩnh vực 
thương mại hàng hóa, cần sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc 
biệt để thực thi cam kết về thuế đối với rượu. bia. Đối với 
Biểu thuế nhập khẩu, cũng cần xem xét để có giải pháp 
thích hợp. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bên cạnh việc xây 
dựng và thông qua văn bản liên ngành hướng dẫn một sô 
vấn đề trong tố tụng liên quan đến các vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ, cần điều chỉnh một số quy định của Bộ luật 
Hình sự để bảo đảm các cam kết về các biện pháp chế tài 
liên quan đến việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Trong lĩnh 
vực thương mại dịch vụ, cần điều chỉnh một số quy định 
của Luật Điện ảnh, Luật Xuất bản. về tinh minh bạch, công 
khai, phải điều chỉnh một số quy định của hai đạo luật về 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể là dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật phải có thời gian tối thiểu là 
60 ngày trước khi ban hành để cho nhân dân và đối tượng 
chịu sự tác động trực tiếp của văn bản đóng góp ý kiến. 
Mọi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực sau 15 ngày, 
kể từ ngày đăng Công báo... về các văn bản dưới luật,
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pháp lệnh, phải điều chỉnh một số quy định lièn quan các 
luật, pháp lệnh nói trên và cần ban hành một số văn bản 
cấp bộ, ngành để hướng dẫn cụ thể thi hành các cam kết 
của Việt Nam theo Bộ hồ sơ cam kết về điều kiện và quy 
chế thành viên WTO của Việt Nam.

Theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2005 và 
cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, khi phê chuẩn 
Nghị định thư gia nhập. Quốc hội quyết định những nội 
dung đã đủ rõ, chi tiết của Nghị định thư gia nhập, có thể 
áp dụng trực tiếp các nội dung cần chuyển hóa vào pháp 
luật trong nước (nội luật hỏa). Đây là cách tốt nhất để 
bảo đảm thực hiện các cam kết của Việt Nam với WTO.

Xây dựng pháp luật bảo đảm thực hiện các cam kết của 
Việt Nam gia nhập WTO là một nhiệm vụ quan trọng, 
vừa khẩn trương vừa lâu dài đã được xác định rõ trong 
Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính 
trị vể Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật Việt Nam. Đó là “phát huy cao độ nội lực, tích cực 
chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết 
quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh 
quốc gia và định hướng xà hội chủ nghĩa” .

PV: Theo Bộ trưởng, việc gia nhập WTO có ảnh hưởng 
như thế nào đến hoạt động của ngành tư pháp?

Trả lời: Rõ ràng việc gia nhập WTO có ảnh hưởng và tác 
động nhất định đến hoạt động của ngành tư pháp. Trước 
hết, việc gia nhập WTO đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức 
mới trong cải cách tư pháp và đổi mới hệ thống pháp luật, 
trong đó có yêu cầu về đổi mới tư duy pháp lý và tư pháp, 
trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các thiết chê tư 
pháp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đổi mới mạnh mẽ 
tác phong và lề lối làm việc. Trước mắt và lâu dài cần tiếp 
tục tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp và pháp
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chê làm công tác soạn thảo, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luàt ò cả cấp trung uơng và cấp địa 
phương. Nghiên cúu trình Chính phủ, Quốc hội trong năm 
2007 dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
trên co sở họp nhất hai luật hiện hành về ban hành văn bản 
của trung ương và địa phương, nhằm đổi mới và nàng cao 
chất lượng, bảo đảm tính còng khai, minh bạch trong hoạt 
động lập pháp, tập quy; trực tiếp soạn thảo, tham gia soạn 
thảo các dự án luật, pháp lênh đã được xác định trong 
Chương trinh xây dựng pháp luật năm 2007 của Quốc hội, 
của Chinh phủ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống 
nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật và theo hướng 
luật, pháp lệnh quy định cụ thể để thi hành được ngay, giảm 
bớt các văn bản hướng dẫn. Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành 
đẩy mạnh còng tác tuyèn truyền, phổ biến pháp luật. Xày 
dựng cơ chế đánh giá tác động của WTO trên các lĩnh vực 
cho cán bộ và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Đổi mới 
chương trình, giáo trình, nội dung giảng dạy một số môn học 
trong các trường đại học luật liên quan hội nhập kinh tế quốc 
té và thực hiện cam kết của thành viên WTO. Đẩy mạnh 
còng tác đào tạo luật gia, nhất là đội ngũ luật sư, các chức 
danh tư pháp như thẩm phán, kiểm sát vièn, chấp hành 
viên, công chứng viên có năng lực, trình độ tham gia vào 
quy trình hội nhập. Trước mắt, tập trung một số luật sư. luật 
gia giỏi, có trình độ ngoại ngữ để đào tạo trong nước hoặc 
gửi ra nước ngoài đào tạo về pháp luật quốc tế và cơ chế 
giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế nhằm phục vụ có 
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngành tư pháp phải góp phần để tạo dựng các yếu tố và 
cơ chế cho Chính phủ và các cơ quan nhà nước Việt 
Nam thích ứng với WTO và cơ chế kinh tế thị trường hiện 
đại, góp phần thay đổi quan niệm công vụ, còng chức và 
phưdng pháp, tác phong, cách thức xử lý các vấn để kinh 
tế của Chính phủ và các cơ quan nhà nước khác.

1 2  -------^
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WTO - ĐÒI ĐIỂU CẨN BÍẾT

Lịch sử ra đời WTO

WTO là tên viết tắt của Tô chức Thương mại thẻ giới 
f  (World Trade Organization), được thành lập theo Hiệp
K- định thành lập Tổ chúc Thương mại thế giới kỳ tại

Marrakesh (Marốc) ngày 15/4/1994. WTO chính thức đi 
Q. vào hoạt động từ ngày 01^01/1995, có trụ sở tại Geneva,

Thụy Sỹ. WTO là thể chế pháp lý nhằm điều tiết các mối 
^  quan hệ kinh tế - thuong mại quốc tế mang tính toàn cầu.
2  Sụ ra đời của WTO đanh dáu một bước tiến chúa từng

thấy của thương mại toàn cầu sau Chiến tranh thế giới lần 
thứ hai, WTO tiếp tục các mục tiêu mà văn kiện thành lập 
Tổ chức Thương mại quốc tế (ITO), đề ra năm 1948 
nhưng chưa được thực hiện.

«•ÌD WTO là thành quả của cac vòng đàm phán Uruguay
^  . . (từ năm 1986 đến nảm 1994), ra đời trẽn cơ sỏ kế thừa
Q  , các nguyên tắc, luật lệ của tổ chức tiến thân đã tồn tại

gấn 50 năm trước. Trong suốt quãng thời gian này, 
Hiệp định chung vé thuơng mại và thuế quan (GAl l )  
đã đuọc sử dụng nhu một hiệp định tác nghiệp, được 
duy tri sau khi không thánh lập được ITO, nhằm điểu 
chỉnh toàn bộ hệ thống thương mại hàng hoá quốc tế. 
Các quy định của GATT (gồm 38 điểu và 9 phụ lục) 
được sửa đổi cho phú hợp với điéu kiện moi của 
thuờnộ mại hàng hoá quốc tế, GATT đả góp phần thiết 
lập một hệ thống thuong mại đa biên vững chắc, thịnh 
vượng và ngày cáng tự do hơn sau mỗi vòng đàm 
phán thương mại, đả để ra những luật lệ điều chỉnh 
phần lớn các quan hệ thương mại thế giới.

VGhuyen dẻ .......  , -
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Trong vòng đàm phán Urugoay, 
ngoài thương mại hàng hóa, một số 
tĩnh vực mới được đua vào nhu: Hiệp 
định chung về thương mại dịch vụ 
(GATS) và Hiệp định về quyền sở 
hữu trí tuệ liên quan đến thương mại 
(TRIPS). Các thỏa thuận này được 
áp dụng theo nguyên tắc tự do hóa 
thương mại của WTO, dù có ngoại lệ. 
Ngoài các quy định chung, các thỏa 
thuận cũng bao gồm cam kết cắt 
giảm thuế, các rào cản thương mại 
đối với hàng hóa các nước và cam 
kết nâng cao khả năng tiếp cận thị 
trường đối với lĩnh vực dịch vụ.

Vòng đàm phán Urugoay đã kéo dài 
7 năm rưỡi, với sự tham gia của 123 
nước và đã thu được một số kết quả 
như: các bên tham gia đàm phán đã 
đi đến thoả thuận về một hệ thống 
miễn giảm thuế quan đối với các sản 
phẩm nhiệt đới, chủ yếu do các nước 
đang phát triển xuất khẩu. Các bẽn 
đàm phán đâ sửa đổi các điều luật 
liên quan đến cơ chế giải quyết tranh 
chấp thương mại. Các nhà thương 
thuyết cũng đi đến quyết định là các 
nước thành viên GATT phải báo cáo 
định kỳ về chính sách, pháp luật 
thương mại của mình. Đáy được coi 
như một sáng kiến quan trọng bảo 
đảm tính minh bạch cho các hệ 
thống thương mại trên toàn thế giới.

Các quy định - hiệp định của WTO là 
kết quả của các cuộc đàm phán giữa

cac thành vièn, xác định các quyền và 
nghĩa vụ của các thành viên theo 
nguyên tắc không phản biệt đối xử 
Tất cả các hiệp định của WTO đều co 
điều khoản rièng đối với các nước 
đang phát triển hoặc kém phát triển 
(chiếm ba phần tư số thành viên WTO) 
như: cho phép các nước này có 
khoảng thời gian dài hơn để thực hiện 
các hiệp định và cam kết, các biện 
pháp trợ giúp xây dựng chính sách 
thương mại, kỹ thuật đàm phán, đào 
tạo chuyên gia...

Mục tiêu của WTO

WTO là một tổ chức kinh tế quốc tế có 
tính toàn cầu, là một thiết chế pháp lý 
quốc tê' liên quan đến các quy định, quy 
tắc, luật chơi của thương mại, kinh 
doanh toàn cầu. Hạt nhân của thiết chê 
pháp lý quốc tế này là các hiệp định của 
WTO được các nước, các nền kinh tế 
tham gia quan hệ thương mại quốc tế 
xây dựng và cam kết thực hiện. Các 
hiệp định này đã tạo lập một khung 
pháp lý vững chắc cho thương mại đa 
biên, là khuôn khổ ràng buộc Chính phủ 
các nước, các nền kinh tế đàm phán và 
kỳ kết với nhau, nhưng đích cuối cùng là 
trợ giúp các nhà sản xuất hàng hoá và 
cung ứng dịch vụ, các nhà xuất khẩu và 
nhập khẩu trong điều chỉnh các hành vi 
thương mại, kinh doanh.

Dể tiếp tụo thực hiện mục tiêu chung 
của GATT trước đây. WTO đã xác

i
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định ba mục tiêu cơ bản saw

- Thúc đẩy tăng trường thuong mại 
hàng hóa và dịch vụ tuong xúng voi nhu 
cầu phát triển kinh tê của mỗi quốc gia,

- Giải quyết các bất đổng, tranh chấp 
thương mại phát sinh trong quá trình 
hoạt động kinh doanh quốc tê giữa 
các nước thành viên trong khuôn khổ 
của hệ thống thương mại đa phương;

- Nàng cao mức sống, bảo đảm đầy 
đủ việc làm, khối lượng thu nhập và 
nhu cầu thực tế, phát triển ổn định; 
md rộng sản xuất, thương mại hàng 
hoá, dịch vụ của mỗi nước thành viên.

Nguyên tắc của WTO

Để thực hiện các mục tiêu trẽn một 
cách hiệu quả, WTO đã đặt ra những 
nguyên tắc hoạt động buộc tất cả các 
thành viên WTO phải tuân thủ. Trong 
đó, có 3 nguyên tắc quan trọng nhất:

- Nguyên tắc “ Tối huệ quốc" (MFN -  
Most Favoured Nation), là nguyên tắc 
pháp lý quan trọng nhất của WTO. 
Nguyên tắc này được hiểu là nếu một 
nước dành cho một nước thành vién 
một sự đối xử ưu đãi nào đó thì nước 
này cũng sẽ phải dành sự ưu đãi đó 
cho tất cả các nước thành viên khác.

- Nguyên tắc “Dãi ngộ quốc giá' (NT- 
National Treatment), được hiểu là hàng 
hóa nhập khẩu, dịch vụ và quyền sở

hữu tri tuè nước ngoài phải được đối xử 
không kém phần thuận lợi hơn so với 
hàng hoa cúng loại trong nước.

- Nguyên tắc "Cạnh tranh công bàng' 
(Fair Competition) thể hiện nguyên 
tắc "tự do cạnh tranh trong những 
điều kiện bình đẳng như nhaư'.

Chức năng chính của WTO

- Là diễn đàn thương lượng về mậu 
dịch theo hướng tự do hoá thương 
mại thông qua việc loại bỏ các rào 
cản trong thương mại;

- Đưa ra các nguyên tắc và cơ sở pháp 
lý cho thương mại quốc tế do các nước 
thành viên thương lượng và ký két với 
mục đích đảm bảo thuận lợi hoá 
thương mại giữa các thành viên WTO;

- Giải quyết tranh chấp thương mại 
giũa các thành viên;

- Giám sát việc thực hiện các hiệp 
định trong khuôn khổ WTO.

Cơ cấu tổ chức của WTO

Theo các quy định tại Điều IV của 
Hiệp định thành lập WTO, thì WTO 
gồm các cấp độ quyền lực như: Hội 
nghị Bộ trưởng, Dại Hội dồng, các 
tiểu ban, cụ thể như sau:

1. Hội nghị Bộ trưởng (M inisterial 
Conference)

Hội nghi Bộ trưỏng gốm đại diện tất

VChLiyén dé________
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cả các nước thành viên của WTO, là 
co quan ra quyết định cao nhất. Hội 
nghị Bộ trưỏng họp ít nhất 2 năm/1 
lần và sẽ thực thi các chức năng của 
WTO, thực hiện những hành động 
cần thiết để thực thi các chức năng 
này. Khi một thành viên nào đó yêu 
cầu, Hội nghị Bộ trưởng cũng có 
quyền đua ra những quyết định vé 
tất cả các vấn đề thuộc các hiệp định 
đa biên, theo trinh tự ra quyết định 
được quy định tại Hiệp định thành lập 
WTO và các hiệp định đa biên.

Hội nghị Bộ trưởng thành lập ra các uỷ 
ban với chức năng được quy định trong 
các hiệp định của WTO hoặc do Đại 
Hội đồng giao. Các uỷ ban bao gồm đại 
diện tất cả các thành viên của WTO.

2. Đại hộ i đóng

Đại hội đồng gồm đại diện của tất cả 
các nước thành viên và sẽ họp khi 
cần thiết. Đại hội đồng là cơ quan 
quyết định tôi cao của WTO trong thời 
gian giữa các khoá họp của Hội nghị 
Bộ trưởng vì trong thời gian này chức 
năng của Hội nghị Bộ trưởng sẽ do 
Đại hội đồng đảm nhiệm, điều hành, 
gồm các đại sứ hay trưỏng phái đoàn 
của tất cả các nước thành viên tại 
Geneva. Đại hội đồng nhản danh Hội 
nghị Bộ trưỏng và chịu trách nhiệm 
trước Hội nghị Bộ trưởng.

đồng sẽ được triệu tập để đảm nhiệm 
phần trách nhiệm của Co quan giải 
quyết tranh chấp hay đảm nhiệm 
phần trách nhiệm của Cơ quan rà 
soát chính sách thương mại. Như vậy, 
các hoạt động hàng ngày trong thời 
gian giữa hai kỳ họp Hội nghị Bộ 
trưởng thuộc trách nhiệm giải quyết 
của 3 cơ quan là: Đại hội đống, Cơ 
quan giải quyết tranh chấp, Cơ quan 
rà soát chính sách thương mại. Và 
tuỳ theo từng trường hợp cụ thể thi:

- Đại hội đồng nhóm họp với các 
chức năng và nhiệm vụ của Cơ quan 
giải quyết tranh chấp hay của Cơ 
quan rà soát chính sách thương mại;

- Cơ quan giải quyết tranh chấp giám 
sát việc thực thi các thủ tục giải 
quyết tranh chấp giữa các thành viên 
(quy định tại Thoả thuận về những 
quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc 
giải quyết tranh chấp);

- Cơ quan rà soát chính sách thương 
mại tiến hành việc phân tích các 
chính sách thương mại của các nước 
thành viên (quy định tại Cơ chế rà 
soát chính sách thương mại).

Đại hội đồng có các Hội đổng trực 
thuộc, hoạt động theo sự chỉ đạo 
chung của Đại hội đồng, như sau:

- Hội đổng Thương mại hàng hoá;

Theo quy định của WTO, Đại hội - Hội đồng Thương mại dịch vụ;
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■ HÒI đống về cac khia cạnh lièn quan 
dèn thuong mại của quyến sỏ hữu tn tuè

Cac Hòi đổng này bao gổm clại diên 
cac thanh vién của WTO, co chuc 
năng giám sat việc thục hiên cac 
hiẻp đinh lién quan đến lĩnh VLIC của 
mình vá nhóm họp theo yêu cầu.

Đọi hỏi đồng còn có cac uỷ ban true 
Ihuòc nhu sau:

- uỷ ban vế thuong mại va mói trucng,

- uỷ ban vế thuong mại va phát triển:

- uỷ ban về hièp định thuong mai khu vục,

- uỷ ban vể các hạn chẻ' nhằm cân 
bằng cán cản thanh toán quốc tế:

- uỷ ban về ngân sách, tai chính và 
quản trị,

Đại hội đồng có các nhóm công tac 
trục thuộc nhu sau:

- Nhóm còng tác về gia nhập tổ chức;

- Nhom còng tac vể quan hẹ giua 
thuong mại và đầu tu;

- Nhóm còng tác về tác động qua lại giũa 
thương mại và chính sách cạnh tranh:

- Nhóm công tác về minh bạch trong 
chi tiêu chính phủ;

- Nhóm còng tác vể thuong mai, no 
và tài chính;

- Nhom công tác vé thuong mai va

chuyển giao còng nghệ.

3. Ban Thư ký của WTO

Ban Thu ký có khoảng 550 nhân 
viên, do Ban Thu ký tuyển dụng qua 
thi tuyển. Điều kiện trước tiên là phải 
thòng thao 3 ngoại ngũ là ngôn ngũ 
chinh thúc của WTO gốm Anh, Pháp, 
Táy Ban Nha.

Đúng đáu Ban Thu kỳ là Tổng giám 
đốc voi nhiệrn kỳ là 4 năm. Tổng giám 
đốc do Hội nghị Bộ truòng bổ nhiệm, 
quy định về quyền hạn, nghĩa vụ, điều 
kiện và thời hạn phục vụ. Tổng giám 
đốc sẽ bổ nhiệm các thành viên của 
Ban Thu ký. Dưới Tổng giám đốc là 
các Phó tổng giám đốc. Các vụ chức 
năng của Ban Thư ký trực thuộc Tổng 
giám đốc hoặc một Phó tổng giám đốc.

Cớ chê ra quyết định của WTO

WTO là một tổ chức kinh tế quốc tế 
liên chinh phủ khác với một sò tổ chức 
khác nên về nguyên tắc, các quyết 
định lớn vá quan trọng nhất của WTO 
do chinh phủ tất cả các nước thành 
viên thòng qua hoặc ở cấp Bộ trưởng 
tại Hội nghị Bộ trưỏng hoặc ở cấp Đại 
sú tại Đại hội đống WTO, Tất cả các 
quyết đinh này thòng thường được 
thông qua trẽn cơ sỏ' đồng thuận.

Ban Thu ky hoặc Tổng giám đốc 
WTO không được các nước thành 
viên chuyển giao thực hiện nhũng
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quyền lực quan trọng và quan điểm 
của WTO không ảnh hưởng đến việc 
hoạch định chinh sách thương mại 
của các nước thành viên. Những 
nghĩa vụ trong WTO là kết quả của 
các cuộc đàm phán thương mại đa 
phương trên cơ sở nhân nhượng và 
thoả hiệp giữa tất cả các nước.

Theo khoản 1 Điều XVI của Hiệp định 
về WTO, cơ chế ra quyết định của 
WTO sẽ tiếp tục cách làm hơn 40 
năm qua của GATT 1947, sẽ tiếp tục 
áp dụng nguyên tắc đồng thuận trong 
việc ra quyết định. Có một sô trường 
hợp WTO ra quyết định theo phương 
thức biểu quyết. Trong trường hợp 
này mỗi nước có một phiếu, trừ Liên 
minh châu Àu có số phiếu bằng số 
thành viên của Liên minh.

Việc diễn giải một hiệp định cần đa 
số % các nước thành viên WTO 
thông qua.

Quyết định sửa đổi nội dung các điều 
khoản hiệp định cần tất cả hoặc 2/3 
số nước thành viên chấp nhận - tuỳ 
tính chất của các điều khoản ấy.

Quyết định kết nạp thành viên mớl cần 
được Hội nghị Bộ trưỏng hoặc Đại hội 
đồng WTO thông qua với đa số 2/3.

Những con số vể WTO

- Hội nghị Bộ trưởng lần đầu tiên họp 
ỏ Singapore tháng 12/1996 lập thêm 
3 nhóm làm việc về quan hệ thương 
mại và đầu tư. quan hệ thương mại 
và cạnh tranh, tính minh bạch trong 
mua sắm chính phủ;

- Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai họp 
tháng 5/1998 tại Geneva đã quyết 
định WTO phải nghiên cứu thêm về 
thương mại điện tử;

- Hội nghị Bộ trưdng lần thứ ba được 
tổ chức vào ngày 30/11 đến tháng 
12/1999 tại Seattle, Mỹ;

- Hội nghị Bộ trưởng lần thứ tư tại 
Doha được tổ chức từ ngày 09 - 
13/11/2001;

- Hội nghị Bộ trưdng lần thứ năm 
được tổ chức tử ngày 10 -  14/9/2003 
tại Cancún, Mexico;

- Hội nghị Bộ trưỏng lần thứ sáu tại 
Hồng Kông, tháng 12/2005.

Thành viên của WTO: 150 quốc gia 
và vùng lãnh thổ (tính đến ngày 
01/12/2006).

Dân số: 3,557 tỷ người (chiếm 64% 
dân số thế giới).

Tổng sản phẩm quốc dân: 23.682 tỷ 
USD (chiếm 93% sản lượng thế giới).

Tính đến tháng 12/2005, WTO đã tổ Kim ngạch thương mại: 7.908,9 tỷ USD 
chức được 6 kỳ Hội nghị Bộ trưởng: (thương mại nội khối chiếm 91%).
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GIA NHẬP WTO - 
BƯỚC ĐI QUAN TRỌNG CỦA ĐÀNG 
VÀ NHÀ NƯỚC TA KHI HỘI NHẬP 
KINH TẾ QUỐC TẾ

-I TS.Hoàng Phước Hiệp

Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương, chính sách lớn của 
Đảng và Nhà nước ta mà không phải đến nay Việt Nam 
mới bàn đến. Ngay sau khi giành được độc lập, năm 1946, 
Chủ tịch Hổ Chí Minh đã gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp 
quốc, trong đó néu rõ: “Đối với các nước dân chủ, nước 
Việt Nam sẩn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác 
trong mọi lĩnh vực. Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận 
lợi cho đầu tu của các nhà tư bản. nhà kỹ thuật nước ngoài 
trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình. Nước Việt Nam 
sán sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao 
thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. Nước Việt 
Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức kinh tế quốc tế dưới 
sụ lãnh đạo của Liên hợp quốtí'.

Do hoàn cảnh lịch sử nên Việt Nam không thể triển khai 
một cách đầy đủ tư tưởng mở cửa, hội nhập kinh tế quốc 
tế của Đảng và Nhà nước ta trong suốt thời gian từ sau 
khi giành độc lập (năm 1945) đến khi thống nhất Việt 
Nam vể mặt nhà nước (năm 1976). Ngay sau khi thành 
lập nước CHXHCN Việt Nam, Việt Nam đâ tìm mọi cách 
để mở rộng quan hệ thương mại với các nước, tăng 
cường thu hút đầu tư nước ngoài, ký kết nhiều Hiệp định 
song phương liên quan hội nhập kinh tẽ quốc tế. Tháng
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6/1978, Việt Nam tham gia Hội đồng 
Tương trợ kinh tế các nước cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa (SEV), tham gia vào 
nhiều điều ước quốc tê’ của SEV và 
cũng kế thừa tư cách thành viên của 
chính quyền Sài Gòn tại World Bank 
(ngày 09/8/1976), Quỹ tiến tệ quốc tế 
(IMF) (ngày 20/9/1976). Tháng 9/1977, 
Việt Nam trỏ thành thành viên của Liên 
hợp quốc. Tháng 10/1994, Việt Nam 
gửi đơn xin gia nhập ASEAN; tháng 
12/1994, gửi đơn xin gia nhập WTO. 
Tháng 7/1995, Việt Nam trờ thành 
thành viên của ASEAN, chấp nhận các 
nguyên tắc, quy định của Tổ chức kinh 
tế khu vực này. Tháng 01/1995, WTO 
chính thức nhận đơn xin gia nhập của 
Việt Nam để tiến hành đàm phán cụ 
thể. Tháng 6/1996, Việt Nam tham gia 
thành lập ASEM và tháng 11/1998, trở 
thành thành viên APEC.

Ngày 27/11/2001, Bộ Chính trị đã ra 
Nghị quyết số 07/NQ-TW về hội nhập 
kinh tế quốc tế. Đây là văn kiện quan 
trọng liên quan trực tiếp đến chính 
sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
Nam và gia nhập WTO. Nghị quyết số 
07/NQ-TW của Bộ Chinh trị giao nhiệm 
vụ cho các bộ, ngành tích cực tiến 
hành đàm phán để gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) theo các 
phương án và lộ trình phù hợp với hoàn 
cảnh của nước ta (một nước đang phát 
triển ỏ trinh độ thấp và đang trong quá 
trình chuyển đổi cơ chê kinh tế). Gắn

kết quá trinh đàm phan với quá trinh 
đổi mới mọi mặt hoạt động kinh tế ỏ 
trong nước và yèu cầu kiện toàn uỷ 
ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tè 
đủ năng lực và thẩm quyền giúp Thủ 
tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo các 
hoạt động về hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngày 03/02/2004, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 
34-NQATW về một số chủ trương, 
chính sách, giải pháp lớn nhằm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn 
quốc lần thú IX của Đảng. Nghị quyết 
có nhấn mạnh nhiệm vụ chủ yếu của 
toàn Đảng, toàn dân hiện nay là chủ 
động và khẩn trương hơn trong hội 
nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đầy đủ 
các cam kết quốc tế đa phương, song 
phương đã ký kết và chuẩn bị tốt các 
điểu kiện để sớm gia nhập WTO; tạo 
môi trường đầu tư kinh doanh binh 
đẳng, minh bạch, ổn định, thông 
thoáng, có tính cạnh tranh cao so với 
khu vực; tăng nhanh xuất khẩu và thu 
hút mạnh đầu tư nước ngoài. Đại hội 
lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt 
Nam (tháng 4/2006) đã đặt ra những 
nhiệm vụ mớl trong giai đoạn hiện nay. 
nhấn mạnh phải "tạo bước ngoặt về hội 
nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh 
tế đối ngoại’ của Đảng và Nhà nước ta.

Để thực hiện được nhiệm vụ đó, chúng 
ta phải thực hiện tốt đường lối, chính 
sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước 
như: chủ động, tích cực hội nhập kinh
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tè sâu và  đầy đủ hơn VƠI khu vue và  

thế giới; thực hiện có hiệu quả các 
cam kết với các nước, các tổ chức 
quốc tế vế thương mại, đầu tu, dịch vụ 
và các ỉĩnh vực khác; thực hiẽn các 
cam kết của Khu vực mậu dich tự do 
ASEAN; tích cực tham gia quá trình 
xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN; 
chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm 
thực hiện các cam kết khi nước ta gia 
nhập WTO; tiếp tục đổi mói thể chế 
kinh tế, hoàn chỉnh hệ thông pháp luật 
bảo đảm lợi ích quốc gia và phù hợp 
với các quy định, thòng lệ quốc tế; tiếp 
tục cải thiện môi trường đầu tư, chú 
trọng cải cách hành chính, đào tạo 
nguồn nhân lực, tạo lập những điều 
kiện thuận lợi hơn để khai thác lợi thế 
của đất nước và khắc phục những 
vướng mắc ảnh hưởng đến việc thu 
hút các nguồn vòn (vốn ODA; vốn đầu 
tu trực tiếp, gián tiếp dưới nhiều hình 
thức; tín dụng thương mại và các 
nguồn vốn quốc tê khác).

Tận dụng điều kiện hội nhập kinh tế 
quốc tế, chủ động và khẩn trương 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới 
công nghệ và quản lý, phát huy lợi 
thế so sánh, nâng cao sức cạnh 
tranh của nền kinh tế, sản phẩm và 
dịch vụ Việt Nam tại thị trường trong 
nước và trên thế giới.

Quá trình đàm phán gia nhập WTO 
của Việt Nam có thể tóm tắt với 4 
giai đoạn theo thủ tục đàm phán để

gia nhập WTO như sau:

Thứ nhất, giai đoạn minh bạch hoá 
chinh sách, pháp luật thương mại:

Chính phủ Việt Nam đâ phải trình ra 
Ban còng tác về việc Việt Nam gia 
nhập WTO (WP) tất cả các chính 
sách, thể chế, pháp luật nước mình 
liên quan đến các hiệp định của WTO. 
Trên thực tế, ngày 04/01/1995, Việt 
Nam đã chính thức gửi Đơn xin gia 
nhập WTO. Ngày 31/01/1995, Đại hội 
đồng WTO đả thành lập gồm đại diện 
của gần 40 nước thành viên từ các nền 
kinh tê khác nhau do ngài Đại sứ Hàn 
Quốc làm Chủ tịch. Ngày 24/9/1996, 
Việt Nam đâ trinh ra WP Bản Bị vong 
lục về chính sách thương mại và hệ 
thống pháp luật của Việt Nam.

Từ ngày 30/7/1998 đến ngày 
12/5/2003, WP đã tiến hành tất cả 6 
phiên họp để xem xét các tài liệu 
của Việt Nam theo quy trình được 
gọi là "minh bạch hoá". Trong quá 
trình "minh bạch hoà" và đàm phán 
đa phương, Việt Nam đã phải trả lời 
3,516 câu hỏi của các đối tác. Hàng 
nghin trang tài liệu đã được đệ trình 
lẻn WP để làm rõ về chính sách và 
pháp luật thương mại của Việt Nam. 
Việt Nam đã hoàn tất các câu trả lời 
đó trong thời gian hợp lý. Kết thúc 
Phién họp thứ 6, Chủ tịch WP tuyên 
bố kết thúc giai đoạn một, Việt Nam 
chuẩn bị tài liệu cho giai đoạn hai.
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Thứ hai, giai đoạn đàm phán các Bản 
chào của Việt Nam xin gia nhập và các 
Bản yêu cầu của các thành viên WTO:

Tháng 10/2003, Việt Nam đã trình WP 
các Bản chào đầu tiên về hàng hoá 
và dịch vụ, các Chương trình hành 
động (AP), kể cả Chương trình hành 
động về lập pháp, TRIMs, TRIPs. Có 
hơn 30 nước thành viên WTO trong 
WP đã đăng ký đàm phán với Việt 
Nam. Ngày 10 và 11/12/2003, phiên 
họp thứ bảy của WP đã được tiến 
hành. Bên cạnh đó. các cuộc đàm 
phán song phương giữa Việt Nam với 
các nước trong WP cũng đã diễn ra 
đầy căng thằng. Cũng trong thời gian 
này, một bản Dự thảo sơ bộ Báo cáo 
của WP (DEFR) được hình thành.

Tháng 4/2004, Việt Nam đã trình ra 
WP những tài liệu mới về hàng hoá 
và dịch vụ, các Chương trinh hành 
động để tiếp tục đàm phán. Ngày 
14/6/2004, Phiên thảo luận nhiều bên 
về vấn đề nông nghiệp (ACC.4) đã 
được tiên hành thành công tại 
Geneva, Thuỵ Sỹ. Ngày 15/6/2004, 
WP tiên hành họp Phién thử tám, 
thòng qua kiến nghị về việc chuẩn bị 
bản Dự thảo Báo cáo của Ban công 
tác (WPR hay còn gọi tắt là DR). 
Trong thời gian này, Việt Nam đã kết 
thúc thành công Đàm phán song 
phương với Cuba, tích cực chuẩn bị 
các tài liệu mới cho Phién họp thứ 
chín. Ngày 09/10/2004, Việt Nam kết

thúc thành công Đàm phán song 
phương với EU; tháng 11/2004, VỚI 
Chile, Argentina và Brazil, Ngày 
22/11/2004, Dự thảo đầu tiên của DR 
được chuẩn bị xong. Ngày 
15/12/2004, WP đã tiến hành họp 
Phiên thứ chín để thảo luận các vấn 
đề đa biên mà các bên quan tâm, 
thảo luận các vấn đề thuộc Chương 
trình hành động lập pháp của Việt 
Nam và các AP khác. Cũng trong thời 
gian này, Việt Nam đã kết thúc thành 
công Đàm phán song phương VỚI 
Singapore; tháng 4/2005, kết thúc 
đàm phán với Uruguay. Ngày 
20/5/2005, WP tiến hành phiên họp 
trù bị thứ 10, xem xét nhiều vấn đế đa 
biên quan trọng trong đàm phán gia 
nhập WTO của Việt Nam cũng như 
các kết quả đàm phán song phương.

Tháng 6/2005, Việt Nam kết thúc 
đàm phán .với Canada; tháng 7/2005, 
với Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Columbia; tháng 8/2005, với Nauy, 
Ai-xơ-len và Thuỵ Sỹ. Ngày 
15/9/2005, Phién họp thứ mười của 
WP đã được tiến hành thảo luận tiếp 
các vấn đề đa biên mà các bên quan 
tâm. Việt Nam trong thời gian này 
cũng đã kết thúc thành công đàm 
phán song phương với New Zealand; 
tháng 3/2006, với Australia. Ngày 19
-  26/3/2006, WP tiến hành họp phiên 
thứ 11, xem xét kết luận nhiều vấn đề 
đa biên quan trọng trong đàm phán
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gia nhâp WTO của Viêt Nam cũng 
nhu các kết quả đàm phan song 
phuong liên quan. Vièt Nam kết thuc 
thành công đàm phán song phưong 
với Honduras và Cộng hoà Dominic, 
tháng 4/2006, với Mexico: tháng 
5/2006, với Hoa Kỳ.

Như vậy, giai đoạn đàm phán các 
Bản chào của Việt Nam và các Bản 
yêu cầu của các nước thành viên 
WTO với Việt Nam về co bản đả kết 
thúc vào tháng 5/2006 với viẽc ký 
Thoả thuận song phương Việt Nam -  
Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập 
WTO. Đây là Thoả thuận thú 28 trong 
quá trình đàm phán song phương 
giữa Việt Nam và các nước thành 
viên WTO về việc gia nhập WTO.

Thứ ba, giai đoạn chuẩn bị Bộ văn 
kiện pháp lý về việc gia nhập WTO 
của Việt Nam:

Các điều kiện về tư cách thành viên 
của Việt Nam sẽ được qhi lại trong 
bản Báo cáo của Ban còng tác và 
trong một dự thảo Nghị định thư gia 
nhập WTO (Hiệp định về tư cách 
thành viên) cùng các Danh mục cam 
kết cụ thể của thành viên tương lai vá 
trong Quyết định của Đại hội đổng 
mời ứng cử vién Việt Nam tham gia 
WTO với tư cách là thành viên WTO. 
Bộ hố sơ tài liệu văn kiện pháp lý về 
việc Việt Nam gia nhập WTO đã được 
chính thức khỏi thảo tù Phiên họp thứ

bảy của WP khi nhất trí đồng ý về 
việc chuẩn bị một bản Dự thảo sơ bộ
Báo cáo của WP (DEFR).

Đến ngày 26/10/2006, WP đã hoàn 
thiện bộ hổ sơ tài liệu văn kiện pháp lý 
về Việt Nam gia nhập WTO để có thể 
trình ra Phién họp đặc biệt của Đại hội 
đổng vào ngày 07/11/2006 xem xét, 
quyết định. Giai đoạn cuối cùng 
thường có tên gọi là “ra phán quyết”;

Đối với Việt Nam, Báo cáo của WP, 
Nghị định thư, Biểu cam kết về hàng 
hoá, Biểu cam kết về dịch vụ và 
Quyết định của Đại hội đồng mời Việt 
Nam tham gia với tư cách là thành 
viên WTO đã được trình ra Phién họp 
đặc biệt của Đại hội đồng vào ngày 
07/11/2006 xem xét, quyết định. Và 
Đại hội đồng đã nhất trí hoàn toàn về 
việc mời Việt Nam tham gia WTO với 
fư cách là thành viên WTO. Cùng 
ngày, Nghị định thư gia nhập Hiệp 
đinh thành lập Tổ chức Thương mại 

thế giới (WTO) cùa Việt Nam đã được 
ký kết giữa Bộ trưỏng Bộ Thương mại 
Việt Nam - Trương Đình Tuyển và 
Tổng giảm đốc WTO -  Pascal Lamy. 
Ngày 28/11/2006, Quốc hội Việt Nam 
đả phê chuẩn Nghị định thư này. Việt 
Nam đã hoàn thành giai đoạn cuối 
cùng của quá trình đàm phán gia 
nhập WTO, từ ngày 11/01/2007, trở 
thành thành viên thứ 150 của WTO.
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KẾT QUA ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO 
CỦA VIỆT NAMm

□ TS.Hoàng Phưổc Hiệp

Ngày 07/11/2006 đâ đi vào lịch sử Việt Nam nhu một 
ngày quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế của đất 
nước, Đó là ngày Việt Nam ký Bộ hồ sơ gia nhập Hiệp 
định Marrakesh về thành lập Tổ chức Thương mại thê 
giới (WTO). Ngày 15/11/2006, trên các trang báo điện tử 
của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại, Bộ Tài 
chính và một số cơ quan khác đã đăng toàn văn cam kết 
của Việt Nam với WTO. Ngày 28/11/2006, Quốc hội đâ 
phê chuẩn Nghị định thư về việc gia nhập Hiệp định tha
nh lập WTO. Ngày 12/12/2006, Đại diện Phái đoàn thư
ờng trực của Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các 
tổ chức qùốc tế tại Geneva, Thuỵ Sỹ đã gửi cho Ban Thu 
ký WTO thư của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước ta thông 
báo Quốc hội Việt Nam đã phé chuẩn Nghị định thư này.

Ngày 11/01/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành 
viên thứ 150 của WTO. Kết quả đàm phán gia nhập WTO 
của Việt Nam được thể hiện trong Bộ văn kiện gia nhập 
WTO của Việt Nam. Cam kết đa phương thể hiện trong 
Báo cáo của Ban công tác trén 30 nhóm vấn đề, trong 
đó có các cam kết chính sau:

Các cam kết chung

Các cam kết chung là các cam kết mang tính nguyên 
tắc, về điểu kiện và Quy chế thành viên của Việt Nam tại 
WTO. Theo đó, cam kết chung gồm hai phần: phần cam
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kết toàn bỏ các nghĩa vu thanh vién WTO theo cac Hiệp định của WTO, các 
cam kết bổ sung của Viẽt Nam vói WTO VOI tu cách là nuớc gia nhập WTO. 
Phần cam kết bổ sung này trén thưc tế tuỳ thuộc vào bối cảnh đàm phán, 
đôi tác đàm phán hoăc điếu kiẽn cu thể của nuóc xin gia nhập.

Các cam kết chung đuoc giảỉ trinh kha cụ thể trong Báo cáo của Ban 
công tác vể việc gia nhảp của Viêt Nam. Báo cao này do Ban Thư ký tổng 
họp, dựa trên các bản trà loi câu hỏi. các chuờng trình hành động vả các 
bản thông báo vể ché đỏ, chỉnh sách, pháp luât mà nước xin gia nhập gửi 
cho Ban công tác. Bao cáo bao gồm các đoan văn có đánh số, sắp xếp 
theo tùng để mục theo mầu chung của WTO. Cac nội dung cơ bản của 
Báo cáo này gốm có:

Giới thiệu chung và tuyên bô' ban đáu: thể hiên một số nguyên tắc chung, 
không có cam kết. 0  phẩn này co khẩng định quyết tâm hội nhập kinh tế 
quốc tế của Việt Nam vá khảng đmh Việt Nam là nước đang phát triển ở 
trình độ thấp. Phần này không néu Việt Nam là nên kinh té chuyển đổi 
bởi một số Hiệp định của WTO quy định thời gian quá độ dành cho các 
nền kinh tế chuyển đổi ngắn hon thòi gian quá độ dành cho các nước 
đang phát triển.

Chỉnh sách tài chỉnh - tiền tệ. ngoại hối và thanh toán

Chính sách ngoại hối và các biện pháp liên quan đến thanh toán quốc tế là 
nội dung quan trọng của đàm phán gia nhập. Do WTO không có nhiều quy 
định liên quan trực tiếp đến nội dung này nên các thánh viên thường lấy các 
quy định cùa Quy tiển tẽ quốc tẻ (IMF) iam chuẩn mực. Việt Nam cũng như 
tất cả các nước mới gia nhập khác, cam kết tuân thủ các quy định có liên 
quan của WTO và IMF về chính sách tài chinh, tiến tệ, ngoại hối và thanh 
toán; không áp dụng các biện pháp hạn chế giao dịch vãng lai trái với quy 
định của WTO và Điều VIII Điều lệ của IMF.

Các doanh nghiệp sở hữu nhà núởc hoặc kiểm soát, dược hưởng đặc quyền 
hoặc độc quyền

WTO không hạn chê hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), mà 
ch? yêu cầu DNNN phải hoat động theo tiêu chí thương mại để bảo đảm môi 
truờng kinh doanh binh đẳng Tuy nhiên, vấn để DNNN được nhiều thành

VC h u y ê n dê ______

iệt Nam với W T O ^^



u  -
V iệt Nam vdi WTO

viên quan tâm bởi xuất phát điểm của Việt Nam là nền kinh tế chuyển đổi 
từ kinh tê kê hoạch hoá tập trung sang kinh tê thị trường, Nhà nước vẫn còn 
tham gia rất sâu vào các hoạt động kinh tế. Tới nay, tuy đã tiến hành sắp 
xếp lại nhưng sô lượng DNNN vẫn còn khá nhiều, trong nhiều lĩnh vực chiếm 
thị phần chi phối, vốn của DNNN chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn của 
các doanh nghiệp, mức tin dụng dành cho DNNN cao. Nhiều thành viên e 
ngại, Việt Nam sẽ thông qua DNNN để can thiệp vào thị trường, gây ra sự 
mất cân đối trong cán cân thương mại, tử đó làm giảm, thậm chí vô hiệu hoá 
cam kết về mở cửa thị trường. Vi vậy, bén cạnh cam kết về doanh nghiệp 
được hưởng độc quyền hoặc đặc quyền theo quy định chung của WTO, các 
thành viên yêu cầu Việt Nam cam kết thêm về DNNN.

Cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực này tương tự như cam kết của Trung 
Quốc. Theo đó, các DNNN sẽ hoàn toàn hoạt động theo tiêu chí thương mại, 
Nhà nước không can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào hoạt động của DNNN 
và không coi mua sắm của DNNN là mua sắm chính phủ. Tuy nhiên, ngôn 
ngữ cam kết của Việt Nam có khác đôi chút. Trước hết, khái niệm DNNN bao 
gồm các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu hoặc kiểm soát, không chỉ bao 
gồm các “doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nướd' như trong Báo cáo gia 
nhập của Trung Quốc. Sau đó, Nhà nước với tư cách là một cổ đông hoặc 
thành viên góp vốn được can thiệp bình đẳng vào hoạt động của doanh 
nghiệp như các cổ đông hoặc thành viên góp vốn khác. Cam kết này hoàn 
toàn phù hợp với chủ trương đổi mới hoạt động và sắp xếp lại DNNN. Vì vậy, 
về cơ bản, Việt Nam sẽ không phải điều chỉnh Luật Doanh nghiệp nhà nước 
khi tbực hiện nội dung cam kết này.

Tư nhân hoả và cổ phần hoả

Đây là để mục phải mất khá nhiều thời gian để có cam kết cụ thể trong 
Báo cáo gia nhập. Với các nước thành viên Ban công tác, cụm từ “cổ  phần 
hóa” được hiểu là "tư nhân hóa". Nhưng ỏ Việt Nam, hai loại hình này khác 
nhau nên Ban công tác đã chấp nhận bổ sung thêm cụm từ "cổ phẩn hóa" 
bên cạnh cụm từ “ tư nhân hóa", cho dù đây là khái niệm khòng được nhiều 
thành viên WTO sử dụng.

Theo cam kết, hàng năm Việt Nam phải có báo cáo WTO về tiến độ cồ phẩn 
hóa chừng nào còn duy trì chương trinh cổ phần hóa đó.
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Chinh sách giá

Việt Nam cam kết thực thi chinh sách giá phủ hơp vói các quy định của WTO, 
bảo đảm tính minh bạch trong kiểm soát giá thông qua việc đăng tải các văn 
bản pháp luật trẽn Công bao; cam kết sẽ bãỉ bỏ chế độ "hai giá" (trên thực 
tế, chế độ này đã được bải bỏ từ năm 2005).

Chính sách cạnh tranh

Do WTO không điều chỉnh chính sách cạnh tranh nên Việt Nam đã làm rõ 
chính sách, không đưa ra cam kết.

Xây dựng khuôn khổ thế chế và thực thi chinh sách

Cũng như các nước mới gia nhập khác, Việt Nam đưa ra 3 cam kết cơ bản:

•  Phê chuẩn văn kiện gia nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

•  Mọi văn bản quy phạm pháp luật, nếu được ban hành mới hoặc sửa 
đổi, bổ sung phải tuân thủ thống nhất với các quy định của WTO;

•  Các cơ quan tư pháp (kể cả cơ quan xét xử) sẽ giữ tư cách độc lập, 
khách quan khi xem xét các vụ kiện các quyêt định hành chinh thuộc 
các lĩnh vực mà WTO điều chỉnh.

Quyén kinh doanh (quyền xuất khẩu và nhập khẩu)

Đây là vấn đề được nhiều thành viên của Ban còng tác quan tám vì cho rằng 
Việt Nam đang có sự phân biệt đối xử vể quyến xuất, nhập khẩu giữa doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn trong nước. Do 
đây là lĩnh vực Việt Nam đả có cam kết chinh thức với Hoa Kỳ trong Hiệp định 
thương mại Việt - Mỹ (BTA) nên đổng ý cho doanh nghiệp và cá nhân nước 
ngoài được quyền xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa như doanh nghiệp và 
cá nhân Việt Nam kể từ khi gia nhập, trừ đối với các mặt hàng thuộc Danh 
mục thương mại, Nhà nước vẫn bảo lưu cho các DNNN được chỉ định xuất 
nhập khẩu (như xăng dầu, thuốc lá điếu, xì gà, băng đĩa hinh, báo, tạp chí) 
và một số mặt hàng nhạy cảm khác chỉ cho phép sau một thời gian chuyển 
đổi (như gạo và dược phẩm).

Ngoài ra, Việt Nam cũng đổng ỳ cho phép doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài
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khòng có CO so tại Việt Nam được đăng ky quyền xuất, nhặp khẩu tại Việt Nam 
Quyền xuất, nhập khẩu này chì là quyền đúng tên trên tờ khai hải quan để làm 
thủ tục xuất, nhập khẩu. Cam kết này là điểm mới mà hệ thống pháp luật hiên 
hành chưa quy định. Vi vậy, sau khi cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn bộ văn 
kiện gia nhập, cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện,

Việt Nam cũng đạt được cam kết trong mọi trường họp, doanh nghiệp và cá 
nhân nước ngoài sẽ không được tự động tham gia vào hệ thống phân phối 
trong nước. Các cam kết về quyển kinh doanh, như đã được chỉ ra trong Báo 
cáo gia nhập, sẽ không ảnh hưỏng đến quyển của Việt Nam trong việc đưa 
ra các quy định để quản lý dịch vụ phân phối, đặc biệt là đối với các sản 
phẩm nhạy cảm như dược phẩm, xăng dầu, báo, tạp chí. v.v...

Thuế nhập khẩu, các loại thuế và các khoản thu khác

Thuế suất thuế nhập khẩu là đối tượng của đàm phán song phương. Vì vậy, 
Việt Nam chỉ cam kết sẽ áp dụng thuế nhập khẩu trên cơ sở các kết quả đàm 
phán song phương và phương án tổng hợp theo Quy chế chế độ đối xử tối 
huệ quốc (MFN) cho tất cả các thành viên có quan hệ WTO với Việt Nam (trừ 
những trường hợp ngoại lệ được W TOcho phép). Ngoài thuế nhập khẩu, Việt 
Nam sẽ không áp dụng các khoản phụ thu đối với hàng nhập khẩu (Phụ thu 
nhập khẩu trên thực tế đă được bãi bỏ).

Hạn ngạch thuế quan

Cam kết cụ thể về hạn ngạch thuế quan (mức hạn ngạch, mức thuế v.v, .) 
được thể hiện ở Biểu cam kết về mỏ cửa thị trường hàng hóa. Tại mục này, 
Việt Nam chỉ cam kết sẽ áp dụng, phân bổ và quản lý hạn ngạch thuê quan 
một cách minh bạch, không phân biệt đối xử và tuân thủ theo đúng các quy 
định của WTO.

Miễn, giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Việc miễn, giảm thuê xuất khẩu và thuê nhập khẩu, nếu dựa trên thành tích 
xuất khẩu hoặc tỷ lệ nội địa hóa (sẽ bị coi là trợ cấp bị cấm theo quy định của 
WTO). Vì vậy, để tuân thủ các quy định của WTO, Việt Nam cam kết sẽ miễn, 
giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trên cơ sở MFN và sẽ không gắn việc 
miễn, giảm thuế với các yêu cầu về xuất khẩu hay nội địa hóa. Một sò ưu đâi
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đầu tư dưới dạng miễn, giảm thué nhâp khẩu. VI vày, sẽ khòng đũọc áp dụng 
nữa Tuy nhiên, vói cac du an đã đuọc huởng uu đăi loại này từ truóc khi vào 
WTO, Việt Nam sẽ có khoảng thỏi gian 05 năm để bải bỏ hẳn.

Phi và lê phi áp dụng VỚI dich vụ dược cung ứng

Việt Nam cam kết sẽ áp dụng cac loại phi và lệ phí theo quy định của WTO, cụ 
thể là mức phi sẽ phản ánh đung chi phi họp lý của dịch vụ được cung ứng, 
Việc quy định phí vá lệ phí sẽ không vi mục đích bảo hộ hoặc thu ngân sách.

Thuế nội địa

Nhìn chung, hệ thống thuê nội địa của ta đã tưong đối phù hợp với các quy 
định của WTO. Riêng thuê tiêu thụ đặc biệt đối với ruỢu và bia chưa hoàn 
toàn phù hợp với nguyên tắc không phân biệt đối xử. Cuối cùng, các thành 
viên WTO đồng ý chấp nhận thòi gian chuyển đổi không quá 03 năm để Việt 
Nam điểu chỉnh lại thuê tiêu thụ đặc biệt đối vói rượu và bia cho phù họp với 
quy định của WTO. Hướng sửa đổi là, đối với rượu chưng cất trén 20 độ cồn, 
Việt Nam sẽ áp dụng một mức thuế tuyệt đối hoặc một mức thuế phần trăm 
thống nhất; đối với bia, sẽ chỉ áp dụng một múc thuế phần trăm.

Biện pháp hạn chế định lượng đối vôi hàng nhập khấu (cấm nhập khẩu, hạn 
ngạch nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu)

Việt Nam đổng ý cho nhập khẩu xe máy phân khối lớn (trước ngày 
31/5/2007). Tuy nhiên, Việt Nam bảo luu quyến áp dụng các biện pháp nhú 
quy định độ tuổi người sử dunq và đưa ra chế đô cấp bằng lái đặc biệt. Với 
thuốc lá điếu và xi gà, Việt Nam đổng ỳ bỏ biện pháp cấm nhập khẩu từ thời 
điểm gia nhập. Tuy nhiên, sẽ chỉ định một doanh nghiệp được quyển nhập 
khẩu toàn bộ thuốc lá điếu và xi gà. Mức thuê nhâp khẩu mà Việt Nam đàm 
phán đưỢc cho 2 mặt hàng này là cao. Với ô tô cũ, Việt Nam cho phép nhập 
khẩu các loại xe đã qua sử dụng không quá 05 năm nhung bảo lưu quyền áp 
dụng thuế nhập khẩu cao và các bỉên pháp quản lý kỹ thuật chặt chẽ.

Việt Nam khẳng định biện pháp cấm nhập khẩu thiết bị và phần mểm mã hóa 
thuộc diện bí mật nhà nước không ảnh hưởng tói các sản phẩm thương mại 
thông thường phuc vụ tiêu dùng đại chúng. Việc áp dụng các biện pháp kiểm 
soát nhập khẩu sản phẩm và phẩn mềm mã hóa, nếu có, cũng sẽ tuân thủ
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các quy định của WTO. Việt Nam không chấp nhận bãi bỏ biện pháp câm 
nhập khẩu một số mặt hàng tiêu dùng đã qua sử dụng.

Về cấp phép nhập khẩu, Việt Nam cam kết sẽ chuyển việc quản lý nhập khẩu 
mặt hàng đường từ “giấy phép tùy ỷ" sang hạn ngạch thuế quan. Việt Nam bảo 
lưu quyền cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm, chủ yếu để kiểm duyệt nội 
dung, nhưng bảo đảm cơ chế cấp phép nhằm mục đích kiểm duyệt này sẽ 
tuân theo các quy định về minh bạch hoá của WTO.

Xác định trị giá tính thuế hải quan (trị giá tinh thuế nhấp khẩu)

Việt Nam cam kết tuân thủ Hiệp định về xác định trị giá tính thuê hải quan của 
WTO ngay từ khi gia nhập, cụ thể, sẽ không áp dụng giá tính thuế tối thiểu (thực 
tế đã được bãi bỏ) và sẽ tuân thủ hoàn toàn các quy định của WTO về nguyên 
tắc, trinh tự xác định trị giá tính thuế nhập khẩu. Việt Nam đã cam kết sửa đổi 
một số văn bản về xác định trị giá tính thuế chưa hoàn toàn phù hợp với WTO.

Quy tắc xuất xứ

Việt Nam cam kết tuán thủ hiệp định về quy tắc xuất xứ của WTO từ thời 
điểm gia nhập (thực tế, Việt Nam không duy trì các quy định về xuất xứ vi 
phạm quy định của Hiệp định này).

Thủ tục hải quan khác và giám định trước khi giao hàng

Việt Nam cam kết áp dụng việc giám định trước khi giao hàng tại cảng theo Hiệp 
định về giám định trước khi giao hàng cũng như các hiệp định có liên quan khác 
của WTO {thực tế, thủ tục hải quan không vi phạm quy định này của WTO).

Chống bán phá giá, chống trỢ cấp và các biện pháp tự vệ

Việt Nam cam kết tuân thủ các Hiệp định có liên quan của WTO khi áp dụng các 
biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, đồng thời, thông báo cho 
WTO các quy định của Việt Nam về chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

Việt Nam đã phải chấp nhận bị coi là nền kinh tê phi thị trường. Khi gia nhập 
WTO, Trung Quốc đâ phải chấp nhận bị coi là nền kinh tế phi thị trường trong 
15 năm. Kết quả mà Việt Nam đàm phán được là 12 năm (trước ngày 
31/12/2018). Tuy nhiên, trước thời điểm trên, nếu Việt Nam chứng minh được
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với bất cú thành viên WTO nao rằng kinh tẻ Việt Nam đã hoàn toàn hoạt 
động theo cơ chế thị trường thi thành viên WTO đó sẽ ngừng áp dụng chê độ 
"phi thị trường" đố ivớ iV iè tNam.

Chế độ “phi thị trường' trên chỉ có ý nghĩa trong các vụ kiện chống bán phá 
giá. Các thành viên WTO khòng co quyền áp dụng cơ chế tự vệ đặc thù 
(khác với cơ chế chung trong WTO) đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam dù 
đang bị coi là nền kinh tê phi thị trường. So với Trung Quốc, cam kết về kinh 
tế phi thị trường của Việt Nam khòng bất lợi bằng Trung Quốc bị WTO áp đặt 
cơ chế tự vệ đặc thù đối voi sản phẩm xuất khẩu.

Các quy định về thuế xuất khẩu, phi và lệ phí. thuế nội địa đối với hàng xuất 
khẩu và hạn chế xuất khẩu

WTO không có quy định điều chỉnh về thuê xuất khẩu. Tuy nhiên, một số thành 
viên, đặc biệt là các nước đã phát triển như Hoa Kỳ, EU, Canada, Australia yêu 
cầu Việt Nam phải cắt giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng và cam kết 
ràng buộc cả biểu thuế xuất khẩu (không mỏ rộng phạm vi mặt hàng và không 
tăng thuê so với Danh mục của biểu thuế hiện tại của Việt Nam). Một số nước 
đang phát triển cho rằng thuế xuất khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của 
WTO, không tán thành các yèu cầu nêu trẽn, Đây cũng là vấn đề đang được 
đàm phán và chưa được giải quyết trong vòng đàm phán Doha.

Vì vậy, đến phiên đàm phán cuối củng Việt Nam mới đạt được thoả thuận 
với các thành viên, Theo đó, Việt Nam cam kết sẽ giảm thuế xuất khẩu cho 
các loại phế liệu kim loại đen và kim loại màu nhưng khòng phải ràng buộc 
toàn bộ biểu thuế xuất khẩu và cũng không xem việc giảm thuê xuất khẩu 
là một phần của sự cân bằng nhân nhượng trong đàm phán gia nhập WTO. 
Ngoài ra, Việt Nam chấp nhặn áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu, 
phí và lệ phí cũng như thuế nội địa đối với hàng xuất khẩu theo đúng Hiệp 
định GATT của WTO.

Chính sách công nghiệp, bao gồm cả chính sách trợ cấp

Việt Nam đổng ý bãi bỏ hoàn toàn các loại trợ cấp bị cấm theo quy định của 
WTO (trợ cấp xuất khẩu và trọ cấp nội địa hóa). Tuy nhiên, với các ưu đãi đầu 
tư dành cho sản xuất hàng xuất khẩu đã cấp trước ngày gia nhập WTO, Việt 
Nam bảo lưu được thời gian quá độ là 05 năm (trừ đối với ngành dệt may).
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Việt Nam khòng cam kết gì về trợ cấp đối với DNNN. Trọ cấp cho DNNN sẽ 
được áp dụng theo các nguyên tắc chung của WTO. Khác vói Việt Nam, để gia 
nhập WTO, Trung Quốc (một số nền kinh tế chuyển đổi khác) đâ phải đưa ra 
các cam kết khá ngặt nghèo về trọ cấp cho DNNN.

Mặc dủ đàm phán được thời gian chuyển đổi khá dài nhưng trong tương lai 
gần, để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, cũng phải tinh tới việc điều 
chỉnh dần chính sách trọ cấp để tiến tới loại bỏ hoàn toàn trọ cấp xuất khẩu 
đối với hàng phi nông sản. Việt Nam đả đi được những bước đi đầu tiên theo 
hướng này. Luật Đầu tu năm 2005 đã bãi bỏ các loại trợ cấp xuất khẩu bị 
WTO cấm. Chính phủ cũng đã chuyển Quỹ Hỗ trợ phát triển thành Ngân 
hàng Phát triển, điểu chỉnh lại mục tiêu và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ xuất 
khẩu, chuyển các loại trợ cấp bị WTO cấm sang các hình thức khác phổ dụng 
hơn trên thế giới và được WTO thừa nhận.

Hàng rào kỹ thuật đổi với thương mại, tiêu chuẩn và chứng nhận hợp chuẩn

WTO yêu cầu các nước mới gia nhập phải cam kết thực thi toàn bộ các nghĩa vụ 
cùa Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (Hiệp định TBT) kể từ khi 
gia nhập. Trong quá trinh đàm phán, Việt Nam đã trình Ban công tác Chương 
trình hành động thực hiện Hiệp định TBT và đã được các thành viên Ban công 
tác chấp nhận. Để triển khai Chương trình, Quốc hội đả ban hành Luật về tiéu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (thảng 6/2006). Chính phủ cũng đã xây dựng 
Chương trình hành động của Chinh phủ, thành lập Ban liên ngành về TBT và 
mạng lưới TBT ỏ 12 bộ, ngành và 64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để 
thực hiện chức năng minh bạch hỏa và nghĩa vụ thông báo.

Việt Nam đả cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Hiệp định TBT. Tuy 
nhiên, đối với một sô nội dung mà pháp luật trong nước chưa quy định chi 
tiết, Chính phủ cần làm rõ khi ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 
Luật vể tiéu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006.

Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật

Hiệp định về các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động 
thực vật (Hiệp định SPS) là một trong những hiệp định quan trọng của 
WTO. Vì vậy, các nước đàm phán gia nhập WTO, kể cả các nước đang 
phát triển, đểu được yêu cầu phải thực thi toàn bộ các nghĩa vụ của Hiệp
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định nảy kể từ khi gia nháp Trong quá trình đam phán, Việt Nam đã trinh 
Ban công tác Chương trinh hanh động thực hiện Hiệp định SPS. Ban đầu, 
Việt Nam đề nghị thời gian chuyển đổi tù 03 - 05 năm để thực hiện một sò 
nghĩa vụ của Hiệp định nhung không được các thành viên Ban công tác 
chấp nhận (đã cam kết thục hiện các nghĩa vụ này trong BTA). Trên thực 
tế, hệ thống pháp luật và các biện pháp SPS mà Việt Nam đang áp dụng 
không có gì trái với Hiệp định SPS. Vì vậy, Viêt Nam đã cam kết tuân thủ 
toàn bộ Hiệp định SPS kể tủ khi gia nhập.

Việc thực hiện Hiệp định SPS có những điểm lợi cho Việt Nam. Thời gian 
qua, phần lớn các quy định, tiêu chuẩn và biện pháp vệ sinh an toàn thực 
phẩm; kiểm dịch động thực vật của Việt Nam thấp hơn chuẩn mực chung của 
quốc tế (đây là một trong những lý do khiến hàng nông thủy sản xuất khẩu 
khó chen chân vào thị trường các nước phát triển). Việc áp dụng sớm Hiệp 
định SPS sẽ góp phần nâng cao khả năng quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 
và kiểm dịch động thực vật trong nưóc, qua đó bảo vệ người tiêu dùng và góp 
phần nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu.

Việt Nam đã thành công trong việc thuyết phục các thành viên đưa các cam 
kết về sản phẩm biến đổi gien (GMO) ra khỏi Báo cáo gia nhập. Tuy nhiên, 
trong quan hệ song phương, Việt Nam đồng ý sẽ tham vấn với một số thành 
viên WTO khi đua ra các quy đinh cho sản phẩm GMO.

Việt Nam cũng cam kết sẽ áp dụng các quy định về hạn sử dụng của nguyên liệu 
thực phẩm và phụ gia thục phẩm theo các nguyên tắc chung của Hiệp định SPS.

Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)

Hiệp định vể các biện pháp đầu tu liên quan đến thương mại của WTO (Hiệp 
định TRIMs) khòng quy định cụ thể thê nào là một biện pháp đầu tư liên quan 
đến thương mại mà chỉ đưa ra một Danh mục minh họa một số biện pháp đầu 
tư khòng phù hợp vói nghĩa vụ đối xử quốc gia nêu lại Điểu III và nghĩa vụ 
loại bỏ hạn chế về định lượng nêu tại Điều XI của Hiệp định GATT. Theo đó, 
tất cả các biện pháp được mô tả trong Danh mục minh họa, cho dù được áp 
dụng như là điều kiện để thành lập, mở rộng doanh nghiệp hay là điều kiện 
để doanh nghiệp đó được hưởng ưu đãi đầu tư, đều không được phép áp 
dụng. Các biện pháp chính đuọc mỏ tả trong Danh mục bao gồm; yêu cấu
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thực hiện nội địa hóa, yêu cầu đầu tu phải gắn với phát triển nguồn nguyên 
liệu trong nước, yêu cầu cân đòi ngoại tệ, cản đỏi xuất-nhập khẩu hoặc yêu 
cầu hạn chế xuất khẩu.

Đối với Việt Nam, các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIMs khòng phải là điểu mói 
mẻ. Trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, ký với Hoa Kỳ, Việt Nam về co 
bản đã cam kết thực hiện đầy đủ các quy định như của Hiệp định TRIMs. 
Luật Đầu tư năm 2005, có hiệu lục từ 01/7/2006, đã nội luật hóa đầy đủ các 
cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại Việt -  Mỹ, theo đó, đã ioại 
bỏ toàn bộ các biện pháp bị coi là vi phạm Hiệp định TRIMs của WTO. Do 
đó, trong đàm phán gia nhập WTO, Việt Nam đồng ý cam kết thực hiện đầy 
đủ nghĩa vụ quy định tại Hiệp định TRIMs từ thời điểm gia nhập.

Cam kết này góp phần cải thiện mỏi trường đầu tu và tăng khả năng thu 
hút đầu tư trong một số ngành. Tuy nhiên, để duy trì mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, nhất là đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển nguón nguyên liệu trong nước, cần nghiên cứu áp dụng một sỏ 
biện pháp mới thay thế cho các biện pháp trước đây theo nguyên tắc bảo 
đảm mục tiêu phát triển nhưng vẫn phù hợp với quy định của WTO. Chính 
phủ đang nghiên cứu áp dụng một số biện pháp như vậy, trong đó có việc 
thay tiêu chí xuất khẩu (để được hưỏng ưu đãi) bằng các tiéu chí khác (về
sử dụng lao động, về địa bàn đầu tư khuyến khích các dự án đầu tư phát
triển công nghiệp phụ trợ, khuyến khích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
và vùng nguyên liệu tập trung, nhất là ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - 
xã hội khó khăn để hỗ trợ nguyên liệu cho các dự án nuôi trổng, chế biến 
các sản phẩm nống, lâm nghiệp v.v.

Khu thương mại tụ do và đặc khu kinh tế

Việc vận hành các "đặc khu kinh tế ’ (khu ché xuất, khu kinh té mở, khu kinh 
tế cửa khẩu, khu thưong mại tự do, khu công nghiệp, khu công nghệ cao v.v.) 
với các chế độ thương mại riêng, trong một số trường họp, có thể dẫn đến 
việc vi phạm các quy định của WTO và làm mất đi tính thòng nhất vể chính 
sách thương mại của một nước.

Chính vì vậy, Việt Nam cam kết các quy định và chính sách áp dụng cho các 
"đặc khu kinh té" sẽ tuân thủ đúng các quy định của WTO và các cam kết 
của Việt Nam về trợ cấp bị cấm, thuế nội địa, các biện pháp đầu tu lién quan
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đến thưong mạl va cac quy dinh khac ĩ hi du, cac doanh nghiệp sẽ không 
cần phải đáp ung cac đièu kiẻn vẻ xuất khẩu hay tỷ lệ nội địa hóa khi đầu tư 
vào các khu này: hang hoa khi nhâp vao va XLiât ra khỏi các khu này sè chịu 
sụ điều chỉnh của cac quy đinh (thuế, thủ tuc hải quan v.v.) theo đúng các 
quy định cùa WTO vá cam két của Việt Nam.

Mua sám chinh phủ và mua bán máy bay dàn dụng

Hiệp đinh Mua sắm chinh phủ va Hiệp đinh Mua bán máy bay dàn dụng là 
các hiẽp định nhiều bén, cac thanh viên WTO khòng bắt buộc phải tham gia. 
Vì vậy, Việt Nam không đua ra bất kỳ cam kết nào về việc tham gia hai Hiệp 
định. Việt Nam cũng khòng cháp nhận tham gia hoặc trd thành quan sát viên 
của ủy ban về Mua sắm chính phủ mặc dủ sức ép rất lớn và một số thành 
viên gia nhập trước đã phải chấp nhản.

Quá cảnh

Tụ do quá cảnh là một trong nhũng yéu cầu của WTO. Luật Thương mại năm 
2005 không có quy định nao vể quá cảnh trái với quy định của WTO. Vì vậy, 
Việt Nam cam kết sẽ tuân thủ các quy định của WTO vế quá cảnh ngay từ 
thời điểm gia nhập.

Nông nghiệp

Hiệp định Nông nghiệp của WTO điểu chỉnh 3 nội dung chính:

•  Vé mở cùa thị trường, đạc biệt là về thuế nhập khẩu và hạn ngạch 
thué quan: WTO quy d ịiiỉi Cãc Ihành viẻn phải làtig buộc tnúc trần đối 
với tất cả các dòng thuế nông sản và chuyển từ các biện pháp hạn chế 
định lượng (cấm, hạn ngạch) sang sử dụng thuê nhập khẩu (thuế hóa) 
hoặc hạn ngạch thuế quan.

•  về chính sách hỗ trợ trong nước đôi với nông nghiệp: WTO cho phép 
áp dụng các hinh thức hỗ trọ nhằm mục đích khuyên nông, xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng cơ sỏ hạ tầng v.v (thuật ngũ của WTO là hỗ trợ "hộp 
xanh", hỗ trợ "chương trình phát triển") nhung yêu cầu phải cam kết cắt 
giảm đối với các loại hỗ trọ trong nước khác gảy lệch lạc thương mại 
(thuật ngũ của WTO la hỗ trọ "hôp hổ phách") nếu nhu các loại hỗ trợ 
đó vượt quá mốt mức nao đó (gọi ia múc tối thiểu). Với các nước đang
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phát triển, mức tối thiểu này là 10% giá trị sản lượng nông nghiệp.

•  Về trợ cấp xuất khẩu nông sản: Hiệp định Nòng nghiệp không cấm 
và cũng không quy định phải băl bỏ trợ cấp xuất khẩu nóng sản. Tới cuối 
năm 2005, trong khuôn khổ Vòng đàm phán Doha, các thành viên WTO 
mới đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn trọ 
cấp xuất khẩu nòng sản vào năm 2013. Tuy nhiên, các thành viên mới 
gia nhập WTO, bao gồm cả Trung Quốc và Campuchia, đều đã phải cam 
kết bãi bỏ ngay trợ cấp xuất khẩu nòng sản từ khi gia nhập.

Tương tự như các nước mới gia nhập khác, Việt Nam cam kết sẽ không áp 
dụng trợ cấp xuất khẩu đối với nông sản từ thời điểm gia nhập. Tuy nhiên, 
Việt Nam bảo lưu quyển được hưỏng một số quy định riêng của WTO dành 
cho các nước đang phát triển trong lĩnh vực này.

Ngư nghiệp và dệt may

Về ngư nghiệp, Việt Nam khòng đưa ra bất kỳ cam kết nào mà chỉ cung cấp 
một số thông tin để làm rõ chinh sách hiện hành, về dệt may, Việt Nam đã 
đấu tranh để xóa toàn bộ phần đề cập đến vấn đề dệt may trong Báo cáo của 
Ban công tác (Hoa Kỳ và các thành viên khác sẽ không được áp dụng hạn 
ngạch dệt may đối với Việt Nam khi Việt Nam vào WTO). Ngoài ra, Hoa Kỳ và 
các thành viên khác của WTO cũng sẽ không được áp dụng biện pháp tự vệ 
đặc biệt đối với hàng dệt may của Việt Nam như đă làm với Trung Quốc (kéo 
dài 07 năm sau khi Trung Quốc gia nhập WTO). Tuy nhiên, theo thỏa thuận 
riêng với Hoa Kỳ, trong vòng 01 năm kể từ khi gia nhập WTO, nếu có bằng 
chứng về việc Việt Nam vẫn duy trì trợ cấp bị WTO cấm (đối với dệt may), Hoa 
Kỳ sẽ dành cho Việt Nam 60 ngày để tham vấn. Nếu tham vấn không giải 
quyết được vấn đề, hai bẽn sẽ đưa vụ việc ra trọng tài trong khuôn khổ WTO 
để phân xử. Trọng tài sẽ cỏ 120 ngày để phân xử. Nếu trọng tài phán quyết 
là Việt Nam vi phạm cam kết, Hoa Kỳ sẽ có quyền tái áp dụng hạn ngạch 
trong thời gian tối đa là 01 năm.

Bảo hộ quyền sở hữu tri tuệ

Các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ WTO được thể 
hiện trong Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền 
sỏ hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs).

I

V iệt Nam với VVTO T  ̂



? Hành trình w o

Tường tụ nhu thương mại hang hoa va thiiong mại dịch vụ, Hiệp định 
TRIPs cũng quy định hai chế đỏ phap ly co bản trong việc bảo hộ quyển 
sở hữu tri tuệ là Chê đó đối xủ quốc gia (NT) và Chế độ đối xử tỏi huệ 
quốc (MFN). Hiệp định đế ra các tièu chuẩn tỏi thiểu đối với việc bảo hộ 
tất cả các đối tượng của quyển sỏ hữu trí tuệ, bao gồm: quyển tác giả và 
các quyển lién quan đến quyển tác giải sáng chế, bí mật kinh doanh, nhãn 
hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, chỉ dẫn địa lý, 
quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Các chuẩn mực vế bảo hò quyển sỏ hữu trí tuệ của Hiệp định TRIPs cũng 
được quy định trong một sô điểu ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia 
như BTA, Công ước Paris về bảo hộ sỏ hữu công nghiệp (năm 1883, sửa 
đổi lấn cuối năm 1979), Công ước Berne vế bảo hộ các tác phẩm văn học 
và nghệ thuật (có hiệu lục tại Việt Nam tù ngày 26/10/2004), Công ước 
Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép (có hiệu 
lực tại Việt Nam từ ngày 06/7/2005), Công uóc Bruxells liên quan đến việc 
phân phối các tín hiệu mang chương trình truyển qua vệ tinh (có hiệu lực 
tại Việt Nam từ ngày 12/01/2006.

Hiệp định TRIPs quy định nhiều nghĩa vụ đối với việc thực thi quyền sd 
hữu trí tuệ. Hệ thống pháp luật trong nước vể bảo hộ quyền sỏ hữu trí tuệ 
phù hợp với các quy định tưdng ứng của Hiệp định TRIPs nên việc Việt 
Nam gia nhập WTO và tuán thủ theo Hiệp định TRIPs vể cơ bản không 
làm phát sinh nghĩa vụ mới. Nghĩa vụ lớn nhất của Việt Nam là bảo đảm 
thực thi một cách có hiệu quả quyến sở hữu trí tuệ. Theo hướng đó, Việt 
Nam đưa ra cam kết nhu sau:

•  Tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định của Hiệp định TRIPs kể từ khi 
gia nhập WTO;

•  Hướng dẫn thi hành các quy định về tội xâm phạm quyền sd hữu trí 
tưệ, trong đó quy định rõ hành vi giả mạo nhán hiệu, xâm phạm quyển 
tác giả và quyển liên quan đến quyền tác giả d quy mô thương mại bị 
coi là hành vi phạm tội; quy định thẩm quyển thu giữ và tiêu hủy các sản 
phẩm xâm phạm cũng như nguyên vật liệu, phương tiện được sử dụng 
chủ yếu để sản xuất ra sản phẩm xám phạm cho các cơ quan thực thi 
quyển sở hữu trí tuệ theo thủ tục hinh sự;
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•  Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Dân sụ và Luật sỏ 
hữu trí tuệ năm 2005 (Điểu 25 và Điều 32) để thu hẹp các ngoại lệ về 
quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định tại Công ước Berne và 
Hiệp định TRIPs (Việt Nam đâ thực hiện việc này khi ban hành Nghị 
định sỏ 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết về hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sỏ hữu trí tuệ vé quyển 
tác giả và quyển liên quan).

•  Hướng dẫn thi hành các quy định của Điều 11bis Công ưóc Berne 
về việc tổ chức phát sóng khi sử dụng tác phẩm đả công bó để thực hiện 
chương trình phát sóng không phải xin phép nhưng phải đảm bảo quyến 
nhân thân và trả tiền cho chủ thể quyền;

•  Quy định các cơ quan chính phủ chỉ sử dụng phần mềm máy tinh 
hợp pháp và khòng vi phạm quyển tác giả, quy định việc mua và quản 
lý các phần mềm này; ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy 
định các nhà cung cấp dịch vụ truyền hinh chỉ được cung cấp cho khách 
hàng chương trình truyền hình, bảo đảm quyền tác giả và quyền liên 
quan theo quy định của pháp luật.

Các chính sách ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ

Bên cạnh việc làm rõ các chính sách tác động đến thương mại dịch vụ, Việt
Nam đưa ra một số cam kết để làm rõ, hoặc bổ sung thêm Biểu cam kết dịch
vụ, trong đó đáng chú ý là:

•  Việc cấp phép cung ứng dịch vụ viễn thông sẽ được thực hiện theo 
các tiêu chí khách quan, minh bạch. Các doanh nghiệp không phải 
DNNN được tham gia cung ứng dịch vụ viễn thông không gắn với hạ 
tầng mạng và được tham gia liên doanh với nước ngoài theo các quy 
định trong Biểu cam kết về mỏ cửa thị trường dịch vụ. Ngoài ra, Việt 
Nam bãi bỏ chế độ phân bổ lưu lượng thoại quốc tế cho các doanh 
nghiệp, dù việc phán bổ này được thực hiện theo thỏa thuận tự nguyện 
của các nhà cung ứng dịch vụ viễn thông;

•  Không quá 03 tháng sau ngày Nghị định thư gia nhập WTO được cơ 
quan có thẩm quyển của Việt Nam phé chuẩn, Chính phủ ban hành Nghị 
định hướng dẫn việc cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh.
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Viéc cấp phép cung úng dich vu chuyển phat nhanh sẽ được thực hiện 
theo cac tiêu chi minh bach (đoan 508 Bao cáo gia nhập), Các doanh 
nghiép có vốn đầu tu nuoc ngoai cung ứng dỊCh vụ chuyển phát nhanh 
có quyền sở hữu va vân hành các phương tiện đường bộ phục vụ cho 
viẽc cung úng dịch vụ cua ho.

•  Các ngàn hàng 100°o vốn nuớc ngoài tại Việt Nam, phù họp với Biểu 
cam kết về thương mại dich vu, sẽ được dành đối xử quốc gia trong các 
vấn đề có liên quan đến vỉêc thiết lập co sở thương mại. Chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài đuọc hoat đỏng cho vay trên cơ sỏ vốn của ngân hàng 
mẹ. Các quy định áp dụng cho chi nhánh ngàn hàng nước ngoài, bao 
gồm cả các quy định vể vôn tối thiểu, sẽ được thực hiện theo thông lệ 
được thừa nhận chung trẽn thế giới. Việt Nam không cho phép chi nhánh 
ngàn hàng nước ngoai đuọc mỏ thêm điểm giao dịch ngoài trụ sỏ của 
chi nhánh nhung cũng không hạn chê sô lượng chi nhánh của ngân 
hàng nước ngoài tại Việt Nam. Máy rút tiền tự động (ATM) không chịu 
sự điều chỉnh của quy định hạn chẽ mở thêm "điểm giao dịch ngoài trụ 
sở chinh". Ngân hàng nước ngoài sẽ được hưỏng đối xử MFN và đôi xử 
NT trong việc lắp đặt và vận hành máy ATM;

•  Việt Nam sẽ thực hiện theo các cam kết trong Biểu cam kết về 
dịch vụ và các cam kết có liên quan trong Báo cáo của Ban công tác, 
nếu các quy định về điếu kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động 
cho doanh nghiệp bảo hiểm và chứng khoán đang áp dụng có nội 
dung không phủ họp voi các cam kết này. Việt Nam sẽ ban hành các 
quy định đối với chi nhánh bảo hiểm phị nhân thọ (chi nhánh trực tiếp) 
để thực hiện các cam kết (sau 05 năm) phủ hợp với các chuẩn mực 
được quốc té công nhận trong lĩnh vực bảo hiểm và các nguyên tắc 
của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tẽ (lAIS), để đảm bảo 
sự phát triển bển vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam và lợi ích 
của người mua bảo hiểm;

•  Điểu 52 và Điều 104 Luât Doanh nghiệp quy định một số vấn đề quan 
trọng có liên quan đến hoạt động của còng ty TNHH và còng ty cổ phần 
chỉ được phép thòng qua khi có sô phiếu đại diện cho ít nhất là 65% hoặc 
75% vốn góp chấp thuản. Các đối tác rất quan ngại quy định này vì nó 
có thể vỏ hiệu hóa quyền của bên góp đa sô vỏn trong liên doanh. Vì vậy,
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tại các đoạn 503 và 504 của Báo cáo gia nhập, Việt Nam đổng ý cho 
phép các bên tham gia liên doanh được tự thoả thuận về các vấn đề này 
trong Điểu lệ công ty và sẽ bảo đảm hiệu lực pháp lý cho cam kết này 
trong quá trình phê chuẩn Nghị định thư gia nhập.

•  Tại các đoạn 507 và 508 Báo cáo gia nhập, Việt Nam đua ra các 
cam kết vể minh bạch hóa tất cả các quy định có liên quan hoặc ảnh 
hưỏng đến thương mại dịch vụ, bao gồm cả các quy định về cấp phep 
(nếu có). Các cơ quan quản lý nhà nước là độc lập với các nhà cung ứng 
dịch vụ mà họ quản lý và sẽ khòng chịu trách nhiệm về hoạt động của 
các nhà cung ứng này.

Minh bạch hóa

Minh bạch hóa là một trong những yêu cầu quan trọng của WTO, được nêu rõ 
và nhấn mạnh tại nhiều hiệp định khác nhau. Vi đây là nghĩa vụ quan trọng 
nên trong phần Minh bạch hóa của Báo cáo, Việt Nam cam kết tuân thủ toàn 
bộ các quy định về minh bạch hóa của WTO. Ngoài ra, Việt Nam cam kết ngay 
từ khi gia nhập sẽ công bố công khai dự thảo của các văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc lĩnh vực điều chỉnh của WTO do Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc 
hội và Chính phủ ban hành để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan 
Thời hạn dành cho việc góp ý tối thiểu là 60 ngày. Việt Nam cũng cam kết sẽ 
đăng công khai các văn bản pháp luật trên các tạp chí hoặc trang tin điện tử 
(vvebsites) của các bộ, ngành.

Nghĩa vụ thông báo và các hiệp định thương mại

Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định của W To về nghĩa vụ thông báo các 
thông tin cần thiết cho WTO (chủ yếu liên quan chế độ, chính sách), gồm cả 
việc thông báo vể các hiệp định thương mại có liên quan.

Các cam kết cụ thể về thuế quan

Cam kết về thuế quan

Các thành viên WTO thường yêu cầu nước xin gia nhập phải cam kết:

•  Ràng buộc mức trần cho tất cả các dòng thuế quan trong ÌDiểu thuế 
quan của mình;
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Chỉ dùng thuế quan lam công cụ để bảo hộ;

•  Ngoài thuê quan, tai của khẩu, không sử dụng phí, lệ phí và các 
khoản thu khác nhằm mục đich thu ngân sách. Tiếp theo là yêu cầu phải 
giảm thuế, nhất là các mặt hàng đang có thuê suất áp dụng cao. Ngoài 
ra, họ còn yêu cầu các nuớc xin gia nhập tham gia vào các hiệp định tự 
do hoá theo ngành để cắt giảm toàn bộ thuế quan áp dụng cho ngành 
dó xuống mức 0% (nhu Hỉẽp định công nghệ thông tin, Hiệp định về thiết 
bị máy bay dân dụng, thiết bị y tế) hoặc hài hoà thuê suất ở mức thấp 
(như Hiệp định hoá chất, Hiệp định hàng dệt may).

Trong đàm phán thuê quan với Việt Nam, các thành viên đưa ra yêu cầu rất 
cao. Nếu theo các yêu cầu này, tuyệt đại đa số các dòng thuế quan sẽ phải 
giảm xuống 0-5, chỉ một số ít mặt hàng được duy trì mức 10% - 20%. Thời 
gian để thực hiện giảm thuê quan thường không quá 03 năm, tuyệt đại đa sô 
các trường hợp là phải giảm ngay từ khi gia nhập. Những mặt hàng được các 
thành vién đặc biệt quan tâm là nông sản (thịt, sữa, đường, lá thuốc lá) và 
các nhóm hàng thuộc các hiệp định tự do hóa theo ngành (rượu, bia, sản 
phẩm công nghệ thông tin, hoá chất, dệt may, thiết bị máy bay dân dụng, 
thiết bị xây dựng, giấy, cá ...).

Nguyên tắc cơ bản của Việt Nam trong đàm phán thuế quan lá không gây 
biến động lớn đối với sản xuất trong nước, bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn 
và xem xét việc giảm thuế trong bối cảnh đả có các cam kết cắt giảm thuế 
cho các nước ASEAN (theo CEPT/AFTA) và cho các nước như Trung 
Quốc, Hàn Quốc., (theo khuôn khổ khu vực mâu dịch tự do). Ngoài ra, 
cấn nỗ lực duy tri mức độ bảo hộ nhất định đối với một số mặt hàng trọng 
yếu, có ý nghĩa cơ bản đối với nền kinh tế, những mặt hàng nhạy cảm đối 
với sản xuất trong nước.

Mức thuế quan cam kết chung

Việt Nam đổng ý ràng buộc mức trần cho toàn bộ biểu thuê quan (10.600 
dòng). Mức thuê quan bình quân toàn biểu được giảm từ mức hiện hành 
17,4% xuống 13,4%, thực hiện dẩn trong vòng 5 - 7 năm. Mức thuê quan bình 
quân đối với hàng nòng sản giảm từ mức hiện hành 23,5% xuống 20,9%, 
thực hiện trong khoảng 05 năm. Với hàng công nghiệp, mức bình quân giảm
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tử 16,8% xuống 12,6%, thực hiện chủ yếu trong vòng từ 5 -7 năm.

Mức thuế quan cam kết cụ thể

Việt Nam sẽ cát giảm thuê với khoảng 3.800 dòng thuê (có khoảng hơn 1/3 
số dòng của biểu thuế quan sẽ phải cắt giảm, chủ yếu là các dòng có thuê 
suất trên 20%. Một số mặt hàng đang có thuế suất cao từ trên 20% - 30% sẽ 
được cắt giảm thuế ngay khi gia nhập. Nhóm mặt hàng có cam kết cắt giảm 
thuế nhiều nhất gồm dệt may, cá và sản phẩm cá, gỗ và giấy, hàng chế tạo 
khác, máy móc thiết bị điện, điện tử), Việt Nam bị ràng buộc ở mức thuế hiện 
hành với khoảng 3.700 dòng và ràng buộc theo mức thuế trần - cao hơn mức 
thuế suất hiện hành với 3.170 dòng thuế (chủ yếu là đối với các nhóm hàng 
như xăng dầu, kim loại, hóa chất, một số phương tiện vận tải).

Các mặt hàng trọng yếu, nhạy cảm đòi với nền kinh tê như nông sản, xi 
măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, ôtô, xe máy... vẫn duy trì được mức bảo 
hộ nhất định.

Như tất cả các nước mới gia nhập khác, Việt Nam cũng cam kết tham gia một 
số hiệp định tự do hoá theo ngành. Những ngành mà Việt Nam cam kết tham 
gia đầy đủ là sản phẩm công nghệ thông tin (ITA), dệt may và thiết bị y tế, 
những ngành tham gia một phần là thiết bị máy bay, hoá chất và thiết bị xây 
dựng. Thời gian để giảm thuê' quan là từ 3 - 5 năm.

Về hạn ngạch thuế quan, Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng với đứờng, trứng 
gia cầm, lá thuốc lá và muối. Riêng muối là mặt hàng WTO không coi là nông 
sản, do vậy thường không được áp dụng còng cụ hạn ngạch thuế quan 
nhưng ta kiên quyết giữ để bảo vệ lợi ích của diêm dân. Đòi với 04 mặt hàng 
này, mức thuế trong hạn ngạch là tương đương mức thuế MFN hiện hành 
(trứng 40%, đường thô 25%, đường tinh 40-50%, thuốc lá lá 30%, muối ăn 
30%). Mức thuế ngoài hạn ngạch cao hơn rất nhiều.

Các cam kết cụ thể vể mỏ cửa thị trường dịch vụ

Cam kết về mỏ của thị trường dịch vụ

Về diện cam kết, trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (BTA) với Hoa Kỳ, 
Việt Nam đã cam kết 8 ngành dịch vụ, tính theo phân ngành là 43. Trong đàm 
phán WTO, Việt Nam cam kết 11 ngành, tính theo phân ngành là khoảng
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110/155 phân ngành theo phân loai của WTO. vế mức độ cam kết, Biểu cam 
kết dịch vụ đi xa hơn BTA nhung khòng nhiều. VỚI hấu hét các ngành dịch 
vụ, trong đó có những ngành nhạy cảm nhu bảo hiểm, phân phối, du lịch V . V . ,  

Việt Nam đều giữ được múc đỏ cam kết gần nhu BTA Riêng với viễn thông, 
ngân hàng và chứng khoán, Viêt Nam có một sô bưóc tiến nhưng nhìn chung 
không quá xa so với hiện trạng và đều phủ họp với định hướng phát triển đã 
được phê duyệt cho các ngành này.

So với Trung Quốc, diện cam kết của Việt Nam rộng hon (Trung Quốc 
cam kết 10 ngành và 99 phân ngành), vể mức độ cam kết, có dịch vụ 
Việt Nam tiến hơn nhưng cũng có nhiểu dịch vụ, trong đó có những dịch 
vụ nhạy cảm, Việt Nam cam kết dưới mức của Trung Quốc. Vi vậy, xét về 
tổng thể là tương đương. Đây là nỗ lực rất lớn của Việt Nam vì gia nhập 
sau Trung Quốc 05 năm. Theo lệ thưởng của WTO, những nước gia nhập 
sau đểu bị ép cam kết cao hơn mức mà các thánh viên đâ đạt được với 
những nước đã gia nhập trước đó.

Các cam kết chung về dịch vụ

Các cam kết chung về dịch vụ vể cơ bản giống như các cam kết chung về 
dịch vụ trong BTA. Trước hết, công ty nước ngoài không được hiện diện tại 
Việt Nam dưới hình thức chi nhánh, trừ phi điều đỏ được Việt Nam cho phép 
trong tửng ngành cụ thể (những ngành nhu vậy không nhiều). Việt Nam
cũng bảo lưu những ưu đãi đã dành cho các nhà cung cấp dịch vụ nước
ngoài trước khi gia nhập WTO để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của 
họ không bị ảnh hưởng bởi các cam kết trong Biểu cam kết dịch vụ. Ngoài 
ra, Việt Nam cho phép tổ chức và cá nhân nước ngoài được mua cổ phần 
trong các doanh nghiệp Việt Nam nhưng mức mua cổ phần trong từng ngành 
phải phù hợp với mức độ cam kết của ngành đó trong Biểu cam kết dịch 
vụ. Riêng ngân hàng, Việt Nam chỉ cho phép tổ chức và cá nhân nước
ngoài được mua tối đa 30% cổ phần.

Việt Nam cho phép công ty nước ngoài đưa cán bộ quản lý và các chuyên 
gia có trình độ cao vào làm việc tại Việt Nam theo thông lệ của WTO nhưng 
tối thiểu 20% cán bộ quản lý của công ty phải là người Việt Nam. Ngoài ra, 
để được phép vào Việt Nam làm việc, ngoài việc tuân thủ các quy định hiện 
hành của Việt Nam về thủ tục xuất nhập cảnh và lưu trú, cán bộ quản lý mà
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công ty nước ngoài đua vào phải đáp ứng được các tiêu chi được quy định rất 
rõ tại phần Cam kết chung.

Điểm khác với BTA là Việt Nam đồng ỳ cam kết với đỏi tượng nhà cung cấp 
dịch vụ theo họp đổng nhưng chỉ đối với dịch vụ máy tính và dịch vụ tư vấn 
kỹ thuật. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng ở đây có thể là thể nhân nước 
ngoài sang Việt Nam cung cấp dịch vụ theo hợp đồng ký kết với tổ chức, cá 
nhân Việt Nam. Hinh thức cung cấp dịch vụ này hiện khá phổ biến ở nước ta 
nhung để bảo đảm sự chủ động cho Việt Nam trong việc ban hành các quy 
định về quản lý, Biểu cam kết đưa ra những điểu kiện rất chặt chẽ. Có ít nước 
mới gia nhập bảo lưu được các điều kiện như vậy.

Các cam kết cụ thể cho từng ngành

Cam kết cụ thể này dành cho 11 ngành dịch vụ bao gốm: các dịch vụ kinh 
doanh, dịch vụ thông tin, xây dựng, phản phối, giáo dục, dịch vụ môi trường, 
dịch vụ tài chính, y tế, du lịch, văn hoá giải trí và dịch vụ vận tải. Trong từng 
ngành lại chia tiếp thành phân ngành và tiểu ngành.

•  Dịch vụ kinh doanh

Theo phân loại của GATS, ngành dịch vụ này được chia thành 46 phân ngành 
trong đó Việt Nam cam kết 26 phản ngành, cụ thể như sau:

■ Dịch vụ pháp lý: cam kết toàn bộ các dịch vụ được phân loại vào dịch 
vụ pháp lý, ngoại trừ: tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hoặc 
người đại diện cho khách hàng của mình trước tòa án; và các dịch vụ về 
giấy tờ và chứng thực pháp lý trong phạm vi pháp luật Việt Nam. Tổ chức 
luật sư nước ngoài được phép có cơ sở tại Việt Nam dưới các hình thức chi 
nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 
và hợp danh giữa tổ chức luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt 
Nam. Hiện diện thương mại của tổ chức luật sư nước ngoài được tư ván 
pháp luật Việt Nam nếu cỏ luật sư tư vấn tốt nghiệp đại học luật của Việt 
Nam và đáp ứng được các điều kiện áp dụng cho các luật sư hành nghề 
của Việt Nam, Việt Nam đồng ý dành đối xử quốc gia cho hiện diện thương 
mại của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

■ Dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế: cho phép các nhà cung cấp 
dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ qua biên giới cho các tổ chức,
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cá nhân ỏ Việt Nam. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được 
tự do lụa chọn hình thức hiên diên (trừ hinh thức chi nhánh), phủ họp với 
các quy định trong nuóc và đuơc đối xử binh đẳng như các nhà cung cấp 
dịch vụ Việt Nam. Đối với d|ch vụ thuế, mức độ cam kết chặt hơn. Trong 
vòng 01 năm sau khi gia nhập, việc cấp phép sẽ được thực hiện trên cơ 
sở xét duyệt theo từng truờng họp. Cũng trong thời gian này, các công ty 
có vốn nước ngoài đã đuọc cấp phép cung cấp dịch vụ thuế cũng chỉ 
được cung cấp dịch vụ cho các công ty có vốn nước ngoài và các dự án 
có sự tài trợ của nước ngoài lại Việt Nam.

Các cam kết này phù hợp với quy định hiện hành và thực tế phát triển của 
thị trường các dịch vụ này trong nước hiện nay. Để bảo đảm còng tác quản 
lý nhà nước đối với lĩnh vực này, trong thời gian tới sẽ tiếp tục ban hành và 
công bố các chuẩn mực kế toán, kiểm toán, xây dựng hệ thống chuẩn mực 
đầy đủ, góp phần tăng cường tinh minh bạch, còng khai và lành mạnh của 
hệ thống tài chính kế toán của Việt Nam. Ngoài ra, sẽ tiếp tục hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý đôi với dịch vụ thuế.

■ Dịch vụ kiến trúc, dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ quy hoạch đô thị 
và kiến trúc cảnh quan đô thị: cam kết đối với những dịch vụ này thấp 
hơn hiện trạng của Việt Nam. Đối với dịch vụ kiến trúc và dịch vụ tư 
vấn kỹ thuật, Việt Nam cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 
được tự do lựa chọn hình thức hiện diện (trừ hình thức chi nhánh) 
ngay khi vào WTO. Tuy nhiên, ta không cho các doanh nghiệp 100% 
vốn nước ngoài cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam 
trong vòng 02 tiăm kể tú khi gia nhập WTO và bảo lưu quyển của 
Chính phủ Việt Nam trong việc quyết định cấp phép cho các hoạt 
động liên quan đến khảo sát địa chất, địa hình còng trình v.v. Mức độ 
cam kết như vậy lá tương đương với BTA. Với dịch vụ quy hoạch đô 
thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, Việt Nam không cho nhà cung cấp 
dịch vụ nước ngoài tiếp cận một số địa bàn nhạy cảm ỏ Việt Nam và 
yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ hành nghề của kiến trúc sư chịu trách 
nhiệm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
phải do Chính phủ Việt Nam cấp hay công nhận.

■ Dịch vụ máy tính: cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được 
tự do lựa chọn hình thức hiện diện, kể cả hinh thức chi nhánh để cung cấp
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dịch vụ tại Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ nuớc ngoài chỉ 
được thành lập chi nhánh 03 năm sau khi Viét Nam gia nhập WTO với điêu 
kiện Trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam. Ngoài ra. Việt 
Nam cũng duy trì hạn chê đối với các còng ty 100% vốn nước ngoài khi yêu 
cầu họ chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đáu tu nước 
ngoài tại Việt Nam.

■ Dịch vụ quảng cáo: chỉ cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 
được hiện diện ở Việt Nam dưới hình thúc liên doanh. Việc quảng cáo 
thuốc lá là không được phép. Đối với rượu, các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài có thể quảng cáo nếu quy định hiện hành của Việt Nam 
cũng cho phép các doanh nghiệp Việt Nam làm nhu vậy. Đây ià điểm 
khác so với BTA. Theo BTA, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài sẽ 
đưỢc thành lập liên doanh 51% vòn nước ngoài kể từ khi Việt Nam gia 
nhập WTO. Kê’ từ ngày 01/01/2009, hạn chế về vốn góp của nước ngoài 
trong liên doanh sẽ được xóa bỏ.

■ Dịch vụ nghiên cứu phát triển, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ 
tư vấn quản lỷ: với dịch vụ nghiên cứu phát triển, Việt Nam chỉ cam kết 
cho lĩnh vực khoa học tự nhiên và khòng duy trì bất kỳ hạn chế nào. Đối 
với dịch vụ nghiên cứu thị trường, Việt Nam không cho phép nhà cung 
cấp dịch vụ nước ngoài tiến hành các hoạt động trưng cầu dân ý. Hinh 
thức 100% vốn nước ngoài được cho phép từ ngày 01/01/2009. Đối với 
dịch vụ tư vấn quản lý, Việt Nam cho phép nước ngoài mở chi nhánh sau 
03 năm kể từ khi gia nhập WTO với điều kiện Trưdng chi nhánh phải là 
người thường trú tại Việt Nam.

■ Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý: gồm 2 tiểu ngành là dịch vụ 
quản lý dự án và dịch vụ trọng tài, hoà giải. Đối với dịch vụ quản lý dụ 
án, ta cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thành lập liên 
doanh hay hợp đổng hợp tác kinh doanh trong vòng 01 năm kể từ khi 
Việt Nam gia nhập WTO. Sau đó, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 
được cung cấp dịch vụ mà không phải chịu bất kỳ hạn chế nào khác (trừ 
các quy định trong phần cam kết chung). Đối với dịch vụ trọng tài và hoà 
giải, Việt Nam chỉ cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tham gia 
hòa giải các tranh chấp thưong mại. Tuy nhiên, 03 năm sau khi Việt Nam
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•gia nhập WTO, các nha cung cấp dich vụ nuóc ngoài mới được cung cấp 
dịch vụ này, Ngoài ra, VỚI ca 2 tiểu ngành, Việt Nam đều cho phép hiện 
diện duới hình thức chi nhanh 03 năm sau khi Việt Nam vào WTO với điểu 
kiện Trưởng chi nhánh phải la nguòi thuòng trú tại Việt Nam.

Tác động đối với dịch vụ quản lý dự án sẽ không lon bởi lẽ Việt Nam đã và 
đang cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài kinh doanh tại Việt 
Nam. Với dịch vụ trọng tài và hoà giải, Việt Nam cần bổ sung thêm các quy 
định về quản lý, với thời gian yêu cầu chuyển đổi lá 03 năm.

■ Dịch vụ phân tích và kiếm định kỹ thuật: khòng đưa ra cam kết đối với 
dịch vụ kiểm định và đăng kiểm phưdng tiện vận tải. Theo quy định của 
GATS, Việt Nam khống cỏ nghĩa vụ phải mở cửa các dịch vụ được cung 
cấp để thực thi thẩm quyến của Chinh phủ. Tuy nhién, nếu cho phép các 
doanh nghiệp trong nuóc đuợc tham gia cung cấp các dịch vụ này thì sau 
một thời gian chuyển đổi, Việt Nam sẽ cho phép nước ngoài được tham 
gia. Cam kết này là hoàn toàn phù hợp với chính sách hiện hành.

■ Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, sàn bắn và lâm nghiệp, dịch vụ 
thú y: với dịch vụ liên quan đến nòng nghiệp, săn bắn và làm nghiệp, nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh 51% vốn 
nước ngoài nhưng không được cung cấp một số dịch vụ nhạy cảm như 
đánh cá và khai thác rừng tư nhiên, săn bắn, đánh bẫy động vật quý 
hiếm hoang dâ, chụp ảnh hàng không, quản lý quỹ gien cây trổng, vật 
nuôi v.v. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài cũng không được 
phép tiếp cận một Gỏ địa bàn nhạy cảm tại Việt Nam. Đối với dịch vụ 
thú y, Việt Nam chỉ cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài vào 
Việt Nam với tu cách cá nhân sau khi đă được cơ quan phụ trách về 
thú y chấp thuận.

■ Dịch vụ liên quan đến khai thác mỏ, dịch vụ liên quan tư vấn khoa học 
kỹ thuật: Theo cách phân loại mới nhất trong Vòng đàm phán Doha, các 
dịch vụ này đưọc đua vào nhóm dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí. Trong 
BTA, Việt Nam không cam kết các dịch vụ này nhưng do đây là trọng tâm 
của Vòng Doha nên hầu hết các đối tác đàm phán chủ chốt đều yêu cầu 
Việt Nam cam kết. Cuối cùng. Việt Nam đồng ý cho phép các doanh 
nghiệp nước ngoai được thành lập còng ty 100% vỏn nước ngoài sau 05
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năm kể từ khi gia nhập để cung ứng các dịch vụ hỗ trợ cho khai thác dầu 
khí nhưng vẫn giữ quyền quản lý các hoạt động trên biển, thềm lục địa và 
quyển chỉ định công ty thăm dò, khai thác tài nguyên. Việt Nam cũng bảo 
lưu được một danh mục các dịch vụ dành riêng cho các doanh nghiệp Việt 
Nam như dịch vụ bay, dịch vụ cung cấp trang thiết bị và các vật phẩm cho 
dàn khoan xa bờ v.v, Đặc biệt, các thành viên WTO đã chấp nhận tất cả 
các cống ty vào Việt Nam cung ứng dịch vụ hỗ trợ dầu khí đều phải đãng 
ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là cam kết tốt, tạo điều kiện 
cho Việt Nam kiểm soát các công ty vào Việt Nam trong tương lai (hiện 
nay không có chế độ đăng ký này).

Cam kết sẽ có những tác động tích cực nhất định. Với mức mỏ cửa theo lộ 
trình hợp lý sẽ khuyến khích các công ty kỹ thuật dầu khí nước ngoài vào Việt 
Nam đầu tư và mỏ rộng kinh doanh nhưng khòng ảnh hưỏng nhiều đến các 
doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, thông qua các hình thức liên doanh và hợp 
tác kinh doanh, các doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm tù 
các đối tác nước ngoài và mỏ rộng khả năng cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, 
để hoạt động kinh doanh các dịch vụ này diễn ra hiệu quả tại Việt Nam. sẽ 
phải bổ sung, ban hành một số quy định pháp luật liên quan theo hướng phù 
hợp với cam kết đưa ra trong Biểu cam kết dịch vụ.

■ Dịch vụ liên quan đến sản xuất, dịch vụ sửa chữa thiết bị: Đối với
dịch vụ liên quan đến sản xuất, sau 03 năm kể từ khi gia nhập WTO, 
Việt Nam cho phép thành lập liên doanh 50% vốn nước ngoài. Sau 05 
năm, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập công ty 
100% vốn. Đối với dịch vụ sửa chữa thiết bị, Việt Nam loại trừ khỏi
phạm vi cam kết dịch vụ sửa chữa tàu biển và các phương tiện vận tải
khác (sửa chữa máy bay có cam kết riêng). Tuy nhiên, nhà cung cấp 
dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh 49% vốn nước ngoài kể 
từ khi Việt Nam gia nhập WTO, Sau 03 năm kể từ khi gia nhập WTO, 
họ được nâng tỷ lệ vốn góp trong liên doanh lên 51% và được thánh 
iập công ty 100% vốn nước ngoái sau đó 02 năm.

•  Dịch vụ thông tin

■ Dịch vụ chuyển phát nhanh: là dịch vụ mới nhưng phát triển rất 
nhanh tại Việt Nam trong thời gian qua. Việt Nam đả cho phép nhiếu 
cống ty chuyển phát hàng đầu thế giới như DHL, UPS, TNT, Fedex..
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tham gia cung cáp dich vu trẽn thi trưòng trong nước, có công ty đá được 
phep thanh lảp ỉién doan^ì VO! đa sỏ vốn va nám quyền kiểm soát. Dịch 
vu nay. Viẻt Nam không cam két trong E3TA

Trong đam phan gia nhâp WTO, Viêt Nam đỏng y cho phép thành lập lién 
doanh 51 ° 0  vốn nuóc ngoai ngay khi gia nhâp va cho phép thành lập công ty 
100% vốn nuóc ngoai 05 nam sau khi gia nhâp Ngoài ra, để tạo điều kiện 
cho Buu chính Vièt Nam phai ínển ổn đinh sau khi tach khỏi ỉĩnh vực viễn thông, 
Viẻí Nam đă bảo ỉuu mỏt mảng dich vu chuyển phat nhanh dành riêng cho 
Bưu chính Viét Nam kinh doanh Viẻt Nam cũng cam kết không phân biệt đối 
xử giữa các dịch vụ chuyển phat nhanh và cac nha cung cấp dịch vụ chuy
ển phát nhanh, kể cả Bưu chinh Viẻt Nam. đối VÓI cac loại hình dịch vụ chuy
ển phat nhanh đã cho phep canh tranh.

Nhu vảy. cam két mỏ của thi truong dịch vụ chuyển phát nhanh đã chính thức
hoa thục tế mở cửa thị truòng cho đầu tư nuóc ngoai và đưa ra lộ trình phù 
hóp tiến tới xoá bỏ hoàn toan han chẽ vốn nuớc ngoai. Các công ty hàng đầu 
nuởc ngoài, thục chất chỉ co mót vài tảp đoàn đa quốc gia, với truyền thông 
và năng lực kỹ thuật vưot trội sẽ tiếp tục chiêm uu thế ở thị trường chuyển 
phát nhanh quốc tế và mảng thi trường chất lượng cao, khách hàng chính vẩn 
là các doanh nghiệp FDI va các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Các công ty 
Viẻt Nam vẩn có co hội phát triển ỏ thị truòng chuyển phát trong nước và 
mảng thị truờng chất lượng trung binh, khách hàng đại chúng.

■ Dịch vu V iể n  thòng: thị trưong dich vụ viển thông đã phát triển khá 
năng động trong thoi gian qua với sự tham gia của nhiểu thành phần 
kinh tế. Nhiều doanh nghiép viền thông mới đã tham gia đầy đủ thị trường 
dịch vụ Vỉển thông và đang nhanh chóng khảng định chỗ đứng trên thị 
truờng. Tốc đô tăng truỏng cao đưọc duy tri liên tục qua nhlểu năm. 
Mạng lưới đưọc mỏ ròng nhanh chóng va hiên đại hoả theo kịp trinh 
độ các nuóc trong khu vục Cac doanh nghiêp cũng ngày càng quen 
hon vói văn hoá cạnh tranh vã ngày cảng chu trọng đổi mói tổ chức 
sản xuất - kinh doanh để nâng cao hiệu quả và chất ỉuợng dịch vụ. 
Thuc tế. giá cuóc ciỊch vu tuy con cao nhưng đả liên tục giảm, các loại 
hình dịch vụ ngay cang đa dang

Cac nha đâu íu nuoc nqoai đã tham gia thi truong dịch vụ viển thông với
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hơn 1 tỷ USD dưới hinh thức hợp đổng hợp tác kinh doanh (BCC) tú rát 
sớm. Hiệp định BTA vói Hoa Kỳ có hiệu lực năm 2001 đả đua ra lộ trình 
cho phép các nhà đầu tu Hoa Kỳ tham gia thị truờng dịch vụ viễn thòng 
theo hình thức liên doanh từ năm 2001. Mức cam kết mo cửa thị trường dịch 
vụ viễn thông trong BTA là tương đương mức cam kết gia nhập WTO của 
Trung Quốc, Hiệp định tiếp cận thị trường Việt Nam - EU có hiệu lực từ đầu 
năm 2005 cũng đã cho phép các nhà đầu tư EU tham gia thị trường dịch vụ 
viễn thông như các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Môi trường pháp lý chuyên ngành về viễn thống và Internet đã tương đối 
hoàn chỉnh với Pháp lệnh Bưu chính viễn thông và các nghị định hướng 
dẫn. Các văn bản này vế cơ bản đã phù hợp với những nguyên tắc và 
nghĩa vụ cơ bản chung của một nước thành vién WTO. Quy định về đầu tu 
nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông tuân theo các quy định chung 
của pháp luật vể đầu tư nước ngoài.

Trong đàm phán gia nhập WTO, dịch vụ viễn thông đã chịu sức ép mỏ cửa 
rất lớn, đặc biệt từ phía các thành viên chủ chốt của WTO như Hoa Kỳ, EU, 
Nhật Bản, Hàn Quốc... Dựa trên triển vọng kết quả Vòng đàm phán Doha và 
mức cam kết của các nước mới gia nhập WTO như Căm-pu-chia, Gioóc-đa- 
ni, Ả-rập Xê-út,... các nước đã yêu cầu Việt Nam cam kết lộ trình xoá bỏ mọi 
hạn chế về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông. Mức cam kết của 
Việt Nam trong BTA được các nước coi là mức khởi điểm để đàm phán.

Đàm phán dịch vụ viễn thông đã được thực hiện theo quan điểm chỉ đạo như sau:

Hạn chẻ tối đa nhân nhượng trong lĩnh vực thiêt lập 
mạng, giữ nguyên mức cam kết đối với các dịch vụ có 
gắn với hạ tầng mạng như trong BTA nhằm giũ quyển 
kiểm soát mạng viễn thông và qua đó có khả năng kiểm 
soát lợi ích quốc gia, đảm bảo an ninh thông tin lièn lạc;

Đối tác nước ngoài không cung cấp dịch vụ vệ tinh trực tiếp 
đến khách hàng đại chúng trên lãnh thổ Việt Nam nhằm 
giảm tối đa rủi ro thông tin vệ tinh qua bièn giới bị lạm dụng;

Có thể có một sô linh hoạt trong lĩnh vực cung cấp dịch 
vụ không có mạng lưới;
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Đua ra cac nhân nhượng vể dịch vụ viễn thông trong gói 
cam kẽt tỏng thể két thuc đam phán song phương, giảm 
tối đa viêc phải nhản nhuọng về viễn thông vả các dịch 
vụ nhay cảm khac.

Cam kết gia nhập WTO vế dich vụ viễn thông đả bám sát các nguyên tắc chỉ
đạo trên:

Cung cấp dich vụ viễn thông có hạ tầng mạng: không 
nhàn nhương thêm so với mức cam kết trong BTA với 
Hoa Kỳ Trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông cơ bản, bén 
nước ngoài chỉ được phép đầu tư dưới hình thức liên 
doanh vói nhà khai thác Việt Nam đã được cấp phép, 
vốn góp tối đa là 49% vốn pháp định của liên doanh;

Cung cấp dịch vụ viền thông không có hạ tầng mạng: 
trong 03 năm đầu, sau khi gia nhập WTO, bẽn nước 
ngoài chỉ được phép đầu tư dưới hình thức liên doanh 
với nhà khai thác Việt Nam đả được cấp phép, vốn 
góp tối đa lá 51% vốn pháp định của lién doanh. 03 
năm sau khi gia nhập bẽn nước ngoài mới được phép 
tự do lựa chọn đối tác khi thành lập liên doanh và được 
phép nâng vốn góp lên mức 65%.

Riêng đối với dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) và dịch vụ 
viễn thòng gia tàng giá trị (trù dịch vụ truy nhập Internet
- lAS) mà Hoa Kỳ và EU có mối quan tâm đặc biệt, được 
cung cấp trên hạ tầng mạng do Việt Nam kiểm soát, ta 
có nhân nhượng ở mức: được tự do lựa chọn đối tác lién 
doanh ngay sau khi gia nhập và với dịch vụ mạng riêng 
ảo (VPN), được phép tham gia vốn tối đa d mức 70% vốn 
pháp định của liên doanh;

Cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới: cam kết 03 
năm sau khi gia nhập sẽ cho phép các công ty đa quốc 
gia hoạt động tại Việt Nam, nếu thoả mãn điều kiện 
cấp phép, được sử dụng trực tiếp dịch vụ vệ tinh của
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các nhà cung cấp dịch vụ nuớc ngoái. Việt Nam cũng 
cam kết cho phép bên nước ngoài đuọc kết nối dung 
lượng cáp quang biển (dung lượng toàn chủ) của các 
tuyến cáp quang biển mà Việt Nam là thánh viên voi 
các trạm cập bờ của Việt Nam và bán dung luọng truyền 
dẫn này cho các nhá cung cấp dịch vụ viễn thông 
quốc tế có hạ tầng mạng được cấp phép tại Việt Nam 
như VNPT, Viettel, VP Telecom). 04 năm sau khi gia 
nhập, bén nước ngoài đuọc phép bán dung lưọng nêu 
trên cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng ảo và dịch 
vụ kết nối Internet (IXP) quốc tê được cấp phep (nhu 
FPT, VNPT, Viettel, VP Telecom),

So với Trung Quốc, Việt Nam không cho phép nhà đầu tu nước ngoài 
được tự do lựa chọn đối tác liên doanh đỏi với dịch vụ có gắn voi ha tầng 
mạng. Đây là hạn chẽ rất quan trọng vì qua đó, Việt Nam loại trử sự khống 
ché của doanh nghiệp nước ngoài đối với các dịch vụ này. Tuy xét tổng 
thể mức cam kết gia nhập WTO của Việt Nam có cao hơn so với mức cam 
kết gia nhập WTO của Trung Quốc năm 2001 nhưng thấp hơn nhiều múc 
cam kết của các nước gia nhập WTO sau Trung Quốc. V iệt Nam đã có 
một số nhản nhượng phù hợp về mở cửa thị trường viễn thông theo yêu 
cầu của các thành viên WTO trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông 
khống có hạ tầng mạng và trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ qua biên giói 
(dịch vụ viễn thông quốc tế) để đổi lấy việc bảo lưu hạn chế “ nước ngoài 
phải liên doanh với đối tác Việt Nam" đà được cấp phép và bảo lưu hạn 
chế "mức vốn góp nước ngoài tối đa là 49% trong lĩnh vực cung cấp dịch 
vụ viễn thông cơ bản có hạ tầng m ạn ự .

Những nhân nhượng về dịch vụ vệ tinh vá dịch vụ cáp quang biển cung 
cấp qua biên giới chỉ cho phép phía nước ngoài được phép sở hữu toàn 
phần dung lượng thuộc hệ thống truyền dẫn không nằm trên lãnh thổ Việt 
Nam. Việt Nam vẫn bảo lưu được quyến kiểm soát nhá nước đối với hạ 
tầng mạng viễn thông trén lảnh thổ Việt Nam vả qua đó giữ được quyền 
kiểm soát nhất định đối với thị trường dịch vụ và an ninh thông tin. Việt 
Nam chưa cho phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực
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viễn thông, Các công ty nuoc ngoai vản phải hop tác V Ớ I  các công ty trong 
nước để cung cấp dich vu

■ Dịch vụ nghe nhìn trong đnm phán gia nhãp WTO, Việt Nam phải đỏi 
diện với hai luống quan điểm trái nguợc. Hoa Kỳ và một sò đối tác có 
thê mạnh về dịch vu nghe nhìn muốn Việt Nam cam kết tự do dịch vụ 
này trong khi EU đề nghỊ không đua vào cam kết. Cuối cùng, Việt Nam 
đưa ra cam kết vể dich vụ nghe nhìn nhung chỉ ở mức tương đương với 
BTA. Yêu cầu kiểm duyệt được nhấn mạnh trong tất cả các dịch vụ sản 
xuất, phân phối và chiêu phim,

Cam kết này nhìn chung không ảnh huởng nhiểu đến thị trường dịch vụ nghe 
nhìn tại Việt Nam. Thực tê cho thây sự sỏi động của thị trường nghe nhin Việt 
Nam 05 năm qua không phải là do thục thi BTA mà do những nguyên nhân 
từ sự quản lý. Cam kết vể dịch vụ nghe nhìn trong WTO sẽ khòng gây ra biến 
động cho thị trường dịch vụ nghe nhin. Tuy nhiên, vể mặt pháp luật, Việt Nam 
vẫn cần bảo đảm cho các quy định hiện hành phù hợp với cam kết đã đưa 
ra trong Biểu cam kết nên sẽ phải rà soát lại các quy định, kể cả Luật Điện 
ảnh để điểu chỉnh một số nội dung khác với cam kết đã đưa ra.

•  Dịch vụ xây dựng

Mức độ cam kết được giũ như BTA nhưng bổ sung thêm nội dung về chi 
nhánh. Cụ thể, sau 03 năm kể từ khi gia nhập WTO, Việt Nam cho phép thành 
lập chi nhánh với điểu kiện trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt 
Nam. Nhin chung, cam kất đối với dich vụ xáỵ dựnq là phù hợp với hiện trạng 
tại Việt Nam.

•  Dịch vụ phán phối

Cam kết trong dịch vụ này vế cơ bản giữ được như BTA và chặt chẽ hơn 
so với các nước mói gia nhập. Trước hết, thời điểm cho phép thảnh lập 
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài nhu BTA (01/01/2009). Thứ hai, tương 
tự như BTA, Việt Nam không mở cửa thị trường phân phối xăng dầu, dược 
phẩm, sách, báo, tạp chí, băng hình, thuốc iá, gạo, đường và kim loại quý 
cho nước ngoài (Trung Quốc chỉ bảo lưu được thuốc lá và muối). Nhiều 
sản phẩm nhạy cảm nhu sắt thép, phản bón, xi măng... Việt Nam chỉ mở
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cửa thị trường sau 03 năm nhưng quan trọng nhất là hạn chế khả năng mở 
điểm bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (mỏ từ điểm bán 
lẻ thứ hai trở đi phải được phép theo từng trường hợp cụ thể). Trung Quốc 
không bảo lưu hạn chế này.

Mức cam kết trên thấp hơn hiện trạng, trén thực tế, Việt Nam đâ cho phép 
một số tập đoàn phân phối lớn thành lập siêu thị 100% vốn nước ngoài và 
mỏ hàng loạt các siêu thị tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam nhưng với việc 
giữ được hạn chế về mỏ điểm bán lẻ, Biểu cam kết dịch vụ là Việt Nam có 
được một còng cụ kiểm soát. Vì thế, Việt Nam nén tận dụng công cụ này để 
hỗ trợ cho các nhà phân phối trong nước.

•  Dịch vụ giáo dục

Phạm vi cam kết rộng hơn so với BTA nhưng vẫn thấp hơn hiện trạng của 
Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với chủ trương xã hội hoá giáo dục hiện 
nay. Việt Nam chỉ cam kết các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công 
nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tê học, ké toán, luật 
quốc tế và đào tạo ngôn ngữ. Đối với giáo dục bậc cao, giáo dục cho người 
lớn và các dịch vụ giáo dục khác thì Chương trinh đào tạo phải được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam phê duyệt. Đối với dịch vụ giáo dục phổ 
thông cơ sỏ, Việt Nam chưa cam kết gì, trừ việc cung ứng dịch vụ theo phưdng 
thức đào tạo ở nước ngoài là không hạn chế và cung ứng dịch vụ theo phương 
thức mời chuyên gia, giáo viên nước ngoài đến Việt Nam giảng dạy theo 
cam kết chung về dịch vụ. Cam kết như vậy không ảnh hưỏng đến dịch vụ 

giáo dục phổ thông của Việt Nam.

•  Dịch vụ mối trường

Việt Nam không cam kết dịch vụ này trong BTA. Trong đàm phán gia nhập 
WTO, Việt Nam đưa ra cam kết đối với các dịch vụ xử lý nước thải, xử lý rác 
thải, làm sạch khí thải, xử lý tiếng ồn và đánh giá tác động của môi trường. 
Đối với những dịch vụ này, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép 
thành lập liên doanh 51% vốn nước ngoài trong vòng 04 năm kể từ khi gia 
nhập WTO. Sau thời gian này, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được 
quyền tự do lựa chọn hinh thức pháp nhân (trừ chi nhánh) để cung cấp dịch
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vu tại Viét Nam nhung phải chịu một số quy đinh mà Việt Nam đã bảo lưu 
trong Biểu cam kết dịch vụ như dành độc quyén và đặc quyển cho các nhà 
khai thác tư nhân Viét Nam đối với các dich vụ cung cấp để thực thi thẩm 
quyển của Chính phủ, không được thu gom rac thải trực tiếp từ các hộ gia 
đinh, không được tiếp cận một sô khu vực nhạy cảm ỏ Việt Nam.

Cac cam kết đưa ra tại dịch vụ môi trường la phù họp với chủ trương và chính 
sách hiện hành của Việt Nam, Các cam kết này không quá chặt chẽ, tạo sức 
hấp dẩn cho đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt 
Nam vươn lên khi mở cửa thị trường.

•  Dịch vụ tài chính

■ Dịch vụ bảo hiểm: là dịch vụ mà các thành viên WTO quan tâm và 
yéu cầu cao về mức độ mở cửa thị trường cho các công ty bảo hiểm nước 
ngoài, đặc biệt là yéu cầu cho phép thành lập chi nhánh trực tiếp. Tuy 
nhiên, mức cam kết của Việt Nam đạt đuợc trong Biểu cam kết là chặt 
chẽ, thấp hơn so với mức cam kết của một số nước mới gia nhập WTO 
gần đây. Cụ thể, Việt Nam cho phép nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm ở 
nước ngoài cung cấp qua biên giới một số loại hình dịch vụ bảo hiểm như 
bảo hiểm cho doanh nghiệp có vòn đầu tư nuớc ngoài và người nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam, tái bảo hiểm, bảo hiểm đối với vận tải quốc 
tế, v.v. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm nước ngoài được 
thành lập công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài ngay khi Việt Nam gia 
nhập WTO, đồng thời dược quyền cung cấp các dịch vụ bảo hiểm bắt 
buộc kể từ ngày 01/01/2008 và thành lập chi nhanh bảo hiểm phi nhân 
thọ sau 05 năm kể từ khi ta gia nhập WTO.

Về tổng thể, mức cam kết như trên là tương đũong với BTA, điểm khác duy 
nhất là Việt Nam mở thêm cho chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ, trên cơ sở 
cân nhắc khả năng quản lý, giám sát, mức đỏ ảnh hưởng đối với nền kinh tế 
và đặc biệt là yêu cầu đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm. Cạnh 
tranh trẽn thị trường bảo hiểm trong nước thời gian tới có thể sẽ sôi động hơn. 
Trên thực tế thị trường bảo hiểm đã được mỏ của cho các còng ty bảo hiểm 
100% vốn nước ngoài từ năm 1999. Nhiếu cõng ty bảo hiểm lớn trên thế giới 
đã có mặt tại thị trường Việt Nam.
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Tuy nhiên, để kiện toàn hon nũa khuôn khổ phap lý điêu chỉnh iĩnh vuc 
dịch vụ bảo hiểm, trong thời gian tới, Chinh phủ sẽ tiên hành ra soat, điéu 
chỉnh một sỏ quy định trong nước để thục thi cam kết gia nhập WTO. đac 
biệt là đẩy mạnh công tác quản ly giám sát của Nha nuoc đôi với hoat 
động kinh doanh bảo hiểm theo cac nguyên tắc và chuẩn mục quản ly 
bảo hiểm quốc tê.

■ Dịch vụ ngân hàng: đàm phán dịch vụ ngân hàng khá gay go, quyết 
liệt do đây là ỉĩnh vực nhạy cảm đôi vớỉ Việt Nam trong khi các thành 
viên rất quan tâm. Dủ phải chịu sức ép khá lón từ các thành viên nhung 
Việt Nam đã đạt được cam kết họp lỳ, cản bằng và phú họp với chủ truong 
của Chính phủ. Việt Nam đã giũ đưọc nhũng hạn chê quan trọng quy 
định trong BTA như không cho phép chi nhánh ngân hảng nuớc ngoai 
md điểm giao dịch ngoài trụ sở chi nhánh, hạn chế các tổ chức tín dụng 
nước ngoài mua cổ phần của các ngân hàng thương mại quốc doanh 
cổ phần hoá, chưa tụ do hoá các giao dịch vốn, V.V.; bổ sung thêm một 
số hạn chế quan trọng để tăng thêm hiệu quả quản lý nhà nước đối vói 
thị trường ngân hàng khi Việt Nam gia nhập WTO. Các hạn chế đáng 
chú ý là đưa ra yêu cầu về tổng tài sản của các tổ chức tín dụng nuóc 
ngoài muốn kinh doanh tại Việt Nam, không cho phép các tổ chức, cá 
nhản nước ngoài mua quá 30% tổng số cổ phần của các ngân hàng 
thương mại, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác hoặc được sự 
chấp thuận của cơ quan có thẩm quyển.

Việt Nam có nới lỏng một số hạn chế nhưng đếu phù hợp với thực trạng của 
ngành và chủ trương của Chính phủ. Chẳng hạn như cho phép các ngân 
hàng nước ngoài thành lặp ngân hàng con 100% vòn nước ngoài tử 
01/4/2007 (sớm hơn BTA khoảng 03 năm), đẩy nhanh lộ trình cho phép các 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài được huy động tiến gửi bằng đổng Việt Nam 
tại Việt Nam. Thực ra, các quy định này đâ được Việt Nam cho phép thông 
qua các văn bản pháp luật mới được ban hành gần đây.

So với Trung Quốc và một số nước mới gia nhập WTO gần đây, cam kết 
về dịch vụ ngân hàng của Việt Nam chặt chẽ hơn. Với mức cam kết như 
vậy. mức độ ảnh hưởng đối với ngành ngân hàng của Việt Nam sẽ không 
quá lớn. Khác với kinh doanh chứng khoán, kinh doanh ngân hàng ở Việt
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Nam đã hinh thảnh tu lâu va tât cả cac ngân hang đếu đâ có kinh nghiệm 
canh tranh, kể cả cạnh tranh VOI ngân hang nước ngoài. Năng lực giám 
sát va quản ly cũng đã co nhiếu tiến bỏ, nhiều chuẩn mực quốc tẻ đả 
đuoc ap dụng. Việt Nam lai giũ đuoc hạn chê vế mức mua cổ phấn của 
nha đầu tu nuoc ngoai nên tuy sue ep cạnh tranh có thể sẽ tăng thêm, 
nhât là trong lĩnh vực ban lẻ, nhung không có ly do để lo ngại về một sụ 
"đô vo" hoặc "thôn tinh ’ trong lĩnh vục ngân hàng.

■ Dịch vụ chứng khoán: là ngành dịch vụ mói bắt đầu hình thành ở 
V iẻt Nam nhưng đuọc nhiếu thành viên WTO, nhất lả các thành viên 
có hệ thống tài chính phát triển, quan tâm và đặt yêu cầu cao vể mỏ 
cửa thị trường. Cam kết của Viẻt Nam trong BTA trước đáy vể dịch vụ 
chứng khoán lá chua đáng kể và chưa bao quát hết các yếu tố của 
thị trường dịch vụ chứng khoán do vào thời điểm đó thị trường chửng 
khoán chưa được hình thành. Trong đàm phán gia nhập WTO, Việt 
Nam đã đổng ý cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán 
cung cấp qua biên giới mỏt số dịch vụ liên quan đến chứng khoán như 
thông tin tái chính, tư vấn tái chính, các dịch vụ trung gian và hỗ trỢ 
kinh doanh chứng khoán..., ngoài ra, còn cho phép thành lập liên 
doanh 49% vốn nước ngoài ngay từ khi gia nhập WTO. Sau đó 05 
năm, Việt Nam cho phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và 
chi nhánh để cung cấp dịch vụ chứng khoán đối với một số loại hình 
dịch vụ như quản ly tài sản, thanh toán, tư vấn liên quan đến chứng 
khoán, trao đổi thông tin tải chinh.

Để thục thi hiệu quả các earn kết đã đưa ra, trong thởi gian tới Chinh phủ 
sẽ tiếp tục xây dựng các ván bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán 
trong đó đặc biệt chú trọng đến các nội dung hướng dẫn cụ thể việc tham 
gia của bẽn nước ngoài nhu thành lập công ty chứng khoán 100% vốn 
nước ngoài vá chi nhánh.

•  Dịch vụ y tê

Mức độ cam kết như BTA, chỉ khác điểm duy nhất là Việt Nam giảm mức vốn 
yéu cầu để thành lập co sở điểu trị chuyên khoa từ 1 triệu USD xuống 
200.000 USD. Các yêu cấu vể vốn tối thiểu đã được Việt Nam bãi bỏ trên 
thục tế nên việc điểu chỉnh nỏi trên không gây ảnh hưởng.
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•  Dịch vụ du lịch

Đàm phán rất khó khăn nhưng vế tổng thể V iệt Nam đả giữ được như 
BTA. Đối với dịch vụ khách sạn - nhà hàng, trong vòng 08 năm kể tử khi 
gia nhập, V iệt Nam yéu cầu các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, nếu 
muốn cung cấp dịch vụ, phải đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc 
mua lại khách sạn. Quy định nảy nhằm khuyến khích các nhả cung cấp 
dịch vụ nước ngoài bỏ vốn đầu tư để nâng cấp hệ thống khách sạn Việt 
Nam, Đối với dịch vụ lữ hành - điểu hành tour du iịch, Việt Nam cho phép 
thành lập liên doanh khòng hạn chế vốn góp nước ngoài nhưng không 
cho phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Ngoài ra, các công ty 
có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung cấp dịch vụ đưa khách 
ra nước ngoài (outbound) và dịch vụ lử hành nội địa (domestic) mà chỉ 
được cung cấp dịch vụ lữ hành nội địa như là một phần của các dịch vụ 
đưa khách vào V iệt Nam.

•  Dịch vụ vàn hoá, giải trí

Dịch vụ này không cam kết trong BTA. Trong WTO, Việt Nam chỉ cam kết 
dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc) và dịch vụ trò chơi điện 
tử với mức độ cam kết rất chặt chẽ. nước ngoài chỉ được góp tối đa là 49% 
vốn trong liên doanh. Đặc biệt, Việt Nam không cam kết gì vể cung cấp qua 
biên giới để bảo đảm cho Nhà nước quyển chủ động trong việc đưa ra các 
quy định về quản lý dịch vụ giải trí trén mạng Internet.

•  Dịch vụ vận tải

■ Dịch vụ vận tải biển và hỗ trợ vận tải biển: chỉ cho phép các nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá 
qua biên giới, không cam kết về vận chuyển hành khách qua bién giới 
nhưng sẽ được cung cấp đầy đủ các dịch vụ nảy thông qua hình thức 
hiện diện thương mại. Cụ thể, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 
được phép thành lập liên doanh 49% vốn nước ngoài sau 02 năm kể 
tử khi Việt Nam gia nhập WTO để cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng 
hóa và hành khách. Liên doanh được khai thác đội tàu mang cò quốc 
tịch Việt Nam, ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hoá, hành khách 
cho các khách hàng trong và ngoài nước trén cơ sở tuán thủ quy định
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trong nước và không phàn biẽt đối xử.

Trong trưởng hợp một sô hâng táu nuớc ngoái muốn cung cấp một sô hoạt 
động trên bờ để phục vụ cho hang hoá do chinh hăng tàu vận chuyển thì 
đuỢc phép thành lập liên doanh 51% vốn nuớc ngoải kể tử ngày ta vào 
WTO để thực hiện các hoat động đó. Do các hoạt động này phần nào trùng 
lặp với hoạt động đại lý tàu biển và đại lý vận tải đường biển, một ngành 
nhạy càm nên Việt Nam đã đua ra những hạn chế rất chặt trong Biểu cam 
kết. Nguyên tắc là hãng tàu sẽ được thực hiện thêm một số hoạt động 
trên bờ nhưng chỉ để phục vụ cho hãng của minh và cũng chỉ được cạnh 
tranh với doanh nghiệp nước ngoải.

■ Dịch vụ vận tải đường bộ: không cam kết về cung cấp dịch vụ vận tải 
hàng hoá và hành khách qua biên giói mà cho phép thành lập liên doanh 
49% vốn nước ngoài hoăc hợp đồng hợp tác kinh doanh để cung cấp 
dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách tại Việt Nam. Sau 03 năm kể từ 
khi gia nhập, Việt Nam cho phép thành lập liên doanh không vượt quá 
51% vốn nước ngoài để vận tải hàng hóa nhưng trên cơ sở “kiểm tra nhu 
cầu kinh tế" (hay theo từng trường hợp cụ thể). Hạn chê này cho phép 
Việt Nam quyết định việc cấp phép phụ thuộc vào sự phát triển của thị 
trường trong nước. Để bảo đảm việc làm cho đội ngũ lái xe và không gảy 
xáo trộn vế thị trường lao động trong ngành, Việt Nam yêu cầu 100% lái 
xe phải là công dân Việt Nam.

Việt Nam cam kết thêm một sô dịch vụ hỗ trợ vận tải biển như dịch vụ xép 
dỡ công-te-nơ, dịch vụ thông qiian, (lịch vụ bãi Qông-te-nơ. Đối với các 
dịch vụ này, V iệ t Nam yéu cầu nước ngoài phải lién doanh trong thời gian 
từ 05 đến 07 năm và có những dịch vụ không cho phép tổn tại dưới hình 
thức 100% vốn nước ngoái.

Các cam kết của Việt Nam về dịch vụ vặn tải biển và hỗ trỢ vận tải biển như vậy 
là khá chặt chẽ, nhiều chỗ thấp hơn hiện hành. Thời hạn chuyển đổi từ 05 đến 
07 năm là đủ dài để các doanh nghiệp trong nước tự điều chỉnh và vươn lèn.

■ Dịch vụ vận tải đường thuỷ nội địa, đường sắt và hàng không: tường 
tự như dịch vụ vận tải đường bộ, Việt Nam chưa cho phép nhà cung cấp 
dịch vụ nước ngoai được cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá và
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hành khách qua biên giới. Với dịch vụ vận tải đường thuỷ, Việt Nam cho 
phép thành lập liên doanh 49% vốn nước ngoài kể từ khi gia nhâp WTO 
Với dịch vụ vận tải đường sắt, Việt Nam cho phép thành lập liên doanh 
49% vốn nước ngoài nhưng chỉ được vận tải hàng hoá,

Theo quy định của WTO, các hoạt động vận chuyển hàng hoá và hành khách 
theo đường hàng khòng không thuộc phạm vi điểu chỉnh của WTO, Các dịch 
vụ phụ trợ cho vận tải đường hàng không thuộc phạm vi điểu chỉnh của WTO 
gồm: dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không, dịch vụ đặt giũ chỗ bằng 
máy tinh và dịch vụ sửa chữa vả bảo dưỡng máy bay. Đối với dịch vụ bán và 
tiếp thị sản phẩm hàng không, dịch vụ đặt giũ chỗ bằng máy tính, ta cam kết 
theo thực tế hiện hành. Đối với dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay, Việt 
Nam cho phép thành lập lién doanh 51% vốn nước ngoài kể từ khi gia nhập 
WTO. Sau 05 năm kể từ khi gia nhập WTO, Việt Nam cho phép thành lập 
công ty 100% vốn nước ngoải.

Danh mục miễn trừ tối huệ quốc

Việt Nam bảo lưu ngoại lệ MFN (tức là có thể phân biệt đối xử theo các đòi 
tác khác nhau) trong một sô lĩnh vực:

Thứ nhất, các Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương (BIT) mà Việt Nam đã 
kỷ với các nước. Theo Bảo lưu này, Việt Nam có quyền không dành những ưu đãi 
theo một số hiệp định đầu tư song phương cho toàn bộ các thành viên WTO.

Thứ hai, với dịch vụ nghe nhìn thì theo Bảo lưu này, Việt Nam có quyển 
phân biệt đối xử giữa các thành viên WTO trong các hoạt động như sản xuất, 
phát hành, chiếu các chương trình truyền hình, phim truyện v.v. Biện pháp 
bảo lưu này giúp Việt Nam dành những ưu đãi nhất định cho các thành viên 
WTO đă ký các hiệp định vể hợp tác văn hoá với Việt Nam.

C uối cùng, với dịch vụ vận tải biển, Việt Nam chỉ được duy tri không 
quá 05 năm kể từ khi gia nhập WTO bảo lưu sự phân biệt đối xử trong các 
vấn để liên quan đến hoạt động kinh doanh của các công ty con của các 
hăng tàu nước ngoài được quy định theo các hiệp định song phương mà 
Việt Nam ký với các nước. Tuy nhiên, đối với Singapore, biện pháp này 
được duy tri không quá 10 năm kể từ khi gia nhập WTO theo Hiệp định 
hàng hải ký giữa hai nước.
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GIA NHẬP WTO - Cơ HỘI, THÁCH THỨC 
VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA‘̂>
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Việt Nam đã chính thúc đuợc kết nạp vào WTO. Điều gì 
sẽ diễn ra khi chúng ta tham gia tổ chức thương mại có 
quy mò toàn cầu này. Đâu là co hội mà chúng ta có thể 
và cần phải tận dụng. Nhũng thách thức nào mà chúng 
ta phải nhận biết để vuọt qua. Vả để tận dụng cơ hội, 
vuọt qua thách thức chúng ta phải làm gì.

“Thế kỷ châu Á”

Vào nửa cuối những năm 90 của thê kỷ trước, với đà 
phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và sự bùng 
nổ của còng nghệ thông tin, lực lượng sản xuất đã có 
bước phát triển vượt bậc trên phạm vi toàn cầu. Các 
còng ty xuyên quốc gia với tiềm lực tài chính to lớn và 
khả năng còng nghệ dổi dao gia tăng hoạt động.

Gụ phát triển mạnh mẽ của lục lượng sản xuất và sụ gia 
tăng hoạt động của các công fy xuyên quốc gia là hai yếu 
tô lớn tác động đến bức tranh kinh tẻ thè giới trong thời 
đại ngày nay. Hai yếu tố này, một mặt đặt ra nhu cầu, mặt 
khác tạo ra khả năng tổ chức lại thị trường trên toàn thế 
giới. Nói một cách khác, hai yếu tò này thúc đẩy quá trình 
toàn cầu hoá kinh tế. Sự mở rộng thị trường gắn vói sự

'Bái viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 
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phát triển lực luọng sản xuất và tính chất của quá trình 
này đã được c, Marx chỉ ra trong Tuyên ngôn Đảng Cộng 
sản. Trong nến kinh tê toàn cầu hoá, các yếu tô của quá 
trình tái sản xuất hàng hoá và dịch vụ được dịch chuyển 
tụ do hơn từ nước này sang nước khác, thông qua các 
cam kết mở cửa thị trường. Các cam kết này có thể là 
giữa hai nước theo hiệp định mậu dịch tự do song 
phương (FTA) có thể là giữa các nhóm nước theo hiệp 
định mậu dịch tự do khu vực (RTA) hoặc rộng hơn, trên 
quy mỏ toàn cầu trong Tổ chức Thương mại thế giới.

Tuỳ theo thoả thuận giữa các đối tác tham gia hiệp định 
mà phạm vi và độ sâu của các hiệp định có thể khác nhau 
nhưng nội dung cơ bản của các hiệp định này là các cam 
kết mỏ cửa thị trường về thương mại hàng hoá, dịch vụ, 
đầu tư và những nguyên tắc, luật lệ phải tuàn thủ để bảo 
đảm mỏ cửa thị trường một cách thực chất và còng bằng.

Đến năm 2005, trên thế giới, đã có 312 hiệp định mậu 
dịch song phương và khu vực được ký kết và được thông 
báo đến Tổ chức Thương mại thế giới, trong đó có 170 
hiệp định còn hiệu lực. Tổ chức Thương mại thế giới 
được thành lập năm 1995 trên cơ sở tổ chức thuế quan 
và thương mại (gọi tắt là GATT) sau Vòng đàm phán 
Urugoay kéo dài 8 năm. Đến nay, WTO có 150 thành 
viên, chiếm khoảng 90% dân số thế giới, 95% GDP và 
95 % giá trị thương mại toàn cầu.

Không dừng lại ở hiện trạng, nhiều nước đang đàm phán 
về các FTA và RTA mới. Tổ chức thương mại thế giới cũng 
đang tìm cách phát triển theo cả chiều rộng (kết nạp thêm 
thành viên mới), cả theo chiều sâu (đàm phán để mỏ rộng 
khả năng tiếp cận thị trường hơn nữa), mặc dù điều này 
không dễ dàng. Bỏi, đày là quá trình chứa đựng nhiều mâu 
thuẫn, có sự xung đột lợi ích giữa các nước, các nhóm nước 
và là một quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm thiết
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lặp một trát tư kinh tế thê giới họp lý hơn, còng bằng hơn. 
Vì lẽ đo, toàn cầu hoá vần la một quá trình chưa định hình.

Mặc du vậy, toàn cầu hoá vẫn tiên về phía trước, nhu 
một tất yếu khách quan, bởi động lục bén trong của nó 
là sụ phát triển của lực lượng sản xuất mà lực lượng sản 
xuất thì không ngừng phát triển và càng về sau thi càng 
phát triển nhanh hon, mạnh hơn.

Do các yếu tố của quá trình tái sản xuất hàng hoá và 
dịch vụ dịch chuyển tự do từ nước này sang núớc khác 
nên sự phản công lao động ngày càng sâu sắc và diễn 
ra trên phạm vi toàn thế giới, hình thành nén các chuỗi 
giá trị toàn cầu. Từ thực tẻ' này, một loạt vấn đề mới đặt 
ra trong chinh sách thương mại và đầu tư. Trong đó, có 
đối sách của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc trước xu thế của 
thời đại, hoặc tham gia vào tiến trình toàn cầu hoá hay 
đứng ngoài tiến trình ấy.

Tham gia vào tiến trình toàn cầu hoá, tiến cùng thời đại 
tuy thách thức là rất lớn, nhưng cơ hội cũng rất nhiều. 
Không tham gia vào tiến trình ấy, trở thành người ngoài 
cuộc sẽ bị phân biệt đối xử trong tiếp cận thị trường vể 
hàng hoá, dịch vụ và đầu tư, sẽ rất khó khăn trong việc 
chuyển dich cơ cấu kinh tế theo hưởng công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá, nhất là trong bối cảnh thế giới đang diễn ra 
cuộc cách mạng kỹ thuật - công nghệ lần thử 3; và từ đó, 
dẫn đến làn sóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế lần thứ 3. 
Mà sự chuyển dịch cơ cấu kinh tê ở mỗi nước sẽ dẫn đến 
sự chuyển dịch cơ cấu kinh tê giữa các nước.

Điều quan trọng nữa là quốc gia nào khòng tham gia vào 
tiến trình này, quốc gia đó sẽ không có địa vị bình đẳng 
trong việc bàn thảo và xây dựng định chế của nền 
thương mại thế giới, khòng có điều kiện để đấu tranh bảo 
vệ quyền lợi của mình.
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Nhận thức được tình hinh đó, nhiều nuớc, kể cả cac nuớc 
truớc đây vẫn thực hiện chinh sách bảo hộ mậu dịch 
nghiêm ngặt đâ tiến hành cảl cách kinh tế, mỏ cùa VÓI bén 
ngoài, tham gia vào quá trình toàn cầu hoa. Nhó đo. kinh 
tế các nuớc này liên tục tăng truòng với tốc độ cao. Trung 
Quốc và An Độ đang nổi lên thành nhũng trung tâm kinh 
tê lớn cúng với Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. Khu vực Đòng 
Á, Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động Quà trình 
hỢp tác liên kết trong khu vực này ngày càng mỏ rộng và 
đi vào chiều sáu. Ý tưòng về việc thành lập một Khu vực 
mậu dịch tự do Đỏng Á thậm chí Khu vực mậu dịch tụ do 
xuyên Thái Bình Dương đã được bàn thảo tại các diễn đàn 
kinh tế. Thè giới đang nói nhiều về “Thê kỷ châu Á ".

“Toàn cầu hoá kinh tế”

Đảng Cộng sản Việt Nam với bản chất cách mạng và tu 
duy chính trị nhạy bén đâ khỏi xướng và tiến hành còng 
cuộc đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc trên các 
lĩnh vực, cả vế đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới co cấu 
kinh tế, đổi mới quan hệ kinh tê đối ngoại và cải cách 
nền hành chính quốc gia. Gắn kết các nội dung đổi mới 
và để bảo đảm cho quá trinh đổi mới là quá trình hoàn 
thiện hệ thống luật pháp, cơ chế quản lý, từng buớc 

hình thành đổng bộ cảc yếu tố của kinh tẻ thị trường 
Chính điểu này không chỉ đảm bảo phát huy được nội 
lực của đất nước, sức mạnh của khối đại đoan két toán 
dân mà còn tạo ra tiền để bén trong - nhân tô quyết 
định cho tiến trình hội nhập với bẽn ngoài.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung uong khoá 
VII tại Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng tháng 6 
năm 1996 khẳng định: "Tiếp tục thực hiện đường lối đối 
ngoại độc lập. tụ chủ. rộng mở. đa dạng hoà các quan hệ 
đối ngoại... Hợp tác nhiều mặt. song phương và đa
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phươnq VỚI các nưôc. các tổ chức quốc iế  và khu vực trên 

nguyên tâc tôn trọng độc lập. chủ quyền, toàn vẹn lành 
thó cua nhau, bình đẳng, củng có lợi...”.

Thuc hiên đuờng lối cùa Đảng, chúng ta đã phát triển mạnh 
quan hệ toan diện và mỏ cửa buòn bán biên giới với Trung 
Quốc: gỉa nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN), 
tham gia Hiệp định mậu dịch tự do ASEAN; Diễn đàn kinh 
tế châu A - Thái Binh Dương (APEC); là sáng lập viên Diễn 
đàn Họp tác Á - Âu (ASEM). Cùng với các nước ASEAN kỳ 
Hiệp định thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung 
Quốc, ASEAN Hàn Quốc, ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - úc 
và New Zealand. Kỳ Hiệp định thương mại song phương với 
Hoa kỳ (BTA). Đây là nhũng bước đi quan trọng, là sự “cọ 
xái" từng buớc trong tiến trình hội nhập.

Thực tiễn những năm qua chỉ rõ: khi mỏ cửa thị trường, 
lúc đầu chúng ta có gặp khó khăn. Md cửa buòn bán 
hàng hoá qua biên giới với Trung Quốc, hàng hoá nước 
bạn tràn vào đẩy doanh nghiệp nước ta vào thê bị động, 
một số ngành sản xuất “lao đao”, một số doanh nghiệp 
phải giải thể. Tuy nhiên với thời gian, các doanh nghiệp 
nưỏc ta đả vươn lên, trụ vững và đã có bước phát triển 
mới. Nhiều doanh nghiệp đã đổi mới công nghệ sản 

xuât, cải tiên kiểu dáng, mẩu mã, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, nhờ đó mà tăng được sức cạnh tranh, phát 
triển được sản xuất, mở rộng được thị trường.

Thực hiên các cam kết theo hiệp định mậu dịch tự do 
ASEAN, chúng ta đă loại bỏ hàng rào phi thuế quan, 
giảm thuế nhập khẩu, Đến năm 2006, có 10.283 dòng 
thuế chiếm 99,43% biểu thuế nhập khẩu ASEAN có thuế 
suất chỉ 0 mức 0 - 5%, nhưng các ngành sản xuất của ta 
vẫn phat triển với tốc độ cao. Trong nhiểu năm qua, sản 
xuát cống nghiêp tăng trung binh 15 - 16%/năm, kim
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ngạch xuất khẩu tăng trung bình trên 20°o/năm là nhân 
tỏ’ quan trọng bảo đảm tăng trưởng kinh tế khá cao và 
liên tục, tạo thêm nhiều còng ăn việc làm.

Điếu đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng lâu dài là tiến 
trình đổi mới kinh tế theo cơ chế thị trường và hội nhập 
quốc tế đã từng bước xuất hiện lóp cán bộ trẻ có trinh đò 
chuyên môn cao, thông thạo ngoại ngữ. xuất hiện một 
đội ngũ những nhà doanh nghiệp mới, có kiến thúc, 
năng động và tự tin, dám chấp nhận mạo hiểm, dám đối 
đầu với cạnh tranh. Đây là nguồn lực quý báu cho sự 
nghiệp cóng nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được sau gần 10 năm 

đổi mới, năm 1995, nước ta chính thức làm đon xin gia 
nhập Tổ chức Thương mại thế giới. Nhận thức rõ "toàn 
cầu hoá kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày 
càng nhiều nước tham g ia ’’ (Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Trung ương khoá VIII tại Đại hội toàn quốc 
của Đảng tháng 4 năm 2001) và thực hiện Nghị quyết 07 
của Bộ Chính trị khoá VIII về hội nhập kinh tế quốc tế, 
chủng ta đã nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm 
hình thành đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường, 
kiên tri đàm phán trên cả 2 kênh song phương (mở cửa 

thị trường) và đa phương (thực hiện các hiệp định của Tổ 
chức Thương mại thế giới). Ngày 07 tháng 11 vừa qua, 
nước ta đã chính thức được kết nạp vào tổ chức này.

Tham gia vào Tổ chức Thương mại thế giới, nước ta đứng 

trước những cơ hội lớn như sau;

M ột là: Được tiếp cận thị trường hàng hoá và dịch vụ ỏ tất 

cả các nước thành viên với mức thuê nhập khẩu đâ được 

cắt giảm và các ngành dịch vụ mà các nước mở cửa theo 

các Nghị định thư gia nhập của các nước này, không bị

I
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phân biêt đôi xử Điểu đó, tạo điểu kiện cho chúng ta mở 
rông thi truờng xuất khẩu va trong tương lai - với sự lớn 

manh của doanh nghiép va nến kinh tê nước ta - mỏ rộng 

kinh doanh dịch vụ ra ngoài biên giới quốc gia. Với một 
nển kinh té có độ mỏ lon nhu nền kinh tê nước ta, kim 

ngach xuất khẩu luôn chiếm trên 60% GDP thi điều này 

là đặc biét quan trọng, là yếu tố bảo đảm tăng trưởng.

Hai la Với việc hoan thiện hệ thống pháp luật kinh tế 
theo co chế thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa và 
thưc hiện công khai minh bạch các thiết chế quản lý 
theo quy định của WTO, môi trường kinh doanh của 
nước ta ngày càng được cải thiện. Đảy là tiền để rất 
quan trọng để không những phát huy tiềm năng của 
các thảnh phần kinh tê trong nước mà còn thu hút 
mạnh đầu tu nước ngoài, qua đó tiếp nhặn vốn, còng 
nghệ sản xuất và công nghệ quản lý, thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra công ăn việc làm và chuyển 
dịch co cấu lao động, thực hiện công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước, bảo đảm tốc độ tăng trưỏng và rút 
ngắn khoảng cách phát triển.

Thực tê trong những năm qua đã chỉ rõ, cùng với phát 
huy nôi lực, đầu tư nước nạoài có vai trò quan trọng trong 

nến kinh tê nước ta và xu thế này ngày càng nổi trội; 
năm 2006, đầu tu nuoc ngoài chiếm 37% giá trị sản xuất 
cống nghiệp, gần 56% kim ngạch xuất khẩu và 15,5% 
GDP, thu hút hơn một triệu lao động trực tiếp làm việc 
trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ba là: Gia nhập WTO chúng ta có được vị thế binh đẳng 
như các thành viên khác trong việc hoạch định chính 
sách thương mại toàn cầu, có cơ hội để đấu tranh nhằm 
thiết lâp mòt trát tự kinh tế mới công bằng hơn, hỢp lý 
hơn, có điều kiên để bảo vẽ lơi ích của đất nước, của
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doanh nghiệp. Đưong nhiên kết quả đấu tranh còn tuỳ 
thuộc vào thế và lực của ta, vào khả năng tập họp lực 
lượng và năng lục quản ly điều hành của ta

Bốn là: Mặc dầu chủ truơng của chúng ta là chủ động 
đổi moi, cải cách thể chê kinh tẽ ỏ trong nuớc để phát 
huy nội lực và hội nhập với bên ngoài nhưng chinh việc 
gia nhập WTO. hộl nhập vào nền kinh tế thế giới cũng 
thúc đẩy tiên trình cải cách trong nước, bảo đảm cho 
tiến trình cải cách của ta đổng bộ hơn, có hiệu quả hơn.

Năm là: Cùng với những thành tựu to lớn có ỳ nghĩa lịch sử 
sau 20 năm đổi mới, việc gia nhập WTO sẽ nâng cao vị thế 
của ta trẽn trường quốc tế, tạo điều kiện cho ta triển khai 
có hiệu quả đường lối đôi ngoại theo phuơng chàm: Việt 
Nam mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các nước 
trong cộng đồng thế giới vì hoà bình, họp tác và phát triển.

Trong khi nhận thức rõ những có hội có được do việc gia 
nhập WTO mang lại, cần thấy hết những thách thức mà 
chúng ta phải đối đầu, nhất là trong điều kiện nước ta là 
một nước đang phát triển ở trinh độ thấp, quản lý nhà nước 
còn nhiều yếu kém và bất cập, doanh nghiệp và đội ngũ 
doanh nhân còn nhỏ bé. Những thách thức này bắt nguồn 
từ sự chênh lệch giữa năng lực nội sinh của đất nước với 
yêu cầu hội nhập, từ những tác đòng tiêu cực tiềm tàng 
của chính quá trinh hội nhập. Những thách thức này gồm:

M ột là: Cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn, vói nhiêu 
‘‘đối thủ” hơn, trên bình diện rộng hơn, sâu hơn. Đáy là 
sụ cạnh tranh giữa sản phẩm của ta với sản phẩm các 
nước, giữa doanh nghiệp nước ta với doanh nghiệp các 
nước, không chỉ trên thị trường thế giói và ngay trên thị 
trường nước ta do thuế nhập khẩu phải cắt giảm từ 
mức trung bình 17,4% hiện nay xuống mức trung binh 
13,4% trong vòng 03 đến 05 năm tới, nhiểu mặt hàng 
còn giảm mạnh hơn.
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Canh tranh không chỉ diễn ra ỏ cấp độ sản phẩm với sản 
phẩm, doanh nghiẻp với doanh nghiệp. Cạnh tranh còn 
diễn ra giữa nhà nuoc vả nha nuớc trong việc hoạch định 
chính sach quản lý va chiến luỢc phát triển nhằm phát 
huy nõi luc và thu hút đầu tu từ bén ngoài. Chiến lược 
phat triển co phát huy đuọc lọl thế so sánh hay không, 
có thể hiện đuọc khả năng “phản ánh vượt írưđc" trong 
một thê giới biến đổi nhanh chóng hay không.

Chinh sách quản lý có tao đuỢc chi phí giao dịch xã 
hội thấp nhất cho sản xuất kinh doanh hay không, có 
tạo dựng được mỏi truờng kinh doanh, đầu tư thông 
thoáng, thuận lợi hay không v.v... Tổng hợp các yếu tỏ 
cạnh tranh trên đây sẽ tạo nên sức cạnh tranh của 
toàn bộ nền kinh tế, sức cạnh tranh quốc gia.

Hai là Trên thế giới sụ "phân phối"\ợ\ ích của toàn cầu 
hoá là không đống đểu. Những nước có nển kinh tê 
phải triển thấp được hưởng lợi ít hơn. ổ  mỗi quốc gia, 
sự "phân phôi” lợi ích cũng không đồng đều. Một bộ 
phận dân cư được hưởng lợi it hơn, thậm chí còn bị tác 
động tiêu cực của toàn cầu hoá; nguy cơ phá sản một 
bộ phận doanh nghiệp và nguy cơ thất nghiệp sẽ tăng 
lên, phán hoá giàu nghéo sẽ mạnh hơn. Điều đó đòi 
hỏi phải có chính sách phúc lợi và an sinh xã hội đúng 
đắn; phải quán triệt và thực hiện thật tốt chủ trương 
của Đảng: "Tàng trưởng kinh tê đi đôi với xoá đói, giảm 
nghèo, thực hiện tiến bộ và công bàng xà hội ngay trong 
từng bước phát triển".

Ba /á: Hội nhập kinh tê quốc tê trong một thê giới toàn 
cầu hoá, tính tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nước sẽ tăng 
lên. Sự biến động trên thị trường các nước sẽ tác động 
mạnh đến thị trường trong nước, đòi hỏi chúng ta phải 
có chính sách kinh tê vĩ mô đúng đắn, có năng lực dự 
báo và phân tích tình hình, cơ chẽ quản lý phải tạo cơ
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so để nền kinh tê có khả nâng phản ứng tich cức, hạn 
chế được ảnh hưỏng tiêu cực trước những biến động 
trên thị trường thế giới.

Trong điểu kiện tiềm lực đất nước có hạn, hệ thống 
pháp luật chưa hoàn thiện, kinh nghiệm vận hành nến 
kinh té thị trường chưa nhiểu thì đây là khó khăn không 
nhỏ, đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, 
với lòng tự hào và trách nhiệm rất cao truớc quốc gia, 
trước dân tộc.

Bốn là: Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra những vấn để 
mới trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh 
quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá vá truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, chống lại lối sống thực dụng, chạy 
theo đống tiến.

Như vậy, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, hội 
nhập kinh tế quốc tế vừa có cơ hội lớn, vừa phải đối đầu 
với thách thức không nhỏ. Cơ hội tự nó không biến 
thành lực lượng vật chất trên thị trường mà tuỳ thuộc 
vào khả năng tận dụng cơ hội của chúng ta. Thách thức 
tuy là sức ép trực tiếp nhưng tác động của nó đến đâu 
còn tuỳ thuộc vào nỗ lực vươn lén của chúng ta. Cơ hội 
và thách thức không phải “nhất thành bất biến” mà luôn 

vận động, chuyển hoá và thách thức đối với ngành này 
nhưng có thể là cơ hội cho ngành khác phát triển.

Tận dụng được cơ hội sẻ tạo ra thế và lực mới để vượt 

qua và đẩy lùi thách thức, tạo ra cơ hội mới lớn hơn. 

Ngược lại, không tận dụng được cơ hội, thách thức sẽ 

lấn át, cơ hội sẽ mất đi, thách thức sẽ chuyển thành 

những khó khăn dài hạn rất khó khắc phục, ỏ  đây, nhân 

tố chủ quan, nội lực của đất nước, tinh thần tự lực tự 

cường của toàn dân tộc là quyết định nhất.

„  %  #Chuyén dề_____
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Với thanh tuu to lớn sau 20 năm đổi mới, quá trình 
chuyển biến tích cục trong cạnh tranh và hội nhập kinh 
tẽ nhũng năm vua qua, cung với kinh nghiệm và kết quả 
của nhiêu nuóc gia nhâp Tổ chức Thuơng mại thê giới 
trước ta, cho chúng ta niềm tin vững chắc rằng: Chúng ta 
hoàn toàn co thể tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức. 
Có thể co mót sô doanh nghiệp khó khản, thậm chí lâm 
vào cảnh pha sản nhung phần lớn các doanh nghiệp sẽ 
trụ vững va vuơn lên, nhiều doanh nghiệp mới sẽ tham 
gia thi truờng và toàn bỏ nền kinh tê sẽ phát triển theo 
mục tiêu và định huớng của chúng ta.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
Việt Nam

Hội nghị lấn thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá X vào cuối nâm nay sẽ thảo luận và thông qua một 
số chủ trương, chính sách lớn để phát triển nhanh và bển 
vững sau khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế 
giới. Dưới đây, xin trình bày một số vấn đề nhằm góp 
phần xác định những chủ trương, chính sách đó.

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế quản lý, 
nhằm hình thành nhanh vá đồng bộ các yếu tố của kinh tế 
thị truònq, tợn crt srí pháp lý cho viêc thực hiện các cam kết:

- Soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực thi các luật 
mới ban hành, bảo đảm cụ thể, công khai, minh bạch 
phù hợp vỏi nội dung của luật:

- Xoá bỏ mọi hình thức bao cấp, trong đó có bao cấp 
qua giá, thực hiện giá thị trường cho mọi loại hàng hoá 
và dịch vụ. Đối vói những mặt hàng hiện còn áp dụng 
cơ chê nhà nước định giá, phải xác định lộ trình thực 
hiện nhanh giá thị trường để các doanh nghiệp tính 
toán lai phương án sản xuất kinh doanh:

tié________
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- Đẩy mạnh cải cách trong lĩnh vực tai chinh, ngán 
hảng, bảo đảm cho các ngân hàng thương mại thực sụ 
là các đơn vị kinh tẽ tự chủ, tụ chịu trách nhiêm vế các 
khoản vay và cho vay trên cơ sỏ hiệu quả, không có sụ 
phân biệt đối xử vế hinh thức sỏ hữu và các thành 
phần kinh tế, Hoàn thiện co chẻ quản lý thị trưởng đất 
đai và bất động sản, tạo bước đột pha trong hoạt động 
của thị trường này, c ả i cách chế độ ké' toán và tài 
chính doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế;

- Xây dựng các biện pháp hỗ trợ đối với một số lĩnh vực, 
sản phẩm đi đôi với việc loại bỏ các hình thức trợ cấp xuất 
khẩu và trợ cấp gắn với tỷ lệ nội địa hoá phù hợp với các 

cam kết của ta trong Tổ chức Thương mại thế giới;

- Hoàn thiện cơ chế và tổ chức quản lý cạnh tranh, 
chống bán phá giá, chống trợ cấp để tạo ra môi trường 
cạnh tranh lành mạnh. Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ 
thuật và tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm phù 
hợp với Hiệp định TBT và SPS để bảo vệ thị trường nội 

địa và người tiêu dùng;

- Kết hợp chính sách tài khoá với chính sách tiền tệ. sử 
dụng linh hoạt các công cụ lãi suất, hạn mức tín dụng, 

tỷ giá... để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nâng cao chất 
lượng của công tác thông tin, dự báo vể thị trường, giá 
cả, quan hệ cung cầu để xác định các cân đối lớn;

- Đẩy mạnh cải cách tiền lương, chế độ bảo hiểm; sớm 
nghiên cứu hình thành quỹ bảo hiểm thất nghiệp, và 
các chính sách an sinh xã hội;

- Đổi mới cơ chế quản lý các cơ quan khoa học - công 
nghệ theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự hạch toán.

Gắn kết chặt chẽ các cơ quan này với doanh nghiệp để

I
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thúc đẩy viêc đổi mới công nghệ sản xuất ỏ doanh 
nghiẻp, nhằm phát triển thị trường khoa học, công nghệ. 
Có chinh sách khuyên khích các doanh nghiệp áp dụng 
các thành tựu khoa học công nghệ vào đầu tư, kinh 
doanh đi đôi voi việc bảo vệ quyển sỏ hữu trí tuệ.

2, Thục hiện một cách mạnh mẽ cải cách thủ tục hành 

chinh, bài bỏ các thủ tục. giấy tờ không thực sự cần thiết 

nhàm rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp và tham 

gia thị trường, đúa nhanh hàng hoá và dịch vụ vào kinh 

doanh: Việc quản lý xuất nhập khẩu các mặt hàng quản 

lý chuyên ngành chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, điều kiện hành nghề, không 

dùng giấy phép làm công cụ để hạn chế thương mại. 

Công bố còng khai quy trình tác nghiệp, thời gian giải 

quyết công việc, người chịu trách nhiệm ở tất cả các cơ 

quan thuộc bộ máy nhà nước và các đơn vị cung ứng 
dịch vụ công để mọi công dân, mọi doanh nghiệp biết, 

thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Công khai, minh bạch mọi chính sách, cơ chế quản lý 

là một trong những tiêu chí của xã hội “công bàng, dân 
chủ. vàn minh"\/á là yêu cầu cấp bách hiện nay. Điều 

náy không những là tiền đề của chống tham nhũng mà 

còn là điếu kiện để tạo ra thị trường cạnh tranh, giảm 
chi phi giao dịch cho doanh nghiệp và công dân, là điều 
kiện bảo đảm hiệu quả của tăng trưỏng. Phải làm việc 
này một cách đồng bộ vá kiên quyết. Loại bỏ khỏi bộ 

máy nhà nước những công chức gây phiền hà, nhũng 

nhiễu nhân dán và doanh nghiệp, những người thiếu 
trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Sắp xếp lại các cơ quan quản lý nhà nước, theo yêu cầu 
quản lý đa ngành, đa lĩnh vực: Làm việc này không phải

V ^U]tên_đê
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là để tinh gọn tổ chức một cách giản đơn mà là tạo ra tiền 
để tổ chức để bảo đảm sự đồng bộ, tầm nhìn liên ngành, 
khắc phục sự chồng chéo, kém hiệu quả trong việc xây 
dựng và thực thi các thiết chế quản lý.

Trên cơ sỏ sắp xếp lại các cơ quan quản lỳ nhà nước và 
cải cách thủ tục hành chính để xây dựng lại hệ thống phân 
cấp theo những tiêu chí khoa học, bảo đảm tính tương 
thích, sự đổng bộ và tính mục tiêu trong các lĩnh vực đã 
phân cấp. Quan điểm nhất quán ỏ đây là: bảo đảm tính 
thống nhất quản lý và mục tiêu phát triển, phân cấp mạnh 
cho địa phương và cơ sỏ. vấn đề sẽ được giải quyết ở cấp 
nào mà ỏ đó có đầy đủ thông tin và khả năng thực hiện 
công việc tốt nhất. Gắn phân cấp với kiểm tra, giám sát.

4. Đổi mới để phát triển mạnh nguồn nhân lực: Chúng ta 
thường nói và người nước ngoài cũng nói; nước ta có 
nguồn nhân lực dồi dào, lao động trẻ chiếm 70% lực 
lượng lao động. Người Việt Nam cần cù, chịu khó học 
tập, nhận thức nhanh. Đây là một iợi thế cạnh tranh. 
Điều đó đúng nhưng chưa phản ánh đầy đủ thực trạng 
nguồn nhân lực nước ta.

Hiện tại, chúng ta chỉ có lợi thế cạnh tranh thực tế trong 
những ngành nghề đòi hỏi sử dụng nhiều lao động với kỹ 

năng trung binh và thấp. Những lĩnh vực có giá trị gia tăng 
lớn, đòi hỏi trinh độ cao, chúng ta đang rất thiếu và do đó 
làm hạn chế khả năng thu hút đầu tư vào những lĩnh vực 
này như cơ khí chế tạo, sản xuất các sản phẩm công 
nghệ cao, tư vấn thiết kế, tạo mẫu và trong các ngành 
dịch vụ có giá trị gia tăng cao... Hạn chế này là do những 
yếu kém, bất cập trong hệ thống giáo dục của ta, cần 
phải nhanh chóng tìm ra các giải pháp để khắc phục.

Hướng chính ở đây là: Chấp nhận cơ chế thị trường

Chuyên đề
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trong đào tạo đại học thuóc các ngành kỹ thuật - còng 
nghệ và dạy nghể để huy động các nguổn lực nhằm 
phát triển và nâng cao chát luọng đào tạo gắn liền với 
việc thực hiện đầy đủ co chê thị trường trong việc trả 
lương cho người lao động.

Từ quan điểm hệ thống và bảo đảm tinh liên thông trong 
hệ thống giáo dục - đào tạo từ phổ thông - đại học và 
dạy nghề, giải quyết trước việc cải cách giáo dục đại học 
và dạy nghề. Học tập kinh nghiệm của các nước có nền 
giáo dục đại học và dạy nghề tién tiến để chọn lọc, sử 
dụng. Trên cơ sở bảo đảm tính thống nhất trong những 
nguyên tắc lớn và sụ quản lý thông nhất của nhà nước 
đối với giáo dục và đào tạo, phát huy tính tự chủ, bản sắc 
riêng và tính cạnh tranh trong đào tạo đại học và dạy 
nghề. Nhà nước sẽ đầu tư nhiều hơn cho những ngành 
nghề cần thiết nhưng tinh cạnh tranh thấp

Khẩn trương xây dựng chiến lược cải cách giáo dục từ 
nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, chế độ 
thi cử ỏ tất cả các cấp đào tạo.

5. Tập trung sức phát triển cơ sở hạ tâng giao thông, 
nàng lượng: Sự yếu kém về cơ sỏ hạ tầng đả và sẽ 
hạn chế thu hút đầu tư lám tăng chi phí sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Cạnh tranh giữa các nước về 
cơ sở hạ tầng sẽ là sự cạnh tranh dài hạn, nhất là 
trong điểu kiện các hình thức ưu đãi trái với quy định 
oủa Tổ chức Thương mại thê giới sẽ bị loại bỏ. Vì vậy, 
phải đặc biệt coi trọng sự phát triển cơ sở hạ tầng. Lâu 
nay, Nhà nước đã rất chú ý phát triển cơ sở hạ tầng 
bằng nhiều nguồn vốn khác nhau; vốn ngân sách, vốn 
ODA, vốn của doanh nghiệp đầu tư theo phương thức
BOT, BT...  vốn của dân. Khuyết điểm ở đây là tình
trạng đẩu tư tử nguổn vốn nhá nước phân tán, kéo dài
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chậm được khắc phục.

Phát triển co sỏ hạ tầng là yêu cầu bức xúc của các địa 
phương, các vùng kinh tê Khi nhu cầu lớn, nguồn lục có 
hạn, để thoả mãn được nhiều đối tượng dễ dẵn đến cách 
phân bổ phân tán, dàn trải. Kết quả là thời gian thi còng 
kéo dài, nỢ đọng lớn, khòng ít công trình hiệu suất sử dụng 
thấp, hiệu quả khòng cao xét trên yêu cầu phát triển tổng 
thể của nền kinh tế. Phải kiên quyết khắc phục tình trạng 
này. Nguyên tắc chỉ đạo ỏ đây là cái mà chúng ta lựa chọn 
và quyết định là cái tốt nhất có thể chứ chưa phải là cái 
mà chúng ta mong muốn. Cái tốt nhất có thể là cái mà nếu 
được lựa chọn sẽ có hiệu suất sử dụng cao nhất,

Trong phát triển cơ sở hạ tầng (các tuyến đường, bến 
cảng) đó là những vùng đã và sẽ có trong tương lai gần 
dung lượng lưu thông hàng hoá lớn, từ đó thúc đẩy sự phát 
triển của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Từ yêu cầu này 
mà xử lý mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả năng về vốn. 
Điều chỉnh lại việc phân cấp đầu tư cơ sở hạ tầng theo 
hướng tập trung cao hơn. Người có quyền ra quyết định 
đầu tư phải kiên quyết thực hiện bằng được yêu cầu này.

Huy động mọi nguồn lực kể cả các nguổn lực của các 
nhà đầu tư nước ngoài vào việc xáy dựng cơ sở hạ tầng 
giao thông, năng lượng,

6. Về nông nghiệp, nông thôn và nông dân: Nông nghiệp 
là ỉĩnh vực nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn cả khi thực 
hiện cam kết cắt giảm thuế nông sản. Thực hiện sự chỉ 
đạo của Chính phủ, Đoàn đàm phán đã kiên trì và thận 
trọng trong việc mở cửa thị trường nông sản. Mặc dầu 
vậy, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực bị sức ép cạnh tranh khá 
lớn, nhất là trong điều kiện nông nghiệp nước ta vẫn lá 
nền sản xuất nhỏ, phân tán, công nghệ lạc hậu. năng 
suất kém, chất lượng sản phẩm không cao, bình quân đất 
nông nghiệp trên một lao động thấp.
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Đẽ’ giải quyết ván để nay phải thực hiện theo 2 hướng:

Một là: f3ẩy manh quá trinh chuyển dịch co cấu kinh tê 
trong đo co cơ cấu kỉnh té trong nông nghiệp và nông 
thôn, từng buóc chuyển lao động nông nghiệp sang sản 
xuất còng nghiêp và dịch vụ; đưa các doanh nghiệp sử 
dụng nhiều lao động, yêu cấu đào tạo không cao về 
nông thôn; phát triển các láng nghề sản xuất tiểu thủ 
còng nghỉệp và dịch vụ; hình thành các thị trấn, thị tứ mới 
ở nông thôn Đây là hướng phát triển quan trọng nhất.

Hai là: Tăng ngân sách đẩu tu cho nông nghiệp và nông 
thôn cùng với việc dành toàn bộ các nguồn vốn hỗ trợ trước 

đây cho khuyên khích xuất khẩu nông sản để đầu tư phát 
triển thuỷ lợi, giao thông nòng thòn. Nhà nước hỗ trợ việc 
xây dựng hệ thòng kho tàng, các cơ sở bảo quản, phơi sấy 
nhằm giảm hao hụt, bảo đảm chất lượng sản phẩm sau thu 
hoạch, tạo điều kiện điểu tiết lượng hàng hoá lưu thông trẽn 
thị trường nhằm ổn định giá cả, phát triển chợ nông thôn. 
Giảm mạnh sự đỏng góp của nông dân,

Đầu tư mạnh vào việc phát triển, cải tạo các loại giống 
có năng suất cao, chất lượng tốt để cung cấp cho nông 
dân có sự hỗ trọ giá từ ngân sách nhà nước. Phát triển 

và tổ chức lại hệ thống khuyên nông trên cả 4 cấp: trung 
ương, tỉnh, huyện, xã và họp tác xã,

Phát triển các doanh nghiệp, các hợp tác xã cổ phần sản 
xuất nòng nghiệp và kinh doanh dịch vụ ở nông thôn, 
thông qua đó mà thúc đẩy quá trình hình thành các vùng 
sản xuất hàng’ hoá lớn trong nòng nghiệp, bảo đảm tiêu 
thụ nòng sản vá cung ứng vật tư cho nông dân. Khuyến 
khích nông dân trỏ thành cổ đỏng của các doanh nghiệp 
và các hợp tác xã cổ phần, là đồng sở hữu các nhà máy 
chê biến nông sản, bảo đảm thu nhập của nông dân và
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cung cấp ổn định nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Nghiên cứu để hình thành cơ chế gắn việc thu hút lao 
động trong nông nghiệp sang làm còng nghiệp hoặc dịch 
vụ, xuất khẩu lao động với việc chuyển giao, cho thuê lại 
ruộng đất để đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất.

7. Phát triển các loại hình dịch vụ:

Lĩnh vực dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong 
GDP của các nền kinh tế. Các nước công nghiệp phát 
triển trinh độ cao, dịch vụ chiếm từ 60 - 70%. Quá trình 
công nghiệp hoá và hiện đại hoá và sự phân công lao 
động gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá vừa đặt 
ra nhu cầu vừa tạo khả năng phát triển dịch vụ. Ngược 
lại sự phát triển dịch vụ sẽ làm giảm chi phí sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, phải hết sức coi 
trọng phát triển tất cả các ngành dịch vụ.

Tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia 
tăng cao: dịch vụ tài chinh, ngàn hàng với nhiều sản 
phẩm đa dạng, dịch vụ viễn thông, dịch vụ du lịch, các 
loại dịch vụ tư vấn để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân lập 
doanh nghiệp, lựa chọn phương án kinh doanh, các dịch 
vụ nghề nghiệp như kế toán, kiểm toán để đánh giá chính 

xác hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm công khai, 
minh bạch về tinh trạng tài chính của doanh nghiệp, giúp 
doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán; nhanh 
chóng xây dựng hệ thống mã số các loại dịch vụ theo 
phàn loại của Tổ chửc Thương mại thế giới; trên cơ sỏ đó, 
có định hướng đúng đắn chiến lược phát triển dịch vụ,

8 . Phát triển những lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh, có khả nàng mở rộng thị trường:

Từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, thế giới đã diển
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ra hai mò hình công nghiệp hoủ. Công nghiệp hoá thay 
thê nhảp khẩu đi liến vóỉ chế độ bảo hộ mậu dịch, Mô 
hình này khá phổ biến và đả thành công trước những 
năm 80 Khi chê độ bảo hô mậu dịch giảm dần, sự 
phân công lao động quốc tẻ sâu rộng hơn, các nước 
chuyển sang mò hình công nghiệp hoá hướng về xuất 
khẩu trên co sỏ lợi thế so sánh.

Tù nửa sau thập kỷ 90 của thè kỷ trước, toàn cầu hoá kinh 
tế trỏ thành xu thế. Hàng rào bảo hộ bị cắt giảm thông qua 
việc kỳ kết các hiệp định mậu dịch tự do song phương và 
khu vực và việc hình thành Tổ chức Thương mại thế giới, 
ranh giới kinh tế giữa các quốc gia bị giảm thiểu; sự phát 
triển của vân tải đa phường thúc và dịch vụ logistic đã làm 
chi phí lưu chuyển hàng hoá giữa các quốc gia giảm mạnh, 
thị trường trong nước và thị trường nước ngoài gần như 
thông nhau. Cái gọi lả còng nghiệp hoá thay thế nhập khẩu 
và còng nghiệp hoá hướng về xuất khẩu không còn nguyên 
nghĩa như khái niệm ban đầu của nó. Một sản phẩm cạnh 
tranh được trẽn thị trường trong nước cũng có khả năng 
cạnh tranh trên thị trường nước ngoài và ngưỢc lại.

Vì vậy, việc lựa chọn các ngành và sản phẩm để phát 
triển phải căn cứ vào các yếu tố sau đây:

- Lợi thế so sánh dài hạn;

- Quy mó kinh tế đặt trong quy hoạch liên vùng (để bảo 
đảm giảm chi phí cố định);

- Dung lượng thị trường (để bảo đảm có được thị phần 
vá tăng thị phần mà không bị các biện pháp tự vệ, điều 

tra chống bán phá giá);

- Mức giảm thuê và lộ trinh giảm thuế theo cam kết (để 
đo sức ép cạnh tranh của hàng nhập khẩu).
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Đi đôi với việc phát triển một số ngành, sản phẩm theo 
các tiêu chí nêu trên cần hết sức coi trọng phát triển các 
ngành công nghiệp hỗ trọ vá công nghiệp nền tảng cho 
công nghiệp hoá.

9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nuoc, 
khuyến khích mọi người đầu tư vốn vào sản xuất kinh 
doanh, phát triển các loại hình doanh nghiệp, có chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Việc sắp xếp lại, đổi mới và cổ phần hoá doanh nghiệp 
nhà nước trong những năm qua đã đem lại những kết 
quả tích cực. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước được 
cổ phần hoá đểu có doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân 
sách cao hơn trước khi cổ phần hoá; việc làm và đời 
sống người lao động trong doanh nghiệp đả cổ phần 
hoá được bảo đảm. có phần được cải thiện; quyển làm 
chủ thực sự trong quản lý doanh nghiệp từng bước 
được xác lập. Việc bán giá trị của doanh nghiệp thông 
qua đấu thầu trên thị trường chứng khoán đã khắc phục 
được tình trạng thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp mà Nhà nước có cổ phẩn 

hoặc cổ phần chi phôi còn nhiều, vốn của Nhà nước 

trong doanh nghiệp còn lớn. tín dụng dành cho doanh 
nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ cao. Phải khẩn trương hoàn 
thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước 
theo hướng hình thành loại hình còng ty nhà nước đa sở 

hữu, chủ yếu là các công ty cổ phần, kể cả các tổng 
công ty, các tập đoàn kinh tế.

Một nước ở trình độ phát triển thấp như nước ta, lại 
đang trong giai đoạn chuyển đổi, tuyệt đại bộ phận lá 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ (chiếm 95%), loại hình 
doanh nghiệp này thực sự đang là động lực của sụ
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phat tnển Vi vậy, cần co chinh sách hỗ trỢ có hiệu 
quả hon nũa các doanh nghiép này.

So VÓI dân sỏ vả nhu cẩu tăng trưởng kinh tế, sỏ lượng 

doanh nghiẽp nuóc ta hiện rất thấp. Đây là hạn chê lớn 
trong viéc phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, 
tao ra thị truòng cạnh tranh và huy động nguồn lực cùa 
xà hói Vì vặy, khuyến khích người dàn đầu tư vào sản 
xuất kinh doanh, phát triển các loại hình doanh nghiệp. 
Định hưóng co bản để thúc hiện việc này là tạo điểu kiện 
để doanh nghiệp co mòi trường sản xuất, kinh doanh 
thuận loi, giảm chi phí tham gia thị trường, miễn giảm 
thuê trong thời gian đầu lập nghiệp, hỗ trỢ đào tạo nguồn 
nhãn lực, đáo tạo quản trị doanh nghiệp.

10. Nâng cao nàng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
Việt Nam:

Nhu trén đã nói, chủ thể của tiến trinh hội nhập và cạnh 
tranh là Nhà nước và doanh nghiệp. Trong đó doanh 
nghiệp trục tiếp cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài 
trên thị truờng trong và ngoài nước. Có thể thấy rõ 4 
điẽm yếu của doanh nghiệp nước ta; sỏ lượng doanh 
nghiệp it; quy mô nhỏ, thiếu vốn; công nghệ sản xuất 

kưứi doanh nltin cíiuny lạc hậu, kíiả năng quản ttị doanh 
nghiệp còn yếu kém. Nhũng hạn ché này có nguyên 
nhân khách quan của một nền kinh tế đang phát triển ở 
trình đỏ thấp, đang trong quá trình chuyển đổi. Điểu quan 
trọng là các doanh nghiệp phải nhận thức được các hạn 
chê yếu kém đó. có kế hoạch để khắc phục các yếu kém 
đó Muốn vậy, các doanh nghiệp phải xác định được 
chiến luỢc mặt háng và chiến lược thị trường đúng đắn.

Trẽn co sỏ lụa chon đúng chiến lược thị trường, chiến 
luoc măt hang ma đổi moi cóng nghệ sản xuất, công
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nghệ quản lý; áp dụng các tiêu chuẩn ISO, hoàn thiện 
phương thức kinh doanh; tạo ra bản sắc riêng co. những 
nét độc đáo riêng có của doanh nghiệp minh thông qua 
đó mà thu hút khách hàng, phát triển thị truong, xây 
dựng thương hiệu. Phải tăng cường liên kết hợp tác theo 
chiều dọc và chiểu ngang; xác lập quan hệ bạn hàng và 
nhanh chóng hinh thành hệ thống phân phối. Cần nhận 
thức rằng cạnh tranh và hợp tác luôn song hánh trong 
hoạt động của doanh nghiệp trong co chế thị trường. 
Các tập đoàn tư bản tuy cạnh tranh với nhau gay gắt 
nhưng cũng sẵn sàng hợp tác vì lợi ích của chính họ.

Doanh nghiệp của ta quy mô nhỏ, vốn ít càng cần phải 
tăng cường liên kết và hợp tác. Điều quan trọng là năng 
lực và bản lĩnh của người quản trị doanh nghiệp. Vi vậy, 
các doanh nghiệp phải chọn cho được những người 
quản trị doanh nghiệp có bản lĩnh và năng lực thực sự.

Kinh doanh là nghể chấp nhận mạo hiểm. Chấp nhận 
mạo hiểm hoàn toàn khác với làm liều. Chấp nhận mạo 
hiểm trên cơ sỏ thu thập và xử lý đầy đủ thông tin, và 
dự kiến trước những diễn biến của thị trường. Phải tính 
đến rủi ro có thể xảy ra và nếu xảy ra rủi ro thi thiệt hại 
sẽ được giới hạn và có khả năng khắc phục. Làm được 
nhu vậy hiệu quả kinh doanh sè được bảo dảm, và trén 
cơ sở hiệu quả kinh doanh mà tăng khả năng tích tụ 
vốn và huy động vỏn trẽn thị trường chứng khoán. Từ 
đó doanh nghiệp sẽ lớn lén, mạnh hơn. sức cạnh tranh 
sẽ được tăng cường, từng bước hình thành nhiểu công 
ty, tập đoàn kinh tế lớn.

Kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động của các hiệp hội 
ngành hàng, bảo đảm hiệp hội thực sự là cầu nối giữa 
doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, hỗ trợ có hiệu 
quả cho doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường,
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xúc tiến thương mại. đáo tạo nguổn nhân lục. Nâng cao 
trách nhiệm và đổi mới phuong thức hoạt động của các 
co quan xúc tiến thưong mai, cac cờ quan đại diện Việt 
Nam ỏ nuóc ngoài trong viẻc hỗ trọ doanh nghiệp mở 
rộng thị trường, thiết lặp quan hê bạn hàng, đẩy mạnh 
xuất khẩu, phát triển du lịch va thu hút đầu tu.

Không thể thực hiện nhũng công việc rộng lớn trẽn đây 

trong một thời gian ngắn Nhung phải kién quyết và kiên 

trì thục hiện trên co sỏ xây dụng các chương trình hành 

động đổng bộ, có phân công trách nhiệm rõ ràng, lộ 

trình thực hiện cụ thể, truóc hết lả trong các cơ quan 

nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp.

11. Tiền đề quan trọng và có ỷ nghĩa quyết định để thực 
hiện thắng lợi các chủ trương và giải pháp nêu trên là bảo 

đảm sự lãnh đạo của Đàng, nêu cao tinh thần độc lập, tự 

chủ, giũ vững chủ quyền quốc gia và định hưởng của sự 

phát triển: Nâng cao nhận thúc của mọi tầng lớp xã hội về 
bản chất và nội dung của quá trinh hội nhập kinh tế quốc 

tế, những cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập Tổ 

chức thương mại thê’ giới.

Tạo ra sự thống nhất trong nhặn thức, thống nhất đánh 

giá, thống nhất hành động, Trên cơ sỏ đó phát huy sức 

mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, truyền thống yêu 
nước và cách mạng, ý chí tự lực tụ cường của mọi người 

Việt Nam nhằm tận dụng co hội, vượt qua thách thức đưa 

nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bển vững, thực 

hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh./.

VC !n jỵè n  đé  _______ D O
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WTO GIẢI QUYẾT TRANH CHAP 
THƯƠNG MẠI BẰNG NHỮNG 
NGUYÊN t ẮC n à o ?

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc té là cơ chè 
pháp lý quan trọng của hệ thống thương mại quốc 
tế đa biên và là sự đóng góp đáng kể của WTO đối 
vời sự Ổn định của các nén kinh tế thế giới. Thủ tục 
giải quyết tranh chấp chặt chẽ của các tổ  chửc 
quốc tế, đặc biệt là WTO có thể bảo vệ được sự tôn 
nghiêm của pháp luật, khiến hệ thống thương mại 
quốc tế vững chắc hơn và có thể được dự bào trước. 
Vậy, WTO đã àp dụng nhủtig nguyên tắc nào để  
giải quyết các tranh chấp thương mại?

Các tranh chấp được WTO giải quyết trên cơ sở công 
bằng, nhanh chóng, có hiệu quả và được các bén cùng 
chảp nhận tự nguyện thi hành. Các tranh chấp này liên 
quan chủ yếu tới việc không thực hiện các cam kết hoặc 
nghĩa vụ thành viên, gáy tổn thất lợi ích kinh tẽ của nước 
thành viên liên quan,

Các thành viên của WTO thoả thuận sẽ sử dụng cơ chê' 
đa phương để giải quyết tranh chấp thay vi thực thi các 
biện pháp đơn phương nếu cho rằng các thành viên khác 
vi phạm các quy tắc thương mại. Nói cách khác, các thành 
viên WTO sẽ áp dụng các thủ tục đă được thoả thuận và 
tôn trọng các quyết định đuọc WTO đưa ra.

84 V'Chuyèn dé ________
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Một tranh chấp thuơng mại quốc té phat sinh khl một thành 
viên WTO áp dụng một biên pháp hoặc một quy định của 
pháp luật quốc gia điều chỉnh các quan hệ thuơng mại 
quốc tế theo quy định của WTO, bị một hoậc một số thành 
viên khác khiếu kiện với lý do la đã có vi phạm các hiệp 
định của WTO hay khòng thực hiên đầy đủ các nghĩa vụ 
của thành viên WTO.

Hệ thông giải quyết tranh chấp của WTO đuợc dựa trẽn 
các quy tắc đả được xac định rõ rang, kém theo một 
lịch trinh cụ thể để xem xét một vụ kiện. Các quyết 
định ban đầu được Nhóm chuyên gia (Panel) đưa ra va 
sau đó được tất cả các thành viên của WTO xem xét 
chấp nhận (hoặc bác bỏ). Các quốc gia liên quan cũng 
có thể yêu cầu xem xét lại (phúc thẩm) các quyết định 
pháp lý nói trên.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đả từng tổn tại trong 
khuôn khổ của Hiệp định GATT 1947( Điểu XXII và 
XXIII GATT 1947), nhưng do thủ tục không đặt ra một 
lịch trinh giải quyết cụ thể nên dễ bị các bén liên quan 
trì hoãn việc ra quyết định khiến nhiều vụ kiện bị kéo 
dài mà không có được một giải pháp cuối củng. Bản 
Thoả thuận về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh 
chấp ra đời sau Vòng đàm phán Urugoay đã trlổn khai 
một quy trinh giải quyết tranh chấp cụ thể, theo đó các 
giai đoạn giải quyết tranh chấp được xác định rõ ràng 
hơn. Bản Thoả thuận đặt ra những quy định chặt chẽ 
đối với thời hạn giải quyết tranh chấp một vụ kiện 
cũng như mốc thời gian cho các giai đoạn khác nhau 
trong quy trình xét xử. Bản Thoả thuận nhấn mạnh 
việc giải quyết nhanh chóng các tranh chấp là cần 
thiết cho sự vận hành trôi chảy của bộ máy WTO, nêu 
chi tiết các bước trong trinh tự, thủ tục giải quyết tranh 
chấp vá nghĩa vụ tôn trọng lịch trinh đó

----------- 8 5
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vế nguyên tắc, thời gian để giải quyết tranh chấp tử trinh 
tự, thủ tục giải quyết cho đến khi có quyết đinh của 
Nhóm chuyên gia (Panel), không được kéo dài quá 01 
năm hoặc quá 15 tháng vói trường hợp có xét phúc 
thẩm, Khoảng thời gian kéo dài thém này đuọc thoả 
thuận một cách linh hoạt, và trong trường hợp khẩn cấp, 
thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ được tiến hành nhanh 
nhất có thể.

Bản Thoả thuận được ký kết sau Vòng đàm phán 
Urugoay đã giải quyết được vấn để nước thua kiện trì 
hoãn việc thông qua quyết định. Theo thủ tục giải 
quyết tranh chấp cũ của G ATT 1947 và các quyết định 
chỉ được thông qua khi có sự đổng thuận, do vậy chỉ 
cần có một nước không đổng ý việc thông qua quyết 
định thì quyết định đó không được thòng qua (đổng 
thuận thuận). Theo thủ tục mới, các quyết định đã 
được thông qua sẽ tự động có hiệu lực, trừ trường hợp 
mọi thành vién đồng ý xoá bỏ quyết định (đổng thuận 
nghịch). Theo đó, một nước muốn trì hoãn việc thi 
hành một quyết định của cơ quan giải quyết tranh 
chấp, thì nước đó phải vận động tất cả các thành vién 
khác cùng ủng hộ quan điểm tri hoãn việc thi hành 
quyết định đã được thông qua (kể cả bên nguyên đơn 
trong vụ tranh chấp).

Thủ tục mới được ghi trong Bản Thoả thuận có nhiều 
điểm giống với thủ tục tố tụng trong hệ thống Toà án tư 
pháp quốc gia, nhưng WTO luôn khuyến khích các bên 
liên quan tự mình giải quyết các vụ tranh chấp.

Do vậy, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tham vấn ý kiến 
giữa các chính phủ có liên quan và trong các giai đoạn 
tiếp theo, các bẽn vẫn có khả năng giải quyết tranh chấp 
bằng hình thức tham vấn, thương lượng và hoà giải.

\ / , C h u ỵ ê ^ đ é ________
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Giải quyết tranh chấp thương mại quốc là cơ chê 
pháp lỷ  quan trọng của hệ thống thương m ại quốc  
tế  đa biên và là sự đóng góp đáng kể của WTO đố i 
vó i sự  ổn định của các nền kinh tê thê giới. Hệ 
thống g iả i quyết tranh chấp của WTO được dựa 
trên các quy tắc đả được xác định rõ ràng, kèm  
theo m ột lịch trinh cụ thể để  xem xét m ột vụ kiện. 
Các quyết định ban đầu được Nhóm chuyên gia  
(Panel) đưa ra và sau đó được tất cả các thành  
vién của WTO xem xét chấp nhận (hoặc bà i bỏ). 
Các quốc gia liên quan có thể  yẻu cẩu xem xét lạ i 
(phúc thẩm) các quyết định pháp lý  này.

Giai đoạn ‘‘Nhóm chuyên g /a” (Panel)

Cơ quan giải quyết tranh chấp (Đại hội đồng nhóm họp với 
chức năng Cơ quan giải quyết tranh chấp), gồm tất cả các 
thành viên của WTO, chịu trách nhiệm giải quyết các tranh 
chấp. Đây là cơ quan duy nhất có thẩm quyền lập ra các 
“Nhóm chuyên g/a” (Panel) gồm các chuyên gia chịu trách 
nhiệm xem xét vụ kiện, có thẩm quyền thông qua hay bác 
bỏ các kết luận điều tra của Panels và kết quả các quá 
trinh xét phúc thẩm. Cơ quan này giám sát việc thực hiện 
các quyết định, khuyến nghị và có quyền cho phép thông 
qua các biện pháp trả đũa nếu một nước thành viên không 
tuân thủ quyết định do cơ quan này đưa ra.

VCnuyén đé_________ Jlếì%
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Giai đoạn 1: Giai đoạn tham vấn (kéo 
dài trong khoảng 60 ngày). Trước khi 
áp dụng các biện pháp khác, các bẽn 
liên quan đến vụ tranh chấp phải thảo 
luận với nhau để biết được liệu họ có 
thể hoà giải hay không. Nếu các cuộc 
tham vấn này không có kết quả, họ có 
thể yêu cầu Tổng Giám đốc WTO can 
thiệp vói tư cách là nhà hoà giải hoặc 
bằng các cách thức khác.

Giai đoạn 2. Thành iập Panel (thời 
hạn dự kiến để lập ra một Panel là 45 
ngày và Panel có 06 tháng để hoàn 
thành công việc của minh). Nếu tham 
vấn khòng có kết quả, nước nguyên 
đơn có thể yêu cầu lập Panel để xử lý 
vấn đề. Nước bị đơn có thể ngăn cản 
việc thành lập Panel lần thứ nhất, 
nhưng tới cuộc họp thứ hai của Cơ 
quan Giải quyết tranh chấp, nước bị 
đơn không thể được làm việc đó (trừ 
khi có một sự đổng thuận chống lại 
việc thành lập Panel).

Panel chính thức có nhiệm vụ giúp 
đỡ Cơ quan Giải quyết tranh chấp 
đưa ra những quyết định hoặc 
khuyến nghị, nhưng vì bản Báo cáo 
của Panel chỉ có thể bị bác bỏ bằng 
hình thức đồng thuận nghịch nên 
các bên liên quan rất khó bác bỏ 
các kết luận điểu tra của Panel 
này. Các nhận xét của Panel phải 
dựa trên các Hiệp định của WTO 
được viện dẫn cụ thể.

Bản Báo cáo cuối cùng của Panel vể

nguyên tắc phải được thõng báo tới 
tất cả các bên liên quan đến vụ tranh 
chấp trong thời gian sáu tháng. Trong 
trường hợp khẩn cấp, nhấí là khi liên 
quan đến các vật phẩm dễ hỏng, thời 
hạn này giảm xuống còn ba tháng.

Bản Thoả thuận về các quy tắc và thủ 
tục giải quyết tranh chấp quy định lịch 
trình công tác cụ thể của Panel. Các 
điểm chính trong lịch trình cống tác 
của Panel như sau:

- Trước cuộc họp đầu tiên, mỗi bên 
liên quan tới tranh chấp phải giải 
trình bằng văn bản các lý lẽ lập luận 
của minh cho Panel.

- Tại cuộc họp đầu tiên, các bên 
nguyên đơn, bẽn bị đơn và những 
nước tuyên bố có quyền và lợi ích 
liên quan đến vụ tranh chấp phải 
trình bày lý lẽ, lập luận của minh tại 
cuộc họp này của Panel.

- Tại cuộc họp thứ hai của Panel, 
các nước tranh chấp trình bày những 
lập luận phản bác bằng văn bản và 
bằng miệng.

- Trong quá trình họp, nếu một bên 
có những vấn đề liên quan đến khía 
cạnh khoa học hoặc kỹ thuật, thì 
Panel có thể tham khảo ý kiến của 
các chuyên gia thích hợp hoặc chỉ 
định một nhóm chuyên viên chịu 
trách nhiệm nghiên cứu soạn thảo 
Báo cáo tham khảo.

88 V,Chuyên dé
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- Trên co sỏ tài liệu, thòng tin nhận 
được tu cac bên tranh chấp và nước 
thu ba, Panel làm Dụ thảo báo cáo. 
Panel có trách nhiệm chuyển giao cho 
hai bẽn tranh chấp Phần mô tả Dự 
thảo báo cáo (thực trạng và lập luận) 
và cho các bèn có thời hạn hai tuần để 
trinh bay nhận xét của minh, Bản Dụ 
thảo bao cáo này khòng có Phần nhận 
xét và kết luận.

- Tiếp theo, Panel có trách nhiệm gửi 
bản báo cáo giữa kỳ có Phần nhận 
xét và kết luận cho các bên tranh 
chấp và các bên tranh chấp có thời 
hạn một tuần để đưa ra để nghị xem 
xét lại bản báo cáo đó,

- Panel xem xét lại bản Báo cáo trong 
thời hạn không quá hai tuần. Trong 
giai đoạn này, Panel có thể tổ chức 
các cuộc họp khác với các bên tranh 
chấp và các nước thứ ba.

- Bản Bảo cáo cuối cùng được chuyển 
tới các bên tranh chấp và nước thứ 
ba, và ba tuần sau được luân chuyển 
đến tất cả các thành vién của WTO. 
Nếu Panel kết luận rằng biện pháp 
thương mại bị kiện trẽn thực tẽ' đã 
có vi phạm một hiệp định của WTO 
hoặc vi phạm một nghĩa vụ trong 
khuôn khổ WTO, thì Panel thường 
khuyến nghị biện pháp đó phải 
được điều chỉnh cho phủ hợp với 
các quy định của WTO. Panel có 
thể đề xuất các biên pháp nhằm

thực hiên mục tiêu đó.

- Sau thoi hạn 60 ngày kể từ ngày 
gủi bản Báo cáo cuối cùng cho các 
bên tranh chấp, bản Báo cáo trở thành 
một Quyết định hoặc một Khuyến 
nghị của Cơ quan Giải quyết tranh 
chấp, trừ trường hợp có sự đổng 
thuận bác bỏ bản Báo cáo này. Các 
bên tranh chấp có thể yêu cầu xem 
xét lại bản Báo cáo đó (yêu cầu này 
có thể do bên nguyên đơn hoặc bên 
bị đơn đua ra).

Giai đoạn xét phúc thẩm (Appeal)

Mỗi bên tranh chấp có thể yêu cầu 
xét phúc thẩm quyết định của Panel, 
Trên thực tế, yéu cầu đó có thể do 
bên nguyên đơn hoặc bên bị đơn 
đưa ra. Yêu cầu phúc thẩm phải dựa 
trên những khia cạnh pháp luật quốc 
tế như cách giải thích pháp luật và 
khòng nhằm xem xét lại các chứng 
cứ đã sần có và đâ được Panel xem 
xét hoặc các vấn để mới được các 
bên trình ra sau khi có Báo cáo cuối 
cùng của Panel.

Mỗi yêu cầu xét phúc thẩm phải do 
ba trong số bảy uỷ viên của Cơ quan 
phúc thẩm thường trực giải quyết. Cơ 
quan này được Cơ quan Giải quyết 
tranh chấp lập ra và phản ánh tính 
đại diện trong thành phần của WTO. 
Các uỷ viên của Cơ quan phúc thẩm 
được bổ nhiệm trong thời gian bốn 
năm. Đó phải là những chuyên gia

iệtNam vỏi W TO T^
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được thừa nhận giỏi vể lĩnh vực pháp 
luật và thương mại quốc tế và khòng 
có bất kỳ môi liên hệ lệ thuộc nào 
vào các nước thành viên tranh chấp.

Việc xét phúc thẩm có thể dẫn tới 
việc tái khẳng định nội dung Báo cáo 
của Panel, hoặc sửa đổi hoặc bác bỏ 
các Nhận xét và Kết luận pháp lý 
của Panel. về nguyên tắc, thời hạn 
của một quy trình xét phúc thẩm thường 
không được vượt quá 60 ngày và 
trong mọi trường hợp không được 
vượt quá 90 ngày.

Cơ quan giải quyết tranh chấp phải 
chấp nhận hoặc bác bỏ bản Báo cáo 
của Cơ quan phúc thẩm trong thời 
hạn 30 ngày, kể từ ngày cơ quan này 
đưa trình Báo cáo kết luận. Việc bác 
bỏ Báo cáo kết luận này chỉ có thể 
có hiệu lực, nếu tất cả các thành 
viên đều đồng thuận như vậy.

Nếu một nước bị kết luận là có vi 
phạm, thì nước đó phải sửa chữa sai 
phạm ngay lập tức. Trong trường hợp 
nước này tiếp tục vi phạm hiệp định, 
thì nước đó phải chịu bồi thường thiệt 
hại hoặc phải chịu trừng phạt tương 
đối nghiêm khắc. Mục tiêu ưu tiên ở 
đây là làm sao để bên bị thua kiện 
phải điều chỉnh pháp luật, chinh sách 
và các biện pháp thương mại cụ thể 
trong nước của minh cho phù hợp với 
Quyết định hoặc các Khuyến nghị 
của Cơ quan giải quyết tranh chấp.

Bản Thoả thuận xác định rằng "đê 
các tranh chấp được giải quyết một 
cách có hiệu quả. bảo vệ được lợi ích 
của tất cả các thành viên, cần phải 
chấp hành các Quyết định hoặc 
Khuyến nghị của Cơ quan giải quyết 
tranh chấp trong thời hạn ngắn nhất”.

Nước bị thua kiện phải thực hiện 
Quyết định hoặc các Khuyến nghị 
trong bản Báo cáo của Panel hoặc 
Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, 
Nước này phải tuyên bỏ ý định thực 
hiện các Quyết định của bản Báo 
cáo tại một cuộc họp của Cơ quan 
giải quyết tranh chấp, cuộc họp này 
sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày sau 
khi bản Báo cáo được thông qua. 
Nếu nước này có đầy đủ lỳ do được 
chấp nhận không thể thực hiện được 
ngay lập tức Quyết định hoặc các 
Khuyến nghị, thi nước đó có thể sẽ 
được hưỏng một “thời hạn hợp lý"để  
thực thi Quyết định hoặc các 
Khuyến nghị. Nếu nước đó không 
thực hiện đúng Quyết định hoặc các 
Khuyến nghị trong thời hạn đã nêu, 
thì nước đó sẽ phải đàm phán với 
một hay nhiều nước khiếu kiện để 
tìm ra cách đền bù, làm thoả mãn 
các bên, chẳng hạn như việc giảm 
thuế quan trong các lĩnh vực mà bên 
khiếu kiện có lợi ích đặc biệt.

Sau thời hạn 20 ngày, nếu không có 
môt khoản đền bù nào đươc thoả
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thuân, bên thắng kiện CO thê yêu cầu 
Cơ quan giải quyết tranh châp cho 
phep áp đặt các biện phap trung 
phạt thương mại có giới han"/ìoán 
thực hiện các nhượng bộ và các 
nghĩa vụ khác''âố'\ với bên thua kiện 
Cơ quan Giải quyết tranh cháp phải 
cho phép tiến hành các bién pháp 
trả đũa trong thời hạn 30 ngày sau 
khi “thời hạn hợp /ý” đã hết, trừ khi có 
một sự đồng thuận của các thành 
viên WTO bác bỏ yêu cầu đó.

Về nguyên tắc, các hinh thức trung 
phạt sẽ phải được áp dụng trong lĩnh 
vực tranh chấp đã xảy ra. Nếu các 
hinh thức trừng phạt đó là không thể 
thực hiện được hoặc thực hiện không 
có hiệu quả trong một phạm vi hoạt 
động thương mại này, thì chúng có 
thể được áp dụng trong một phạm vi 
hoạt động thương mại khác của cùng 
một hiệp định.

Nếu việc áp dụng như vậy cũng 
không thể thực hiện được hoặc thực 
hiện không có hiệu quả vả nếu diễn 
biến của tình hình theo hướng tương 
đối nghiêm trọng, thì việc trừng phạt 
có được thể tiến hành trong lĩnh vực 
thuộc phạm vi điểu chỉnh của một 
hiệp định khác, vấn để là ỏ chỗ hạn 
chế tối đa khả năng áp dụng biện 
pháp tác động tới những lĩnh vực 
khác, tuy nhiên WTO vẫn cho phép 
áp dụng các biện pháp cần thiết để

bảo đảm tính hiệu quả của việc 
thực thi các Quyết định hoặc các 
Khuyến nghị của Cơ quan Giải 
quyết tranh chấp,

Trong mọi trường hỢp, Cơ quan giải 
quyết tranh chấp giám sát việc thực 
hiện các Quyết định hoặc các 
Khuyến nghị đã được công bố. Tất 
cả các vụ kiện chưa được giải quyết 
xong vẩn phải nằm trong chương 
trinh nghị sụ của Cơ quan giải quyết 
tranh chấp cho đến khi vấn để được 
giải quyết xong theo quy định.

Thủ tục xem xét của Nhóm chuyên gia

Tại WTO, quy trình giải quyết tranh 
chấp đúỢc trải qua nhiều giai đoạn, 
ở mỗi giai đoạn, WTO khuyến khích 
các bên liên quan tổ chức tham vấn 
lẫn nhau nhằm đi đến một giải pháp 
ổn thoả. Tổng Giám đốc WTO trong 
mỗi giai đoạn đó có thể đóng vai trò 
là người trung gian, hoà giải hoặc 
giúp đõ các bên liên quan đi đến 
chỗ hoà giải,

Dưới đây là Sơ đổ minh hoạ thủ tục 
giải quyết một tranh chấp thương mại 
quốc tế tại WTO (xem trang 92), Cần 
chú ý là một số thời hạn cụ thể được 
nêu ở đây là những thời hạn tối đa 
hoặc tối thiểu, một số thời hạn khác 
là bắt buộc phải tôn trọng, một số 
thời hạn khác nữa thì không có tính 
bắt buỏc, do các bên thoả thuận.
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Thời gian biếu xét xử một vụ kiện 
điển hình tại WTO

Ngay 23/11/1995, Vẽnẽxuêla đă đệ 
đơn kiện lẻn Cơ quan giải quyết tranh 
chấp liên quan đến việc Mỹ áp dụng 
các quy định phân biệt đối xử với 
xăng dầu nhập khẩu và Vênêxuêla 
đã chính thức yêu cầu mở các cuộc 
tham khảo ý kiến với Mỹ.

Khoảng hon một năm sau (ngày 
29/01/1996), Nhóm chuyên gia chịu 
trách nhiệm giải quyết vụ kiện đả 
hoàn thành việc soạn thảo Báo cáo 
cuối cùng của mình, (Trong Ihời 
gian đó, Brazil đã trở thành một 
bên lién quan đến vụ kiện sau khi 
đệ đơn kiện vào tháng 4/1996. Và 
cũng Nhóm chuyén^ ia  đó đả thụ lý 
cả hai đơn kiện). Mỹ đòi xét xử 
phúc thẩm. Cơ quan phúc thẩm đã 
soạn thảo báo cáo và được Cơ 
quan giải quyết tranh chấp thông 
qua ngày 20/5/1996, tức là một 
nàm bôn tháng sau khi nước đầu 
tiên đệ đơn kiện.

Sau đó, Mỹ và Vênèxuêla phải cần tới 
sáu tháng rưỡi để thoả thuận về các 
biện pháp mà Mỹ sẽ phải thực hiện. 
Thời hạn thoả thuận cho việc thực hiện 
giải pháp là 15 tháng tính từ khi kết thúc 
phiên xử phúc thẩm (tức là từ ngày 
20/5/1996 cho đến ngày 20/8/1997).

Vụ tranh châp nảy sinh khi Mỹ áp

dụng đối với xăng nhập khẩu các 
quy định vể thành phần hoá lý ngặt 
nghéo hơn so với xăng được tinh chê 
tại Mỹ. Theo quan điểm của 
vẻnéxuêla (và sau đó là của Brazil), 
điều này là không công bằng vì xăng 
của Mỹ khòng bị lệ thuộc vào các 
chuẩn mực đó; biện pháp này là đi 
ngược lại nguyên tắc "đối xử quốc gia" 
và không thể chứng minh là trường 
hợp ngoại lệ theo các quy định thòng 
thường của WTO liên quan tới các 
biện pháp y tế và các biện pháp bảo 
vệ môi trường.

Nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm 
giải quyết vụ tranh chấp đã kết luận 
là Vênêxuêla và Brazil đã có lý. 
Trong bản Báo cáo của mình, Cơ 
quan phúc thẩm khẳng định các kết 
luận của Nhóm chuyên gia (chỉ thay 
đổi một vài điểm tham chiếu pháp 
luật do Nhóm chuyên gia đưa ra). Mỹ 
đã thoả thuận với Vẽnêxuêla sẽ sửa 
đổi quy định của mình sau thời gian 
15 tháng; và ngày 26/8/1997 họ đã 
thông báo với Cơ quan giải quyết 
tranh chấp việc ký kết một quy định 
mới vào ngày 19/8/1997.

Xin xem bảng thời gian biểu xét xử 1 
vụ kiện điển hình tạ i WTO 
(trang 94)

VCyhuyèn đẻ_________
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Thời gian 
(0 thời 
điểm bắt 

đấu xét xử)

Thời hạn dự kiến 
trong Bản ghi 

nhớ/thòi hạn thực tế
Ngày Diẻn biến vụ kiện

- 5 nám 1990 Lu.1 t chòng ó nhiẬrr. Khi guyếr» cừa My đuoc suà đổ'

- 4 nám thang 09/1994
Vỹ h3 n chẻ nháp khẩu xáng theo Luât Chòng ô 
nhiẻm Khi qiiyển

0 60 ngay
23/01/1995

vẻnêxueia đè đon kiên lẻn Co quan giài quyét 
tranh chãp vá yẻu cáu Mỹ tharr, vấn

+ OI thang 14/02/1995 Cac cuỏc tham vân diẻn ra nhung thát bai

f 02 thang 25.3/1995
Vẽnẽxuèla yêu cáu Co quan giâi quyẻt tranh 
chãp thanh láp nhom chuyên gia

+ 02 thang 
ruỏi

30 ngay 10.'4/1995
Co quan giài quyét tranh châp chàp nhãn thành iàp 
Nhom chuyên gia Mỹ không phản đòi (Brazil cũng 
đè don kién va yèu cầu Mỹ tham vân)

+ 03 tháng 28/4/1995
Nhóm chuyên gia đuọc thanh lâp (vao ngáy 
31/5 va cũng  ch iu  trach  nh ièm  xem  xet cà đon 

kiẻn của Braztl)

+ 06 thang
9 thang (thơi hạn dụ 
kién 06 thang + thoi 

gian kéo dai)

từ ngay 
10-12/7 va 

13 -15/7/1995
Nhòm chuyèn gia họp

+ 11 tháng 11/12/1995
Nhom chuyên gia trao báo cáo giữa ky cho Mỹ. 
Vènẽxuẻla và Brazil để xem xet

+ 1 nãm 29/01/1996
Nhóm chuyèn gia trao Báo cao CU Ỏ I cung cho 
Cơ quan giàt quyét tranh châp

4 1 n,!iiìì 
1 thang

21/02/1996 Mỹ yêu cấu xẽt xù phúc thẩm

1 nầm 
3 tháng

60 ngay 29/4/1996 Co quan phuc thẩm công bố bao cao

+ 1 nám 
4 tháng

30 ngay 20/5/1996
Co quan giài quyêt tranh châp thông qua báo cáo 
cùa Nhom chuyên gia Co quan phuc thẩm

+ 1 nám 
10 thang

03/12/1996
Mỹ va Vènêxuẽia thoà thuàn vé viẽc Mỹ sẽ phài ỮIỰC 
hièn (thời hạn thực hièn la 15 ngay kể tu ngay 20/5)

+ 1 nãm 
11 thang

09/01/1997
Mỳ còng bò VOI Cơ quan già quyèt tranh chàp bàn 
Bao cao đâu tièn vé linh hinn ữìực hièn cac thoà ữiuàn

+ 2 nảm 
7 thang

ngay 
19 va 20/a'l 998

Mỹ ky quy dmh mới (ngáy 19/8) Kẻt thuc thoi 
hạn thoả thuàn thực htén (ngày 20/8)

%  #Chuyén dề__ _____
ViệtNam V ớ i WTO
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GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THEO cơ CHẾ 
CỦA GATT VÀ WTO

- Trong 8 năm, 300 vụ tranh chấp được đưa ra g iả i 
quyết tạ i WTO

• 12 tháng là khoảng thời gian từ  khi DSB (Hội đồng 
chung của WTO với vai trò là cơ quan g iả i quyết 
tranh chấp) thụ lý vụ kiện và ra phán quyết ban đầu

- 3 thảng cho giai đoạn phúc thẩm (nếu có khàng cáo)

Tranh chấp xuất hiện khi một nước thành viên WTO áp 
dụng một biện pháp chính sách thương mại nhưng gây ảnh 
hưởng đến lợi ích một số nước thành viên khác và bị coi là 
vi phạm các quyền đã được quy định trong các hiệp định 
của WTO. Khi một thành viên đưa vụ việc tranh chấp ra 
kiện tại WTO, Hội đồng chung của WTO với vai trò là cơ 
quan giải quyết tranh chấp (DSB) sẽ bổ nhiệm một Ban hội 
thẩm có thẩm quyền độc lập xem xét vụ kiện, đưa ra phán 
quyết dựa trẽn các hiệp định WTO và cam kết của từng 
nước thành viên. Quy trình giải quyết tranh chấp thương 
mại của WTO là một trong những điều kiện thiết yêu, nhằm 
bảo đảm hiệu lực các quy định của WTO. Xin giới thiệu để 
bạn đọc tham khảo một sô vụ tranh chấp điển hình đă được 
giải quyết theo cơ chế của GATT và WTO.

Vụ tranh chấp thị trường lúa mì và bột mì giữa Australia 
và Pháp năm 1958

“Phẩn chia công bằng "

Năm 1958, Australia đệ trình khiếu nại lên GATT vể việc 
Chính phủ Pháp đả trợ cấp cho việc xuất khẩu lúa mi và
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bột mì Viêc Pháp xuất khẩu những sản phẩm này đã 
giành mất thị truớng bỏt mì truyền thống của Australia tại 
Ceylon, Indonesia và Malaysia.

Australia cho rằng Pháp đả thực hiện không đung VỚI 
những nghĩa vụ tại Điều XVI cùa GATT quy định: cac 
nước thành viên phải tránh sử dụng trọ cấp xuất khẩu cho 
việc xuất khẩu những sản phẩm so cấp và nếu sử dụng 
thì không đuọc gây ảnh huỏng đến "phần chia công bàng' 
của thương mại thế giới. Tuy nhiên, Điếu XVI của GATT 
khòng đưa ra định nghĩa về "phần chia công bàng' mà chỉ 
là thoả thuận ngầm khái niệm về “phẩn chia công bànự  
này được áp dụng cho thị trường toàn cầu chứ không phải 
xuất khẩu đến thị trường riêng biệt nào đỏ giữa các thành 
viên của GATT trong khi đàm phán về Hiến chương 
Havana và Phiên họp rà soát của GATT năm 1955.

Ban hội thẩm đã đặt câu hỏi liệu việc hỗ trợ xuất khẩu 
đó của Pháp có làm ảnh hưởng đến “phẩn chia công 
bànự' về lúa mi và bột mi của thương mại thế giới hay 
không? Việc xuất khẩu lúa mi và bột mì của Pháp trong 
vòng 25 năm trước đểu ở mức thấp, nhưng từ năm 1954, 
tỷ trọng xuất khẩu lúa mi, đặc biệt là bột mi, đã tăng lên 
đột ngột, tăng vượt mức đã đạt được trong 25 năm trước 
đó. Sự tăng lên đột ngột này cho thấy sự tăng lẽn về thị 
phần của Pháp trong việc xuất khẩu các sản phẩm trên. 
Bởi xét về tổng thể, giá bột mì xuất khẩu của Pháp thấp 
hơn giá bột mì của các nhà xuất khẩu khác.

Ban hội thẩm thấy rằng Pháp đã trợ cấp cho hoạt động 
xuất khẩu lúa mì, bột mì và hoạt động này nằm trong 
phạm vi điều chỉnh của Điểu XVI. Trén cơ sở với những 
bằng chứng là các mức cước phí và giá tại các thoả thuận 
trợ cấp của Pháp, Ban hội thẩm đề nghị Pháp xem xét 
các biện pháp để tránh gây ra những ảnh hưdng bất lợi 
cho việc xuất khẩu lúa mi Australia sang thị trường Đông 
Nam Á (qua việc thay đổi hệ thống thanh toán hoặc sự
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tham vấn với Australia truoc khí các nhà xuất khẩu Pháp 
ký hợp đồng xuất khẩu lúa mi moi sang thị trường đó).

Đến tháng 4/1960, Australia va Pháp đạt được thoả thuận 
song phương nhằm tạo ra sụ ổn định cho thị trường.

Tranh chấp giữa EU và Hoa Kỳ năm 1985

Đại chiến hoóc môn th ịt bò

Tháng 12/1985, Hội đồng Lién minh châu Âu (EU) đã 
thông qua Chỉ thị về cấm sủ dụng một số chất có hoóc 
môn tăng trưởng để nuôi gia sue (Chỉ thị về hoóc môn). 
Việc EU thông qua Chỉ thị vể hoóc môn này đã châm 
ngòi nổ cho cuộc Đại chiến hoóc môn thịt bò giữa Hoa 
Kỳ và châu Âu. Chỉ thị vể hoóc mòn có hiệu lực từ ngày 
01/01/1988, sẽ cấm việc nhập khẩu thịt gia súc có sử 
dụng hoóc môn tăng trưởng vào các nước thành viên 
EU. Kết quả là tất cả thịt bò tù Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập 
khẩu bỏi hầu hết gia súc ở Hoa Kỳ đểu được nuôi bằng 
thức ăn có sử dụng hoóc môn tăng trưỏng.

Cơ sở ban hành Chỉ thị vể hoóc món là việc ăn thịt gia súc 
được nuòi bằng thức ăt) có sử dụng hoóc môn tăng trưởng 
gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, Hoa Kỳ phản bác 
lại Chỉ thị này khi cho rằng không dựa trên các bằng chứng 
khoa học, đồng thời có yêd tô’ cấu thành hành vi tạo dựng 
hàng rào thương mại phi thuê quan trá hình và vô căn cứ. 
Ngày 04/11/1988, Tổ chức Y tẽ thế giới tuyên bố phần lớn 
các loại hoóc môn đều an toàn cho sức khoẻ của con 
người nhưng hiệp hội người tiêu dùng của Hoa Kỳ lại ủng 
hộ Chỉ thị về hoóc môn của EU. cho rằng Chỉ thị này có 
mục đích bảo vệ người tiêu dùng, không Nén quan gì đến 
vấn đề thương mại hay bảo hộ mậu dịch.

Hoa Kỳ và EU tiến hành tham vấn theo quy định của 
Hiêp định về hàng rào kỹ thuât đối với thương mại ký kết 
tại Vòng đàm phán Tokyo, hiên văn bản này vẫn đang
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có hiệu lực. Tuy nhiên, hai bẽn đã không đat đuợc kết 
quả nhu mong muốn. EU đã ngân cản moi cô gắng với 
để nghị thiết lặp một nhóm chuyên gia theo GATT của 
Hoa Kỳ nhằm nghiên cứu những ảnh huỏng có thể có 
của hoóc mòn tăng trưởng đối với con nguời. Sụ ngăn 
cản này đã khiến Hoa Kỳ quyết định kiện EU theo quy 
định tại Điều 301 Đạo luật 1974.

Ngày 24/12/1987, Tổng thống Reagan ra quyết định 
tăng thuế quan hàng hóa EU, tương đương với giá mà 
Hoa Kỳ phải chịu thiệt do ảnh hưỏng của việc thực hiện 
Chỉ thị vể hoóc môn (100 triệu USD). Thuế quan được 
tăng tới mức bằng biểu thuế theo giá là 100% ngay sau 
khi Chỉ thị về hoóc môn có hiệu lực. Tuy nhiên, việc áp 
dụng tăng thuế sẽ được ngừng khi EU không áp dụng 
Chỉ thị về hoóc mòn đối với các sản phẩm thịt của Hoa 
Kỳ. Và ngay trong năm 1988, Hoa Kỳ đã ngừng việc tăng 
thuế khi EU không còn áp dụng Chỉ thị về hoóc môn,

Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại tiếp tục tăng thuế từ ngày 
01/01/1989 do EU lại tiếp tục áp dụng Chỉ thị vể hoóc 
môn đối với thịt của Hoa Kỳ. Mức thuế quan 100% được 
áp dụng đối với thịt bò, zăm bông thịt lợn, cà chua, cà 
phê, đồ uống có cồn, nước hoa quả, và các sản phẩm 
khác nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ EU. Ngày 05/01/1989, 
EU trả đũa bằng việc áp thuế suát theo giá là 100% đối 
với quả có nhân, hoa quả khô xuất khẩu của Hoa Kỳ. Với 
tổng giá trị thương mại là 96,6 triệu USD. EU cũng từ 
chối để nghị của Hoa Kỳ về việc thành lập Ban hội thẩm 
song phương để giải quyết tranh chấp với lý do EU muốn 
xử lý tranh chấp theo cơ chế đa phương của GATT.

Kế hoạch trả đũa của EU đã tạm ngừng vào ngày 
20/02/1989 khi EU và Hoa Kỳ thòa thuận thiết lập nhóm xử 
lý tranh chấp ngoài khuôn khổ GATT. Khi EU nối lại việc 
nhập khẩu thịt bê không sử dụng hoóc mòn tăng trưởng 
của Hoa Kỳ bằng sò tiền từ việc bán thịt bê cộng với việc
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áp thuê 100% đối voi dăm bỏnq thit lợn nhập từ EU, Hoa 
Kỳ đã bù đuọc khoảng 300 000 USD tổng số tiền phạt EU. 
Thang 12/1989, Hoa Kỳ loai sốt ca chua ra khỏi Danh mục 
trúng phạt, vói giá trị khoảng 4 trièu USD. Tháng 12/1993, 
EU đề nghị Hoa Kỳ giảm gia tri trả đũa nhung Hoa Kỳ 
không đồng ỷ với lý do giũ nguyên múc như vậy là phù hợp.

Tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Canada nàm 1987

Cấm xuất khẩu cà

Vụ kiện chống lại Canada của Hoa Kỳ năm 1987 liên 
quan đến quyết định của Canada cấm xuất khẩu hoặc 
bán để xuất khẩu cá trích, cá hổi hổng và cá hồi đỏ chưa 
qua chẽ biến,

Năm 1970, Canada đă căn cú vào Luật đánh cá công bố 
quyết định "không ai được xuất khẩu cá hồi đỏ hay cá hồi 
hồng trù phi đóng hộp, ưởp muối, hun khói, sấy khô hay 
ướp lạnh và đà được xem xét kỳ theo Luật thanh tra về 
cá". Một quyết định tương tụ được áp dụng cho việc xuất 
khẩu từ tỉnh Bristish Columbia đối với thực phẩm là cá 
trích hoặc trứng cá trích. Canada vẫn duy trì những biện 
pháp để bảo vệ, quản lý và phát triển nguồn cá hồi và 
cá trích ở biển Bristish Columbia, bao gồm cả các hiệp 
định và công ước liên chính phủ.

Tại thời điểm xảy ra tranh châp, nghề đánh cá hồi đỏ, cá 
hổi hồng và cá trích ở vúng bò biển miền tây Canada đã 
tạo việc làm cho gần 5/6 tổng sỏ công nhân trong ngành 
chế biến cá của Bristish Columbia, Canada tuyên bố 
rằng các biện pháp có liên quan tổn tại lâu đời là một 
phần không thể thiếu của chẻ độ quản lý và bảo tổn 
nghề cá ở bờ biển miền tây. Điều này hoàn toàn phù hợp 
với điểm g Điểu XX của GATT khi cho phép các nước 
thành viên có quyền không áp dụng những điểu khoản 
của Hiệp định khi muốn bảo lổn những nguồn tài nguyên 
có thể bị cạn kiệt, nhũng phải kết họp với việc hạn chế
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sản xuất và tiêu thụ trong nước, Canada cũng cho rằng 
các quy định nghiêm ngặt về chất lượng và thị trường đối 
với 3 mặt hàng trẽn là cần thiết nhằm duy trì uy tín các 
sản phẩm cá an toàn, chất lượng cao.

Để đưa ra phán quyết, Ban hội thẩm đã lưu ý việc Canada 
cấm xuất khẩu cá khòng đạt tiêu chuẩn là đúng, nhưng ò 
đây lại cấm xuất khẩu cá hồi và cá trích chua chê biên cả 
trong trường hợp đáp ứng yêu cầu xuất khẩu của Canada 
Ban hội thẩm nhất trí rằng việc cấm xuất khẩu là không cần 
thiết để duy trì những tiêu chuẩn đó, đồng thời, nhất trí rằng 
nguồn cá hồi, cá trích là "nguồn tài nguyên có thể bị cạn 
kiệt' và những giới hạn việc đánh bắt là "những hạn chế sản 
xuất nội địa" như nội dung của điểm g Điều XX. Tuy nhiên, 
Ban hội thẩm cũng cân nhắc khi một biện pháp thương mại 
không cần thiết để bảo vệ một nguồn tài nguyên có thể bị 
cạn kiệt thì phải nhằm vào mục đích bảo tồn là chủ yêu. 
Cuối cùng, Ban hội thẩm đã kết luận việc Canada cấm xuất 
khẩu không thể coi như là nhằm vào mục đích chủ yếu để 
bảo tồn nguồn cá hồi và cá trích bỏi vì chúng chỉ liên quan 
đến việc cấm xuất khẩu những sản phẩm dưới dạng chưa 
chế biến. Canada chỉ hạn chế các nhà chế biến, tiêu thụ 
nước ngoài cá hổi và cá trích chưa chế biến mà không cấm 
các nhà chế biến và tiêu thụ trong nước. Do đó, Ban hội 
thẩm đã quyết định rằng việc cấm xuất khẩu đó không phù 
hỢp với điểm g Điếu XX của GATT.

Vụ tranh chấp giữa cộng đồng kinh tế châu Âu và Hoa Kỳ 
năm 1992

Câ'm nhập khẩu cá ngừ

Năm 1992, Cộng đồng kinh tế châu Àu (EEC) và Hà Lan 
thay mặt cho quần đảo Antilles (Hà Lan) khdi kiện Hoa 
Kỳ vì đã hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng cá ngừ với 
lý do việc sử dụng lưới khổ lớn đánh bắt cả đàn cá ngừ 
và vò tình giết chết cá heo.
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Luật Bảo vệ động vật biển có vu năm 1972 của Hoa Kỳ đã 
cấm tất cả các hình thức lạm dung, săn, bắt hoặc giết các 
loại động vật có vú dù vò tình hay cố ý. Hoa Kỳ cũng cấm 
nhập khẩu tất cả các loại sản phẩm từ động vật biển có vú 
và các sản phẩm cá có liên quan đến săn, bắt động vật 
biển có vú. Mục đích của lệnh cấm này là bảo tồn các loại 
động vật biển có vú đang có nguy cơ diệt vong, Luật Bảo 
vệ động vật biển có vú có quy định về giới hạn giết và làm 
bị thương loài động vật biển này, Khi các nước chứng minh 
được việc đã tuân thủ đúng quy định của Luật này thì có 
thể xuất khẩu sản phẩm cá sang Hoa Kỳ. Các quốc gia tiến 
hành đánh bắt động vật biển có vú có thể đề nghị Hoa Kỳ 
ký kết các hiệp định chính thức và đưa ra các cam kết cụ 
thể. Những nước nhập khẩu cá ngừ để chê biến và xuất 
khẩu sang Hoa Kỳ cũng phải chứng minh được hành vi 
không nhập khẩu loại cá ngừ bị cấm ở Hoa Kỳ.

EEC yêu cầu Ban hội thẩm coi lệnh cấm nhập khẩu của 
Hoa Kỳ (cả “lệnh cấm vận trung giari' và “lệnh cấm vận 
nước chính') là trái với Điều XI của GATT (Điều khoản 
chung về việc loại bỏ hạn chế định lượng) và không thuộc 
phạm vi bất kỳ ngoại lệ nào theo Điều XX (ngoại lệ chung).

Ban hội thẩm cho rằng lệnh cấm vận của Hoa Kỳ là “lệnh 
cấm và hạn ctìế” trong Điếu XI vì đã cấm nhập khẩu cá 
ngừ và các sản phẩm cá ngừ khi nước xuất khẩu không 
thoả mãn một số điều kiện nhất định, vế điểm g Điều 
XX, Ban hội thẩm kết luận những biện pháp có mục đích 
ép buộc các nước khác phải thay đổi chính sách, về cơ 
bản không được coi là biện pháp thực hiện bảo tổn 
nguồn tài nguyên đang bị cạn kiệt. Các biện pháp này 
cũng khòng có tác dụng hạn chế sản xuất và tiêu dùng 
trong nước theo như điểm g Điểu XX yêu cầu.

Trong kết luận cuối cùng, Ban hội thẩm lưu ý mục tiêu 
bảo vệ và bảo tổn cá heo không phải là nội dung của
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tranh chấp này. Hơn thế nũa, Ban hội thẩm con ghi nhận 
rằng Hoa Kỳ đua ra cám vận thuong mại chỉ nhằm mục 
đích thay đổi chính sách thuong mại của các nuóc khác.

Chuối nhập khẩu vượt rào cản thương m ại quốc gia

Trong thập niên 90, có hai vụ tranh chấp thuơng mạl điển 
hinh đã được đưa ra phân xử tại GATT và WTO.

Vụ thứ nhất xảy ra vào năm 1993, giũa các quốc gia là 
Columbia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua và 
Venezuela với Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC). Vụ này 
đã được phán quyết vào đầu năm 1994. Vụ việc bắt đầu 
nảy sinh từ sự thay đổi chế độ nhập khẩu chuối của EEC, 
dẫn đến sự phân biệt trong vấn đề mở rộng thị trường phụ 
thuộc vào nguồn gốc của chuối trong nội bộ EEC, từ ACP 
truyền thống hay ACP mới. ACP là tổ chức gồm khoảng 70 
quốc gia châu Phi, vùng Caribê và Thái Bình Dương có lièn 
kết với Cộng đồng châu Âu, thông qua Còng ước Lome để 
đem lại cho những nước này sự ưu tièn cho việc tiếp cận thị 
trường cộng đồng châu Âu, Những người khiếu nại cho 
rằng điều này vi phạm các quy định không phân biệt đối xử 
của GATT và EEC, phá vỡ sự ràng buộc thuê quan. Ban 
hội thẩm quyết định cách đối xử ưu đãi thuê quan của EEC 
đối với việc nhập khẩu chuối là trái ngược với đãi ngộ tối 
huệ quốc được quy định trong Điếu I của GATT.

Vụ thứ hai có phạm vi ảnh hưỏng rộng hon lả vụ tranh 
chấp thương mại giữa các quốc gia là Mexico, Honduras, 
Guatemala, Ecuador, Mỹ với Liên minh cháu Âu (EU) về 
chế độ nhập khẩu, bán và phân phối chuối.

Đây là một trong những vụ tranh chấp lớn được giải quyết 
theo cơ chế của GATT và WTO, với sự tham của 6 bên 
(trong đó có một bên đại diện cho 15 quốc gia thành 
viên). Các khiếu kiện đầu tiên là theo quy định của GATT 
năm 1994, tiếp đến là 4 Hiệp định của WTO, bao gồm:

' V  iẹt Nam với WTO ̂  ̂



Sau cánh cửa WTO

Hiép định về nốrtg nghiệp. Hiêp đinh về thủ tục cấp phép 
nhập khẩu, Hiệp định về cac niên pháp đầu tư liên quan 
đến thuòng mại (TRIMs) va Hiẽp định chung về thương 
mại dịch vụ (GATS). Số trang văn bản đệ trinh của các 
bên khiếu kiện và EU tổng còng là đến vài nghìn trang.

Chế độ nhập khẩu chuối của EU tù lâu vốn là một vấn đề 
gảy nhiều tranh cãi. Trên thuc tẻ EU duy trì một hệ thống 
dành quyển ùu tiên tiếp cặn thị trúờng cho mặt hàng 
chuối được sản xuất tại các nuớc châu Phi, Caribe và 
Thải Bình Dương (ACP). Kết quả là các nhà sản xuất ỏ 
Caribe luôn chiếm được mòt thị phần đáng kể trên thị 
trường EU, Sự chiếm lĩnh th| truờng này đã gây thiệt hại 
cho các nước Trung và Nam Mỹ. Những ưu đãi có từ trước 
khi hình thành Cộng đồng kinh tê châu Âu (EEC) trén 
thực tế đã gây ra những bất đổng giữa Pháp và Đức trong 
những cuộc đàm phán để thành lập EEC năm 1957, Đức 
có chê độ mậu dịch tự do đối với chuối nhập khẩu từ các 
nước Mỹ La-tinh, trong khi Pháp lại duy trì những rào cản 
để hỗ trợ các nhà sản xuất ở thuộc địa của Pháp. Những 
khác biệt này đã mang đến sự áp đặt thương mại quốc 
gia trong nội bộ EU, Anh, Pháp, và Tây Ban Nha nhằm 
bảo toàn thị trường cho các nuởc thuộc địa cũ.

EU cũng như Mỹ là một trong hai thị trường nhập khẩu chuối 
truyền thống, lớn nhất thê giói Gần 60% chuối nhập khẩu 
vào EU có nguồn gốc từ các nuớc Mỹ La-tinh (Ecuador, 
Costa Rica, Panama và Honduras), trong khi các nước châu 
Phi, Caribê và châu Á - Thái Binh Dương và nhũng nhà sản 
xuất của EU chỉ chiếm khoảng 15% thị phần.

Trước năm 1993, việc nhập khẩu chuối vào EU chưa chịu 
sự điều chỉnh của một chính sách chung. EU áp dụng 
chung mức thuế suất đối vói nuóc ngoài là 20% theo giá 
hàng, nhưng cơ chế nhập khẩu của từng nước trong lièn 
minh lại khác nhau. Đức là thi trường lớn nhất với gần 1/3 
lượng chuối nhập khẩu của EU, từ các nước Mỹ Latinh.
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Giữa Đức và các nước này có một thỏa thuận riêng (trong 
Hiệp ước Rome) cho phép nhập khẩu miễn phí Tương tụ 
như vậy, Bỉ, Đan Mạch, Ailen, Lucxembua và Hà Lan hầu 
hết nhập khẩu chuối từ những nhà cung cấp Mỹ La-tinh, sủ 
dụng thuế suất biên giới là 20%, Ngược lại, Tây Ban Nha 
hạn ché việc nhập khẩu chuối từ nước thú ba, sử dụng sản 
phẩm chuối trong nước (đảo Canary), Pháp, Hy Lạp và Bồ 
Đào Nha cũng sử dụng nguồn chuối trong nước. Ý đưa ra 
sự đối xử ưu đãi với chuối từ Somali. Anh và Pháp cũng đưa 
ra những ưu đãi cho các nước thuộc địa cũ của mình (các 
nước ACP). hơn nữa theo Công ước Lome chuối từ các 
nước ACP được nhập khẩu miễn thuế vào EU.

Tháng 6/1997, Ban hội thẩm đã công bỏ Bản báo cáo 
cho rằng chế độ nhập khẩu chuối của EU là vi phạm các 
quy tắc của WTO về không phân biệt đối xử và tiếp cận 
thị trường. Ban hội thẩm cũng nhận thấy cơ chế về thuế 
xuất nhập khẩu và cơ chế về hạn ngạch là không nhất 
quán với Điều XXIII của GATT (yêu cầu về không phân 
biệt đối xử). Việc phân bổ 30% giấy phép nhập khẩu cho 
những người bán chuối ACP truyền thống được điểu 
hành trái với các quy tắc khòng phán biệt đối xử của 
GATT. Báo cáo của Ban hội thẩm đã bị EU kháng cáo, 
Cơ quan phúc thẩm đă đổng ý với kết luận của Ban hội 
thẩm và khuyến nghị EU sửa lại cơ chê nhập khẩu chuối 
cho phù hợp với quy định của WTO.

Nguyên lắc giải quyết tranh chấp của WTO là giải pháp công 
bàng, nhanh chóng, hiệu quả và được các bên dều chấp 
nhận. WTO khuyến khích các bên tranh chấp tham khảo ý 
kiến và tự dàn xếp với nhau trước và cả trong quá trình xét 
xử. Khi WTO đã phán quyết một nước thành viên vi phạm 
quy định của tổ chức thì nước đó ngay lập tức, phải nhanh 
chóng sửa sai, nếu tiếp tục vi phạm, sẽ phải chịu bồi thường 
hoặc chịu phạt. WTO quy định các phán quyết tự động có 
hiệu lực trừ khi bị tất cả các nước bác bỏ, do vậy không thành 
viên nào có thể cản trở việc thực hiện phán quyết.

I
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10 KHUYẾN NGHI CHO VIỆT NAM KHI 
GIA NHẬP WTO
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KHUYẾN NGHI THỨ NHẨT

Xác định rõ cơ hội và thách thức khi gia nhập WTO

Cần phải thấy rằng khi gia nhập WTO, tham gia vào co 
chè giải quyết tranh chấp của WTO, đương nhiên chúng ta 
sẽ có những nghĩa vụ nhất định, nhưng đổi lại chúng ta 
được hưởng những lợi ích mà WTO mang lại cho các thành 
viên của mình. Đó chính là lý do mà WTO có được số 
lượng thành vién đông đảo (số lượng các nước đang phát 
triển chiếm tỷ lệ lớn) mà các tổ chức quốc tê mới ra đời 
không thể cỏ được. Một lần nữa cần phải thấy rằng hội 
nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan, là tiền đề 
cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thu hẹp dần 
khoảng cách với các nước. Để đảm bảo cho việc gia nhập 
WTO đạt được hiệu quả cao nhất, chúng ta cần xem xét 
những vấn đề đặt ra đối với quá trình gia nhập của Việt 
Nam trên các fĩnh vực là kinh tế - xả hội và pháp luật. Tuy 
nhiên, cần xem xét các lĩnh vực này trong mối quan hệ 
biện chứng, tác động qua lại với nhau. Việt Nam đàm phán 
gia nhập WTO với tu cách là một quốc gia đang phát triển, 
có thu nhập thấp. Với chủ trương hội nhập, Việt Nam đã 
có nhiều biến chuyển vế mặt chính sách, cơ cấu nhằm 
thực hiện tốt hơn tiến trình tự do hoá thương mại của mình.

Gia nhập WTO. Việt Nam có những cơ hội. cụ thể như sau:

VChuyện 'té____ __
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- Khi là thành viên của WTO, Việt Nam sẽ được hưởng 
những ưu đãi thương mại, tránh được tình trạng phân biệt 
đối xử, nâng cao thế và lực trong thương mại quốc tế. 
Hơn thế nữa, với tu cách là một nước đang phát triển, có 
mức thu nhập bình quân đầu người thấp, Việt Nam sẽ 
nhận được sự đối xử đặc biệt (dành cho nước có mức thu 
nhập GDP bình quân dưới 1 .OOOUSD/người/năm), đưỢc 
miễn trừ khỏi sụ ngăn cấm hỗ trợ xuất khẩu (nếu hàng 
hóa xuất khẩu là loại cạnh tranh cao, sụ miễn trừ này sẽ 
bị loại bỏ trong vòng 8 năm);

- Việt Nam có thể sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp 
của WTO để đảm bảo quyền lợi chính đáng trong trường 
hợp có tranh chấp thương mại với các nước thành viên, 
đặc biệt khi nước thành viên đó !à cường quốc vể kinh 
tế. WTO tạo cho các nước cơ hội có được một kênh giải 
quyết các tranh chấp trong quan hệ thương mại quốc tế 
mang tính xây dựng và công bằng;

- Tham gia vào WTO, Việt Nam sẽ tham gia vào một hệ 
thống thương mại rộng md, tự do và bình đẳng, có cơ 
hội tiếp cận thị trường của 150 nước thành viên, được 
hưởng các cam kết ưu đãi, mở cửa thị trường hàng hoá, 
dịch vụ, đầu tư mà các nước thành viên dành cho nhau 
thông qua kết quả các vòng đàm phán tự do hóa thương 
mại, mở cửa thị trường;

- Tăng cường thu hút đầu tư và chuyển giao kỹ thuật, công 
nghệ cao từ các nước. Tham gia vào các luật lệ, quy tắc 
của WTO, Việt Nam sẽ tạo lập và củng cố lòng tin của các 
nước vào cơ chế chính sách của Việt Nam, trên cơ sỏ đó 
tạo sự hấp dẫn để các nhà đầu tư nước ngoài an tâm đầu 
tư vào Việt Nam. Việt Nam cũng tăng cường cơ hội tiếp 
cận các nguồn vốn vay ưu đãi, các hình thức tín dụng, tài 
trỢ của các tổ chức tài chính quốc tế như WB, IMF.„;

- Nàng cao vị trí quốc tế của Việt Nam, tạo thế đứng vững

Chuyên dế________  ..
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chắc hon cho Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Việt Nam 
sè có cơ hội tham gia vào các cuộc đàm phán đa phương, 
giải quyết các nhu cầu vế thị trường vì quyền lợi chính 
đáng của mình. Nhu vậy, Việt Nam có điều kiện, cơ hội 
góp tiếng nói vì lợi ich của các nước đang phát triển, nắm 
bắt tốt hon các xu thế quốc tế cũng như sụ điều chỉnh 
chính sách kinh tế thương mại từ các nước khác, xác định 
được hướng điều chỉnh phù hợp với liến trình chung và 
khai thác triệt để những cơ hội có lợi nhất cho mình;

- Tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả, tạo cơ hội cho 
các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng quan hệ làm ăn, 
chấp nhận cạnh tranh, nâng cao chất lượng quản lý và 
sản xuất, tiếp thu khoa học công nghệ mới, nâng cao 
hiệu quả các hoạt động,

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Việt Nam còn phải đối diện với 
một số thách thức sau:

- Sức mạnh cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ và đội ngũ 
doanh nghiệp Việt Nam còn yếu nên cơ hội thâm nhập thị 
trường quốc tế mới chỉ dừng lại ỏ dạng tiềm năng, trong 
khi đó hàng hóa và dịch vụ nước ngoài với sức cạnh tranh 
cao sẽ có điều kiện xâm nhập thị trường Việt Nam;

- Hệ thống luật pháp, chính sách quản lý kinh tế - thương 
mại chưa hoàn chỉnh, kỹ thuật xây dựng còn thố sđ, trong 
đó đáng lưu ý là chính sách thuê và phi thuế. Bên cạnh 
đó về mặt quản lý nhà nước, tổ chức và quản lý sản xuất 
kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại cũng có nhiều bất 
cập, thiếu hiệu quả, gây tinh trạng chống chéo;

- Năng lực cán bộ còn nhiểu hạn chế, về cơ bản đội ngũ 
cán bộ các cấp trong cả nước còn mỏng, trinh độ và kinh 
nghiệm còn thiếu và yếu, nhất là việc nắm bắt các chính 
sách, luật lệ của WTO một cách thấu đáo để có thể hoàn 
thành tốt còng tác xây dựng chính sách kinh tế thương 
mại và đàm phán quốc tế.
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Điều chỉnh chính sách, pháp luật kinh tế - thương mại 
phù hợp với các quy định của WTO

Hầu hết các nước, để được công nhận là thành viên của 
WTO, đều phải nghiên cứu, xem xét điều chỉnh chính 
sách, hệ thống pháp luật nước minh cho phù hợp với 
những quy định của WTO. Việt Nam đã là thành vién của 
WTO, nhưng một số chính sách và quy định pháp luật 
còn chưa tương thích với các quy định của WTO. Nếu 
Việt Nam vẫn duy trì chính sách khác với các quy định 
của WTO thì sẽ bị các nước thành vién đưa vụ việc ra 
giải quyết theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. 
Nếu Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DBS) 
khẳng định chính sách hay biện pháp này trái với các 
quy định của WTO thì Việt Nam phải loại bỏ, nêu không 
sẽ phải bổi thường hoặc bị áp dụng cơ chê trả đũa. Do 
đó, Việt Nam cần điều chỉnh chính sách, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật cho phù hợp với các quy định của WTO 
(đặc biệt chú ý đến nguyên tắc tối huệ quốc và đãi ngộ 
quốc gia). Tuy nhiên, việc điểu chỉnh phải đảm bảo cho 
các ngành kinh tế ở các nước phát triển, phải có sự chọn 
lọc trong quá trình điều chỉnh (có lịch trình cụ thể).

Do đo', hầu hết các phán quyết của DBS có giá trị tham 
khảo và định hướng rất lớn, kể cả khi chúng ta tính tới 
việc sửa đổi pháp luật theo nhu cầu phát triển trong nước.

Nhiều nước trẽn thế giới, kể cả Mỹ. đòi khi cũng phải 
nhờ vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO để gây 
sức ép sửa đổi các quy định pháp luật trong nước của 
mình. Điều này đặc biệt đúng đối với các vấn đề nhạy 
cảm trong nước khi khó đạt được sự thống nhất giải 
quyết. Khía cạnh thực tế này của cđ chế giải quyết tranh 
chấp WTO có lẽ cũng có ảnh hưởng đối với việc sửa đổi 
pháp luật Việt Nam.
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Là nuoc đi sau va tham gia vao hội nhập kinh tê quốc tê 
vao thoi điểm khi các quy tắc và chuẩn mực của pháp luật 
thưong mại quốc tế, kể cả các quy định về giải quyết tranh 
chấp vế co bản đã được định hình, việc học hỏi kinh 
nghiêm của cac nước trong mối tương tác với các quy định 
của WTO cần được chú trọng trong quá trình Việt Nam 
hoàn thiên hệ thống pháp luật, nhất là kinh nghiệm của 
các nước có điều kiện và hoàn cảnh tương tự Việt Nam.

KHUYẾN NGHI THỨ BA

Nghiên cửu, vận dụng những ưu đãi của WTO dành 
cho các nước đang phát triển

Ngày nay, các chính sách thương mại nằm ở vị trí hàng 
đầu trong chương trình nghị sự về phát triển. Sự quan 
tâm đối với tự do hoá thương mại không phải xuất phát 
từ sụ giáo điều mà trái lại, dựa vào việc đánh giá cẩn 
trọng các kinh nghiệm phát triển trong hàng chục năm 
qua. Trong khoảng thời gian này, các nước đang phát 
triển đả tăng cường hội nhập vào nền kinh tế thế giới, đã 
đạt được mức tăng trưởng và thu nhập cao hơn, tuổi thọ 
dài hon và giáo dục tốt hơn.

Những vấn đế thương mại ngày nay đã không chỉ bao 
gốm các cơ chế truyền thống về thuế quan và hạn 
ngạch mà còn bao gồm vai trò của cơ sỏ hạ tầng và 
quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ một nển kinh tê 
thương mại hoạt động.

Các quy định trong các hiệp định của WTO đặt ra mức độ 
tiêu chu jn  cao so với các nước đang phát triển. Do đó, 
các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam khó đáp 
ứng được đầy đủ các quy định này. Để đảm bảo quyền 
lợi của các nước đang phát triển khi tham gia vào hệ 
thông thương mại đa biên, WTO đã dành cho các nước 
này một số uu đãi nhất định (ưu đãi không phải thực hiện
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nghĩa vụ nào đó, hoặc thời gian thực hiện nghĩa vụ dài 
hơn...). Mặc dù vậy, vẫn có nhiều tranh chấp xảy ra trong 
thời gian vừa qua do các nuoc thành viên phát triển kiện 
các nước thành viên đang phát triển vi phạm những quy 
định về ưu đãi. Chính vi vậy, khi là thành viên và trực tiếp 
tham gia vào co chế giải quyết tranh chấp của WTO, Việt 
Nam cần nghiên cứu thật kỹ co chế này để vận dụng tối 
đa những ưu đài mà WTO dành cho các nước đang phát 
triển. Điều này giúp cho Việt Nam có những thuận lợi 
nhất định, giảm được chi phí vì WTO trợ giúp về mặt pháp 
lý, đổng thời tránh được việc bị các nước thành viên (nhất 
là các nước thành viên phát triển) khởi kiện.

Một vấn để thường ít gây được sự chú ỳ của các nhà 
hoạch định chính sách, nhất là tại các nước có truyền 
thống pháp luật thành văn như Việt Nam, là ý nghĩa, vai 
trò của tranh chấp và giải quyết tranh chấp. Trong khi đó, 
tại các nước có truyền thống pháp luật là án lệ, các phán 
quyết của tòa án luôn được coi là một nguồn pháp luật. 
Chính vì vậy, điều quan trọng với Việt Nam là ngay từ khi 
bắt đầu tham gia hội nhập kinh tê quốc tế, cần nghĩ ngay 
tới những tình huống không thuận lợi, các bất đồng, xung 
đột và tranh chấp có thể xảy ra, rút kinh nghiệm từ các 
tranh chấp thực tế (các tranh chấp thương mại đối với cá 
basa, giày dép, bật lửa...). Chỉ khi tính đến các tình huống 
này, chúng ta mới có bước đi xây dựng, lựa chọn cớ chế 
xử lý một cách công bằng, hiệu quả, phù hợp với Việt 
Nam và thích ứng với từng đối tác thương mại nước ngoài.

KHUYẾN NGHI THỨ Tư

Tích cực theo kiện và chuẩn bị tham gia tố tụng

Đây là bài học rút ra từ kinh nghiệm của nước láng giềng 
Trung Quốc. Trong thời gian đầu khi mới tham gia vào thị 
trường quốc tế, nhiều nước do tiềm lực tài chính hạn chế
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hoặc không nhận thức được đầy đủ vể tầm quan trọng 
của việc tham gia vụ kiện nên đã không trả lời các bản 
câu hỏi điều tra và thua kiện, Hậu quả là không chỉ mất 
thị trường mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của cả 
ngành do hành vi "bỏ cuộc” này. Bải học rút ra tù vụ 
Vietnam Airlines là một ví dụ điển hình. Vietnam Airlines 
không dự phiên toà xét xử vụ án có liên quan đến mình 
theo đơn kiện của Luật sư Liberati mặc dù trước đó đã 
nhận được giấy triệu tập của Toà án Italia. Khi có phán 
quyết của Toà án năm 2000, thì mãi đến năm 2002, 
Vietnam Airlines mới biết mình phải bổi thường cho Luật 
sư. Đây là tranh chấp thuộc lĩnh vực tư pháp quốc tế liên 
quan đến các doanh nghiệp, cá nhân nhưng cũng là bài 
học lớn cho Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Từ thực tế trên, trong bất kỳ vụ kiện nào theo cơ chế giải 
quyết tranh chấp của WTO, chúng ta phải xác định giải 
quyết tranh chấp bằng thương lượng, hoà giải bỏi nếu hoà 
giải thành công sẽ giảm bớt thiệt hại cho cả hai bên (đây 
là điểm mấu chốt để giải quyết xung đột trong quan hệ 
thương mại quốc tế). Mặt khác, chúng ta cũng phải tích cực 
chuẩn bị đầy đủ những tài liệu cần thiết bỏi vì điều này sẽ 
quyết định rất lớn đến sự thắng bại của mỗi vụ tranh chấp.

Trước khi tham gia khiếu kiện, chứng ta phải chuẩn bị 
chu đáo, đầy đủ chúng củ, lập luận theo các hiệp định 
có liên quan đến WTO để trình bày với Ban hội thẩm, Cơ 
quan phúc thẩm, Trọng tài trong quá trình giải quyết 
tranh chấp. Phải nêu rõ chính sách thương mại hay biện 
pháp thương mại nào đang gây ra tranh chấp; phải 
chứng minh chính sách hay biện pháp thương mại này vi 
phạm điều khoản gì tại hiệp định nào của WTO và ảnh 
hưỏng thế nào đến quyền lợi của nước mình. Các chứng 
cứ này giúp cho Việt Nam có cơ sở pháp lý thuyết phục 
các cơ quan giải quyết tranh chấp đưa ra những kết luận 
chính xác, Chính vi vậy, Việt Nam cần nghiên cứu kỹ các
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chính sách thương mại, các biện pháp thương mại của 
các nuoc thành viên của WTO, các hiệp định và thoả 
thuận của WTO. Nếu không nghiên cứu kỹ mà vội vàng 
kết luận rồi tiến hành tham vấn và khiếu nại ra DBS thì 
khó thành công, nhiều khi còn phản tác dụng, khòng 
những đánh mất uy tin của nước mình mà còn tốn kém 
về tài chính. Đồng thời, phải yêu cầu nước thành viên 
tham gia tranh chấp chứng minh những lập luận mà họ 
đă nêu ra. Trong quá trình tranh chấp, việc gửi báo cáo 
cho Ban hội thẩm, Cơ quan phúc thẩm phải đúng thời 
hạn và phải có mặt tại các phiên họp của các cơ quan 
này để phát biểu, trình bày ý kiến lập luận của nước 
mình. Từ những lý do trén, Việt Nam cần cân nhắc kỹ về 
các chi phí có liên quan, sự tác động của việc khiếu nại 
tới mối quan hệ với các nước thành viên vi phạm để 
quyết định có khiếu nại đến DBS hay tự thương lượng 
thoả thuận với các nước vi phạm nhằm giải quyết tranh 
chấp. Trong trường hợp nhận thấy hành vi hay biện pháp 
thương mại của Việt Nam vi phạm các nguyên tắc của 
WTO, phải khôn khéo tham vấn với nước khiếu nại để 
tránh những tổn thất lớn có thể xảy ra.

Từ những yêu cầu trèn, đòi hỏi Việt Nam có sự đầu tư lớn 
về trí tuệ, xây dựng đội ngũ chuyên gia, luật sư am hiểu sâu 
sắc về hệ thống các quy định trong từng lĩnh vực của WTO.

KHUYẾN NGHI THỨ NĂM

Chuẩn bị tốt về luật sư, tài chính và tâm lý khi theo kiện

Hiện nay, có đến hơn 3/4 sỏ thành viên của WTO là các 
nước đang phát triển, kém phát triển và các nước có 
nền kinh tê chuyển đổi. Có thể nói, với việc chiếm đa 
phần dân số trên thế giới cũng như trong WTO, các 
nước đang phát triển và kém phát triển có vai trò khá 
quan trọng trong quan hệ kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên,
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cac nuoc đang phat triển chua thực sự thực hiện tốt vai 
trò củíỉ rrìinn Mỏt nguyên nhân chung là do hệ thống 
các van bản va chuẩn mục của WTO vô cùng phức tạp, 
trong khi đo cac nuoc đang phát triển thiếu nguồn tài 
chính va nhân lue để đảm bảo thực hiện các yêu cầu 
của WTO Đày la nguyên nhân chinh cản tro việc các 
nuoc đanq phat triển thục hiên đầy đủ những cam kết 
của minh trong WTO Chinh tủ những nguyên nhản đó 
mà các nuóc đang phát triển và kém phát triển đã trở 
thành nhũng nuóc bi khiếu nại nhiều nhất trong cơ chế 
giải quyết tranh chấp của WTO.

Co chê giải quyêt tranh chấp thương mại ngày càng trỏ 
nên phuc tạp, kéo dài và tốn kém hơn, Quy trình tố 
tụng có xu hướng phân thành hai cấp: sơ thẩm và phúc 
thẩm Qua trinh giải quyết tranh chấp gắn liền với việc 
xem xét cac vấn để mang tính kỹ thuật cao và chứa 
đựng nhiểu vấn đế pháp lý phức tạp. Đây thực sự là 
những trỏ ngai cho các nước có nguồn lực hạn chế khi 
theo đuổi các vụ kiện. Việc chuẩn bị cho một vụ kiện 
tại WTO la một khó khăn rất lớn cho các thảnh viên 
WTO, đặc biẻt là các nưôc đang phát triển. Mỗi vụ kiện 
WTO vỏ cung phức tạp, đòi hỏi phải có sự đóng góp vai 
trò rát quan trọng của đội ngũ luật sư. Những luật sư 
này phải la những người có trinh độ, kiến thức sâu rộng 
về hệ thông quy định của WTO, hơn nữa phải là những 
nguói có trình độ nghiệp vụ cao, ứng xử mau lẹ, lập 
luân vũng chác va logic, có khả năng thuyết phục 
người khac, Trong khi đó, Việt Nam và các nước thành 
viên đang phát triển, công tác tim được luật sư trong 
nước có đủ trình độ pháp lý cần thiết để chuẩn bị hổ 
sơ, chúng cứ và lâp luận cho vụ tranh chấp, để bác bỏ 
lại ý kiên của bén đối phuong lả điểu không dễ.

Thực tế, trong số các thành viên của WTO thi chỉ có Mỹ và 
EU la hai thanh viên có thể sủ dụng luât sư trong nước tại
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cac vụ việc của WTO mà không cần thuê luật su nuoc 
ngoài, còn tất cả các nuỏc khác, kể cả Canada, Nhât Bản... 
đều phải thuê luật su nuớc ngoài (trong đó chù yêu là thuè 
luât su của Mỹ) để tham gia váo các vụ kiện tại WTO Việc 
tham gia của các luật sư tư vào phái đoàn cùa mồi bên 
tranh chấp đã được thừa nhận tù sau vu kiện vẻ chuối.

Tuy vậy, để có thể giành thắng lợi trong các vụ tranh 
chấp được giải quyết theo co chế của WTO, chúng ta 
vẩn phải chuẩn bị một đội ngũ luật su am hiểu sâu vể 
các lĩnh vực của WTO. Hiện nay, sô luọng luật sư Việt 
Nam tương đối ít. Thế hệ luật su có tên tuổi giàu kinh 
nghiệm nhung thực tiễn thương mại quốc tế kém, ngoại 
ngữ còn hạn chế, còn thế hệ trẻ có trình độ tiếng Anh 
tốt, nắm bắt thòng tin nhanh nhưng lại ít kinh nghiệm. 
Do vậy, trong những vụ tranh chấp nhỏ, chúng ta vẫn có 
thể thắng kiện nếu có sự phối hợp của cả hai thế hệ luật 
sư. ở những tranh chấp lớn, chúng ta cần thuê luật su 
nước ngoài song song với việc kết hợp chặt chẽ voi các 
luật sư trong nước, từ đó, trinh độ của các luật sư của 
Việt Nam sẽ được nâng cao. Như vậy, việc đào tạo đội 
ngũ luật sư chuyên sâu kết hợp với việc giải quyết các 
vụ tranh chấp trén thực tế, bên cạnh các luật sư nước 
ngoài là một yéu cấu không thể thiếu để Việt Nam gặt 
hái nhiều thành công khi gia nhập WTO

Chi phí để thuê luật sư, chuyên gia nước ngoài là rất cao, 
chi phi để theo đuổi các vụ khiếu kiện còn cao hon nhiều 
so với khả năng tài chinh của các nước đang phát triển. 
Nói cách khác, những lợi ích tiểm năng tù việc theo đuổi 
một vụ kiện với nền kinh tế nhỏ là rất thấp so với chi phí 
bỏ ra. Giờ đây, giải quyết một vụ tranh chấp thương mại 
quốc tế không chỉ trong vài ba tháng mà là một vài năm. 
Tính phức tạp của tranh chấp, quy trinh tò tụng kéo dài, 
cộng thêm việc hầu hết các chính phủ không có khả 
năng và kỹ năng tụ tranh tụng mà phải thuê luật sư tu
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(thuòng la luật su Mỹ và EU) nên chi phỉ giải quyết tranh 
chấp la quá sức đối voi nhiều nước nghèo. Đả có nghiên 
cưu cho thấy tổng chi phí theo kiện đối với một vụ tranh 
chấp trong WTO có thể lên tới vài triệu đôla Mỹ.

Chung ta cần nghiên cúu các vụ tranh chấp cụ thể, 
lâp luận của Ban hội thẩm, phán quyết đã được DBS 
thông qua, tù đó rút kinh nghiệm về cách thức iàm 
việc cũng như có chinh sách điều chỉnh phú hợp với 
quy định và thông lệ của WTO. Trong hệ thống các 
hiệp định của WTO không quy định việc dùng các báo 
cáo của Ban hội thẩm hay Co quan phúc thẩm đã 
được DBS thông qua làm án lệ cho những vụ việc sau, 
nhung về tổng thể là rất nhất quán và có giá trị thuyết 
phục cao cho các vụ việc tương tụ sau đó, trên thực té 
chúng lại.trở thành “luậ t’\ được sử dụng làm cơ sở viện 
dẩn cho các vụ việc sau, Vì vậy, việc nghiên cứu báo 
cáo là rất cần thiết. Tuy nhiên, cần phải biết rằng 
những Báo cáo của Ban hội thẩm vể mỗi vụ việc ít 
nhất cũng phải dày khoảng 300 trang, của Cơ quan 
phúc thẩm là 100 trang. Do vậy, cần xây dựng một đội 
ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp về các phán quyết của 
DBS, trên cơ sỏ đó tư vấn cho các nhà hoạch định 
chính sách, các nhà làm luật Việt Nam.

Quá trình giải quyết tranh cháp tại W To cỏ nguy cơ ảnh 
hưởng xấu tới mòi quan hệ kinh tê - thương mại giữa các 
bên, đặc biệt trong trường hợp một bèn trong tranh chấp 
lại là một nước phát triển cô tinh vi phạm. Nếu bị nước 
đang phát triển khiếu nại tới DBS thi một nước phát triển 
có thể tìm mọi cách, kể cả việc khiếu nại lại nước đang 
phát triển này, để trả đũa nhiểu hơn. Như vậy, nưóc đang 
phát triển sẽ gặp nhiều bất lợi vi đang dựa vào hoạt động 
xuất, nhập khẩu, đầu tư, viện trớ kinh tế của nước phát 
triển. Do đỏ, Việt Nam cần chuẩn bị tốt về tâm lý theo 
kiện đến cùng để bảo vệ quyền lợi chính đáng.
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KHUYẾN NGHI THỨ SÁU

Tuyên truyền ý thức pháp luật thường mại quốc tế 
cho các doanh nghiệp và công chúng đê’ hạn chế xảy 
ra tranh chấp

Trong giai đoạn 1994-2004, đã có 18 vụ về chống bán 
phá giá, 4 vụ tụ vệ liên quan đến một số sản phầm nhũ; 
giày dép, thuỷ sản, một số sản phẩm co khí, sản phẩm 
công nghiệp..., mà nước ngoài đã đưa ra kiện Việt Nam, 
trong đó có 15 vụ đả có kết luận cuối cùng. Hiện tại, Việt 
Nam đang phải đỏi mặt voi 5 vụ kiện chông bán phá giá 
(đối với xe đạp, ỏng, tuýt thép hoặc cút thép, chốt, then 
cửa bằng inox và các phụ túng, đèn huỳnh quang, ván 
lướt sóng) vào thị trường EU và 2 vụ tự vệ đòi với bột 
sắn, tinh bột sắn, tinh bột cao cấp và xe đạp, Sau đây là 
một số nguyên nhân khiến cho thời gian gần đây, các vụ 
kiện hàng xuất khẩu Việt Nam tăng lên:

- Tình trạng lạm dụng biện pháp bảo đảm công bằng 
trong thương mại quốc tế để bảo hộ những ngành công 
nghiệp nội địa. Các vụ kiện chống bán phá giá lại thưởng 
đem đến cho các nước nhập khẩu khoản thu cao hơn so 
với các vụ kiện chống trợ cấp nhờ mức thuế suất cao;

- Theo Luật Chống bán phá giá của Mỹ, EU, Canada và 
một số nước thành vién WTO, khi số lượng sản phẩm 
của một nước xuất khẩu cao hon 3% thị phần sẽ là một 
trong nhũng căn cú pháp lý quan trọng để ngành công 
nghiệp nội địa khởi kiện, Các quy định của Luật Chống 
bán phá giá còn cho phép cộng gộp thị phần xuất khẩu 
của những người cùng xuất khẩu sản phẩm bị kiện. Các 
biện pháp giúp đỡ cho ngành công nghiệp này chính là 
nguyên nhàn gảy ra, hoặc đe doạ gây thiệt hại cho 
ngành công nghiệp nội địa của họ.Thêm nữa, nước nhập 
khẩu thường có nhiều khả năng điểu chỉnh Luật Chống
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ban phá giá hơn so với biện pháp tụ vệ và chống trợ giá. 
Vi vậy, biện pháp chống bán phá giá dễ bị lạm dụng đối 
vói hàng xuất khẩu của Việt Nam;

- Tốc độ tăng truỏng xuất khẩu cao của Việt Nam. Hiện 
nay, tăng trudng xuất khẩu của Việt Nam thường tập 
trung vào những thị truòng lớn nhu Mỹ, EU, Nhật Bản... 
vói những mặt hàng chủ lực, cỏ lợi thế cạnh tranh (thuỷ 
sản, nông sản, công nghiệp chế biến, giày dép, may 
mặc...). Trong thương mại với Mỹ, khi bất cứ một nước có 
kim ngạch xuất khẩu một sản phẩm lớn hơn 6 triệu USD 
sẽ bị liệt vào danh sách "cần cảnh giảd'. Do vậy, tốc độ 
tăng nhanh của hàng xuất khẩu Việt Nam dế dẫn đến 
các vụ kiện trong thương mại;

- Có phản ửng dây chuyền và tình trạng trốn thuế chống 
bán phá giá. Chẳng hạn, trường hợp Hàn Quốc kiện 
Việt Nam bán phá giá bật lửa gas sau khi EU chính thức 
khởi kiện Việt Nam về sản phẩm này. Hay, công tác 
điều tra việc bán phá giá hàng Việt Nam thường gắn với 
hàng hoá xuất khẩu cùng loại của một số nước khác có 
kim ngạch lớn hơn Việt Nam. Thực tế, trong phần lớn 
trường hợp, hàng xuất khẩu của Việt Nam bị đánh thuế 
chống bán phá giá trong khi kim ngạch xuất khẩu không 
cao, không gảy thiệt hại đến các nhà sản xuất tại nước 
nhập khẩu. Tuy nhiên, các nước này thường “nhàn tiện" 
đưa luôn Việt Nam vào danh sách khi xem xét để đánh 
thuế chống bán phá giá đối với một sỏ' nước khác có 
kim ngạch xuất khẩu lớn hơn.

Các tranh chấp trong WTO, về cơ bản đều xuất phát từ 
tranh chấp lợi ích của các cóng ty. Vì vậy, việc thông tin 
tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động 
kinh doanh, sự hiểu biết pháp luật thương mại quốc tế 
cho các doanh nghiệp Việt Nam là rất cần thiết. Song 
song với việc đó là dịch vụ tư vấn pháp luật cần được
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nâng cao vể chất lượng để giúp các doanh nghiép hoạt 
động đúng pháp luật, tránh nhũng thiẽt hai đang tiếc 
Nếu là thành vién WTO, Việt Nam có thể áp dụng co chê' 
giải quyết tranh chấp của WTO trong các vụ kiên chống 
bán phá giá cá tra, cá basa hoặc vụ kiện tôm, phía Mỹ 
để có một phán quyết công bằng, giảm bót thiệt hại cho 
nông dân và các doanh nghiệp Việt Narn.

Như vậy, có thể khẳng định, việc tham gia WTO cũng 
là đổng thời tham gia vào co chế giải quyết tranh chấp 
của WTO. Nhưng để chủ động tham gia vào WTO, voi 
co ché giải quyết tranh chấp của WTO, chúng ta cần 
thấy trước được khả năng xảy ra tranh chấp trong WTO 
đối với Việt Nam. Điéu này có thể được khẳng định trẽn 
cơ sở phân tích một số lý do, trước hết, các lĩnh vực mà 
WTO điểu chỉnh là khá mới mẻ đối với Việt Nam, chẳng 
hạn như thương mại dịch vụ, sở hữu tri tuệ, các biện 
pháp đầu tư liên quan đến thương mại... Bên cạnh đó, 
ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp cũng 
như của công dân Việt Nam còn chưa cao. Điểu đó sẽ 
dẫn tới việc các quy định của WTO không được thực thi 
nghiêm chỉnh. Đồng thời, một số lớn các doanh nghiệp 
nhà nước vẫn chưa đoạn tuyệt được với thói quen ỷ lại, 
trông chờ vào sụ hỗ trỢ từ Nhả nước. Vì vậy, truóc xu 
thế hội nhập, cac doanh nghiệp náy tỏ ra rât lúng túng, 
chưa tạo được thế chủ động để tham gia quá trình hội 
nhập kinh tẽ này.

Từ những nhận định trên, Việt Nam cần phải tìm cách để 
hạn chế tối đa khả năng xảy ra tranh chấp. Khi tranh 
chấp xảy ra. chúng ta cần phải có những phuong sách 
thích hợp để phát huy những kinh nghiệm giải quyết 
tranh chấp quốc tế của Việt Nam, xử lý nhanh các tranh 
chấp trong WTO, tránh được những tổn thất vể kinh tế, 
bảo vệ được quyền lợi chính đáng.
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KHUYẾN NGHI THỨ BÀY

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản 
lý nhà nưổc

Hệ thống các co quan quản ly nhà nước cần phải được 
tăng cường, đặc biệt là vé trinh độ cũng như ý thức tòn 
trọng pháp luật. Hiện naỵ. tinh trạng pháp luật của Nhà 
nước không được thục hiên mỗt cách thống nhất tù trung 
ương đến địa phương đang là môt vấn đề nổi cộm, làm 
ảnh hưởng rất lớn đến mõi truòng đầu tù, Vì vậy, trong 
giai đoạn tới, vấn để này cần phải được tập trung giải 
quyết, góp phần đảm bảo tính minh bạch của hệ thống 
pháp luật, hạn chế tối đa khả nảng xảy ra tranh chấp.

Bên cạnh đó, những yêu cầu của quá trình hội nhập 
cũng đòi hỏi hệ thống các co quan tài phán cần được 
củng cố, nâng cao trinh độ, năng lực. Hiện nay, những 
hiểu biết vế kinh tế quốc tế của đội ngũ thẩm phán nhìn 
chung còn yêu, còng tác đào tạo, phổ biên về những yêu 
cầu của các tổ chức kinh tế quốc tế cho đội ngũ cán bộ 
này chưa được thực hiện. Tinh trạng này cũng xảy ra 
tương tự đối với đội ngũ trọng tài vién. Do đó, khả năng 
giải quyết những tranh chấp kinh té quốc tê phức tạp 
bằng toà án hay trọng tài sẽ còn rất hạn chế, điểu đó 
thời gian qua đã được chung minh trong thực tiễn. Vì vậy, 
việc đào tạo đội ngũ thẩm phán về các vấn đề pháp lý, 
kinh tê quốc tê là rất cấn thiết vá phải được thực hiện 
càng sớm càng tốt.

KHUYÊN NGHI THỨ TÁM 

Thực hiện tốt cam kết quốc tế

Voi vai trò là cơ chê làm rõ các quy định của WTO, cơ 
chế giải quyết tranh chấp đang được sử dụng hiệu quả 
cho các nuớc đả thể hiện đuoc cam kết của mình trong
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WTO là thế nào. Chinh vì vậy, khi cân nhắc đưa ra cac 
cam kết quốc tế, nghĩa vụ bảo đảm thực thi các cam kết 
này trong hệ thống pháp luật thì Việt Nam không thể 
không nhìn vào các phán quyết và quyết định giải quyết 
tranh chấp của WTO. Hệ quả là các quy định pháp luật 
trong nước khi đuợc điều chình không thể chỉ dụa vào 
câu chữ mà cần phải tính đến việc giải thích của WTO 
về quy định này.

Để đảm bảo sự chủ động tham gia vào cơ chế giải 
quyết tranh chấp của WTO, trước hết chúng ta cần phải 
nắm vững các yêu cầu cũng như lợi ích mà Việt Nam có 
được khi gia nhập WTO, Trên cơ sở đó, chúng ta cần 
phải thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của WTO, từ 
đó sẽ hạn chê tối đa nguy cơ xảy ra tranh chấp, cần 
hiểu rõ, mặc dù WTO là quan hệ thương mại đa phương 
nhưng trong tranh chấp lại xảy ra trong các quan hệ 
song phương. Vì vậy, chúng ta cần phát huy triệt để 
những biện pháp quốc tế như thương lượng, trung gian, 
hoà giải. Đó là điểm mạnh của Việt Nam trong quá khứ 
phải được triệt để khai thác.

KHUYẾN NGHI THỨ CHÍN

Chú trọng dào tạo dội ngũ chuyên gia giỏi để tham 
gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Cùng với quá trinh hội nhập, các hoạt động kinh tế 
ngày càng phát triển sẽ dẫn đến sự gia tăng của các 
tranh chấp thương mại quốc tế. Đổng thời, lúc náy đối 
tác làm ăn của chúng ta thường là những người rất am 
hiểu về pháp luật thương mại quốc tế, chặt chẽ và 
sòng phẳng vể mặt pháp lý. Do đó, để tham gia một 
cách chủ động vào cơ chế giải quyết tranh chấp của 
WTO, Việt Nam cần có sự đầu tư thích đáng vào việc 
xây dựng một đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên sâu
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về tung lĩnh vuc trong WTO ĐÕI ngũ cán bộ này sẽ là 
xuong sông của qua trinh giải quyết tranh chấp của 
Viét Narn phat sinh trong khuôn khổ WTO nói riêng và 
thương mai quốc té nói chung

KHUYẾN NGHI THỨ MƯỜI

Xáy dựng hệ thống thông tin minh bạch phù hợp vổi 
tiêu chuẩn quốc tế

Một số vụ kiện vua qua nhu: Mỹ kiện các công ty của 
Việt Nam vi bán phá giá tôm, ca tra, cá basa, hay việc 
Liên minh châu Âu điểu tra chống bán phá giá đối với 
mặt hàng giày của Việt Nam đả cho chúng ta thấy 
nguy co trở thành bị đơn trong các vụ tranh chấp 
thương mại quốc tế có xu hướng ngày càng tăng. Sau 
các vụ kiện này, Việt Nam đã bị áp thuế bán phá giá 
lên các mặt hàng này, gây ảnh hưỏng nghiêm trọng 
đến nền sản xuất trong nước. Ví dụ: Vừa qua, EU đả 
áp thuế bán phá giá lén mặt hàng giày xuất khẩu của 
Việt Nam với mức từ 4% đến 16,8% (lộ trình 5 năm kể 
từ ngày 07/4/2006). Theo thống ké, xuất khẩu giày da 
của Việt Nam đứng thú 3 trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu, thu hút khoảng 500.000 lao động trực tiếp và 

khoảng tiẻ ii 1 tiiệu lao động gián tiếp, trong đó 
khoảng 85% là lao động nữ. Việc EU áp dụng biện 
pháp náy sẽ làm cho lượng xuất khẩu giày năm nay 
giảm 1/3 so với năm 2004, tình trạng thất nghiệp tăng 
(khoảng 900 lao động của Công ty giày da Hà Nội 
không có việc làm do thiếu đơn đật hàng, Công ty giầy 
da An Giang giảm từ 700 lao động xuống còn 400...), 
Một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả này là 
do các doanh nghiệp Việt Nam thiếu thông tin về thị 
trường quốc tế, hệ thống pháp luảt của các nước nhập 
khẩu cũng nhu hệ thống pháp luảt quốc tế.
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Thực tê cho thấy, khó khăn của Việt Nam khi tham gia 
quá trình tố tụng là khâu chuẩn bị tài liêu để trả lời cac 
bản câu hỏi điều tra. Các tài liệu của chúng ta không 
được tổ chức lưu trữ, thu nhập thường xuyên và thiết kẽ 
theo chuẩn mực thê giói, trong khi đó, tinh minh bạch, chi 
tiết của tài liệu và thông tin lại đóng vai trò then chốt 
trong tố tụng.

Xây dựng hệ thống thông tin minh bạch phù họp voi 
tiêu chuẩn quốc té là đòi hỏi quan trọng trong giai 
đoạn hiện nay, đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập WTO. 
Hệ thống này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí 
trong việc theo đuổi các vụ kiện, náng cao tinh hiệu 
quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
cũng như trong việc quản lý hoạt động kinh doanh. Hệ 
thống thông tin minh bạch, được cặp nhập thường 
xuyên là cơ sỏ để chúng ta chuẩn bị và trả lòi nhanh 
chóng các bản câu hỏi điểu tra khi bị kiện. Đó cũng là 
vũ khí hữu hiệu để Việt Nam tiến hành khởi kiện khi 
quyền lợi của mình bị vi phạm.

Như vậy, tham gia vào WTO, đòi hỏi Việt Nam phải 
chuẩn bị kỹ về chính sách, pháp luật, đội ngũ luật sư 
và chuyên gia giỏi, xáy dựng hệ thống thông tin minh 

bạch phú hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Đó là đòi hỏi đôi 
với bất cứ quốc gia thành viên WTO nào. Bên cạnh đó, 
để tham gia vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO 
một cách hiệu quả, Việt Nam cũng cần nghiên cứu 
nhằm phát huy triệt để những biện pháp giải quyết 
tranh chấp truyền thống của công pháp quốc tế như: 
thương lượng, trung gian, hoà giải, nghiên cứu các vụ 

tranh chấp thực té và học hỏi kinh nghiệm của các 
quốc gia khác nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trong 
trường hợp khiếu nại hoặc bị khiếu nại.
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