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SAU KHI GỈA NHÀP WTO

TRUNG QUỐC SỬA Đổl PHÁP LUẬT

_ỉ PGS.TS.ĐỖ Tiến Sâm

- 13 nội dung trong Hiến pháp được sửa đổi

- 2.300 văn bản pháp luật của các bộ, 
ngành liên quan được thanh lọc, sửa dổi

- 190.000 văn bản địa phương đước sửa đổi 
hoăc bi bãi bỏ

p
I -

<

o
Xz

' <
0

ị

ơ )

Gia nhập WTO, điều đó đồng nghĩa với việc công cuộc cải 
cách mở cửa của Trung Quốc bước vào một giai đoạn mới
- nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức, Một trong 
nhũng thách thức quan trọng mà Trung Quốc đang đối 
mặt là bộ máy Chính phủ và hệ thống pháp luật còn bộc 
lộ nhiều yếu điểm do ảnh hưởng của thời kỳ kinh tê kẽ 
hoạch truyền thòng trước đây. Vì thế, các nhà khoa học 
Trung Quốc cho rằng, gia nhập WTO thực chát là Chinh 
phủ gia nhập. Cuộc cải cách bộ máy Chính phủ năm 
2003, trong đỏ đặt trọng tâm vào việc chuyển biến chức 
năng của Chính phủ theo hướng tập trung điều tiết vĩ mô, 
quản lý xã hội và dịch vụ còng. Còng cuộc cải cách này 
chính là nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới sau khi gia 
nhập WTO của Trung Quốc.

Đầu tháng 1 1/2002, Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung 
Quốc là đại hội đầu tiên được tiến hành ngay sau khi 
Trung Quốc trở thành thành viên WTO, đà nêu cao
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quyết tám cải cách: "Mọi quan niệm, tư tướng cản trở 
sự phát triển đều phải kiên quyết đột phá, mọi cách 
làm và quy định trói buộc sự phát triển đều phải kiên 
quyết xoá bỏ".

Cùng với việc cải cách bộ máy Chính phủ, Trung Quốc 
tiếp tục thúc đẩy quá trình thanh lọc, sửa đổi hệ thống 
pháp luật bao gồm cả Hiến pháp cùng với các văn bản 
pháp luật khác, nhất là Luật Ngoại thương. Tuy còng 
việc đòi hỏi vào khoảng năm 20 10  mới hoàn thành 
nhưng điều đó cũng cho thấy quyết tâm của Chính phủ 
Trung Quốc trong việc thực hiện các cam kết với WTO.

Việc sửa đổi pháp luật sau khi gia nhập WTO được tiến 
hành với ba nội dung chủ yếu: sửa đổi Hiến pháp; sửa 
đổi hệ thống pháp luật về kinh tế - thương mại; thanh lọc 
và sửa đổi các văn bản hành chính.

Sửa đổi 13 nộí dung trong Hiến pháp

Hiến pháp là văn bản pháp lý có hiệu lực đặc biệt, tính 
ổn định cao nhưng do sự phát triển của tình hình thực tế, 
nhất là đối với quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi 
như Trung Quốc, một số điều khoản trong Hiến pháp đă 
khòng thể đáp ứng được các nhu cầu phát triển nội địa 
cũng như công cuộc mỏ cửa hội nhập quốc tế. Từ lúc 
thực hiện chính sách mở cửa đến khi gia nhập WTO, 
Trung Quốc đã tiến hành 3 lần sửa đổi Hiến pháp (năm 
1988, 1993 và 1999),

Khi đã ià thành viên chính thức của WTO, Hiến pháp 
hiện hành của Trung Quốc còn tồn tại một số nội dung 
chưa thích ứng với yêu cầu phát triển của kinh tế thị 
trường và quy tắc của WTO. Vì vậy, tại kỳ họp thứ 2, 
Quốc hội khoá X vào đầu tháng 3/2004, Trung Quốc đã 
thông qua việc sửa đổi Hiến pháp lần thứ 4 với nội dung 
và quy mô lớn hơn so với 3 lần sửa đổi trước.
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Tronq số 13 nội dung sửa dối lần thứ tư này, có một sô 
nội dung đáng chú ỷ sau:

Thứ nhất, hoàn thiện chê đỏ trưng dụng đất. Hiến pháp 
sửa đổi quy định: “Nhà nước do nhu cầu phục vụ lợi ich 
công cộng có thê’ trưng thu hoặc trùng dụng đất đai theo 
quy định của pháp luật, có đền bừ '. Điều khoản này đã 
phân biệt rõ trưng thu và trung dụng là hai việc khác 
nhau hoàn toàn, tránh sụ đổng nhất, và nhấn mạnh là dù 
trưng thu hay trung dụng đất, Nhà nước đều phải đền bù 
theo quy định của pháp luật.

Thứ hai. nêu rõ quan điểm đối với kinh tế tư nhân. Hiến 
pháp sửa đổi quy định: "Nhà nước bảo hộ quyền và lợi 
ích hợp pháp của kinh tế tư nhân bao gồm kinh tế cá thể. 
kinh tê tư doanh. Nhà nước khuyến khích, giúp đỡ và 
hướng dẫn kinh tế tư nhân phát triển, đồng thời thực hiện 
giám sát và quản lý đối với kinh tế  tư nhân bàng pháp 
luậ{'. Sửa đổi này thể hiện một cách chính xác và toàn 
diện quan điểm của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đối 
với kinh tế tu nhân, đó là phải "khuyến khích, giúp đõ và 
hướng dần" sau đó mới đến "giám sát và quản /ý” .

Theo tinh thần của Hiến pháp sửa đổi, ngày 12/01/2005, 
Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành văn kiện Ý kiến 
của Quốc vụ viện về việc khuyên khích, giủp đỡ và 
hướng dần kinh tế tu nhân, theo đó cho phép nguồn vốn 
tu nhân được đầu tư vào tất cả các ngành, nghề, lĩnh 
vực ma pháp luật không cấm, kể cả những ngành và 
lĩnh vực truoc đáy Nhà nước đã từng độc quyền (điện, 
viễn thông, đường sắt, hàng không, dầu khí); cơ sở hạ 
tầng và công nghiệp công ích (cung cấp nước, khí ga, 
giao thông công cộng, xử lý nước thải, xây dựng cơ sở 
hạ tầng, xảy dựng và vận tải...); lĩnh vực quản lý nhà 
nước và xã hội (giáo dục. nghiên cứu khoa học, y tế. 
vân hoá, thể dục thể thao. ): dịch vụ tiền tệ (ngân hàng,
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chứng khoán, bảo hiểm...), lĩnh vực khoa học - kỹ thuật 
cồng nghiệp quốc phòng.

Ngoài ra, văn bản này còn khuyến khích kinh tế tu nhân 
tham gia vào việc tổ chúc lại doanh nghiệp nhà nuóc và 
tham gia khai thác phát triển miền tây.

Thứ ba. hoàn thiện quy định vể việc bảo vệ tài sản tư. 
Hiến pháp sửa đổi khẳng định: "Không được xâm phạm 
tài sản thuộc sở hữu riêng của công dân'. “Nhà nước dựa 
vào quy định của pháp luật bảo vệ quyển sở hữu riêng về 
tài sản và quyền thừa kế của công dán” , "Nhà nước do 
nhu cầu phục vụ lợi ích công, có thể dựa vào quy định 
của pháp luật thực hiện trưng thu hoặc trưng dụng tài sản 
riêng của công dân nhưng phải bồi thườnự'.

Việc sửa đổi như trên đã làm rõ hơn việc bảo hộ tài sản 
riêng hỢp pháp của Nhà nước đối với công dân cả tư liệu 
sinh hoạt lẫn tư liệu sản xuất. Ngoài ra, việc quy định về 
chê độ trưng thu, trưng dụng tài sản riêng là nhằm tạo 
điểu kiện thuận lợi cho việc xử lý mối quan hệ hài hoà 
giữa trách nhiệm bảo vệ tài sản riêng với việc phục vụ 
lợi ích còng. Đây cũng là điều mà Hiến pháp của nhiều 
quốc gia trên thế giới quy định.

Thứ tư, bổ sung quy định vể việc tôn trọng và bảo đảm 
nhán quyển. Hiến pháp sửa đổi lần này quy định rõ: 
“Nhà nước tôn trọng và bảo đảm nhân quyền". Việc bổ 
sung nội dung này vào Hiến pháp, khẳng định lập 
trường, quan điểm của Trung Quốc vể vấn để nhân 
quyển, có lợi cho việc trao đổi, hợp tác quốc tế, giảm 
sức ép của các nước phương Táy đối với Trung Quốc 
trong vấn để nhân quyển.

4 điểm quan trọng trong sô 13 nội dung sửa đổi Hiến 
pháp hiện hành của Trung Quốc đã thể hiện được tinh 
thần "tiến cùng thời đại', quan điểm "lấy con người làm
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gốc' của tập thể lảnh đạo mới ở Trung Quốc, hợp "lòng 
dàrí' và phù hợp cả với thông lệ quốc tế.

Sửa đổi hệ thống pháp luật về kinh tế thương mại

Trước đây, Trung Quốc đã ban hành một số lượng lớn 
các văn bản pháp quy về kinh tế và thương mại. Do nhận 
thức được tầm quan trọng của việc sửa đổi hệ thống 
pháp luật này cho phù hợp với yêu cầu của WTO, ngay 
từ năm 1999, sau khi đạt được Hiệp định đàm phán song 
phương Trung - Mỹ, Trung Quốc lập tức bắt tay vào tiến 
hành công trình sửa đổi pháp luật. Nội dung gồm nhiều 
lĩnh vực có liên quan đến thương mại (ngoại thương, tiền 
tệ, thuế, sỏ hũu trí tuệ v.v...).

Để sửa đổi những văn bản pháp luật này, Trung Quốc đã 
đưa ra hai nguyên tắc chủ yếu;

M ột là, dựa trén nguyên tắc cơ bản của WTO để sủa 
đổi: không phân biệt đối xử, tự do thương mại và cạnh 
tranh công bàng. Ngoái ra, còn có các nguyên tắc 
khác nhu cho phép thâm nhập thị trường, ưu đãi, đãi 
ngộ đối với các thành vién đang phát triển vả chậm 
phát triển v.v...

Hai là, sửa đổi pháp luật, pháp quy của các bộ, ngành 
theo 4 nguyên tắc: ‘‘Thống nhất pháp chế, minh bạch 
hoá. thẩm tra tư pháp và không phân biệt đối xử'.

“ Thống nhất pháp chề' là các văn bản pháp luật, pháp 
quy từ trung ương đến địa phương đều phải thống nhất 
với nhau, không vi phạm Hiệp định của WTO và quy 
phạm pháp luật đối ngoại của Trung Quốc.

“Minh bạch hoá" là chỉ cónhững văn bản quy phạm 
pháp luật đã công bố mới phải chấp hành, hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật phải được định kỳ công 
bô trên các báo, tạp chi đối ngoại. Ngoài ra, trước khi
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thực hiện, cần dành thời gian công khai xin ý kiến vẻ 
văn bản của mọi còng dán. thành lập cơ chê trả lời 
các vấn đề được nêu ra.

“ Thẩm tra tư pháp" là tất cả các hánh vi hành chinh đều 
có thể đua ra thẩm tra pháp lý.

“Không phân biệt đổi xử' là mọi chính sách đúọc chê 
định đều phải phú hợp với yêu cầu đãi ngộ quốc gia và 
đãi ngộ tối huệ quốc.

Phạm vi sủa đổi hệ thống pháp luật kinh tê thương mại 
của Trung Quốc tương đối rộng. Cụ thể nhu sau:

- Vấn để đãi ngộ quốc dán: với hàng hoá nhập khẩu, 
thuế quan, thuế trong nước..., mức đãi ngộ dành cho các 
sản phẩm của nước ngoải khòng thấp hơn các sản phẩm 
cùng loại được sản xuất trong nước, tiến hành sửa đổi và 
điểu chỉnh những chính sách chưa phù hợp với các 
nguyên tắc đãi ngộ quốc dân;

- Vấn đề thực hiện thống nhất chế độ mậu dịch: thực 
hiện thống nhất chính sách mậu dịch trẽn toàn lãnh thổ, 
bao gồm khu tự trị dân tộc, đặc khu kinh tế, thành phô 
ven biển và các khu khai thác kinh tẽ kỹ thuật;

- Về tính minh bạch: Các văn bản pháp luật, pháp quy 
về mậu dịch kinh tế đối ngoại, chưa công bố thì chưa 
chấp hành;

- về quyền kinh doanh mậu dịch đối ngoại: sau khi gia 
nhập WTO, trong vòng 3 năm phải xoá bỏ chế độ thẩm 
tra, phê chuẩn quyển kinh doanh mậu dịch đối ngoại. 
Tất cả các doanh nghiệp Trung Quốc sau khi đăng ký 
đểu có quyển kinh doanh các loại sản phẩm trừ những 
sản phẩm mậu dịch quốc doanh; trong vòng 3 năm sau 
khi gia nhập WTO, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có 
vốn nước ngoài được hưởng quyển mậu dịch an toàn.
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- Vàn dè yẻ thué va các bién phap phi thuê quan: Đên 
năm 2005, thuế suát hải quan của Trung Quốc sẽ 
giàm xuống đat muc trung binh của các nước đang 
phát triển thuế xuất nháp khẩu binh quán hàng công 
nghiẽp sẽ giảm xuống con khoảng trên dưới 10 %, 
Hiên tại co hon 400 sản phẩm thuc hiện biện pháp phi 
thuế quan (hạn ngạch, giãy phép...) tử ngày 
01/01 2005, ngoải nhũng biên pháp phủ hỢp với quy 
tắc của WTO, không đuoc tăng thêm bất cú biện pháp 
phi thuê quan mói nào nủa,

- Cac bién pháp đầu tu liên quan đến mậu dịch: thực 
hiên "Hiép đinh biện pháp đáu tu có liên quan đến mậu 
dịch", cac biện pháp đầu tu co lỉẽn quan đến mậu dịch 
nhu yêu cầu cân bằng giũa mâu dịch và ngoại hối, yêu 
cầu vế hám lượng địa phưong, yêu cầu về chuyển 
nhuọng kỹ thuật v.v... bị loại bò. Trong các văn bản pháp 
luật, pháp quy và các quy định của các ngành không 
bắt buộc quy định các yéu cầu về xuất khẩu và chuyển 
nhượng kỹ thuật;

- vế điều khoản chống phá giá: trong vòng 15 năm 
sau khi gia nhập WTO hoàn toan xoá bỏ các biện pháp 
nhằm thục hiện nến "kinh tế phi thị trường' khi tiến 
hành điếu tra chống phá giá. Trong thời kỳ quá độ vẫn 
co thể sủ dunq biên pháp qiá thay thê đối với sản 
phẩm trong nước. Thành vìén WTO cũng nên căn cứ 
vảo Hiép định chống bán phá giá của WTO, sử dụng 
giá thành sản xuất trong nước của Trung Quốc; mô 
hình điểu khoản mang tính quà đỏ cũng thích hỢp với 
các biên pháp chống trợ cấp.

Đặc bỉét, căn cú vào yéu cáu kỉnh tê thị trường và quy 
định của WTO, nhằm đẩy nhanh tiến trình thông nhất nội
- ngoại thương, hinh thanh thể chẻ quản lý kinh tê đối 
ngoại ổn đinh, minh bạch vá xây dựng mỏi trường pháp
chê công bàng, Trung Quốc đã sủa đổi Luật Ngoại
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thương vói những nội dung chính như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 8 Luật Ngoại thuơng 
(cũ), các cá nhân khòng được tiến hành hoạt động kinh 
doanh ngoại thương. Căn cú cam kết của Trung Quốc 
khi gia nhập WTO, cần phải mở rộng phạm vi quyền kinh 
doanh ngoại thương, đổng thời xét đến trong thực tế các 
cá nhân đã tiến hành rất nhiều hoạt động ngoại thương 
trong mậu dịch kỹ thuật, thương mại, dịch vụ quốc tê và 
bién mậu, Luật Ngoại thương (mới) đã mỏ rộng phạm vi 
đối tượng kinh doanh hoạt động ngoại thương cho phép 
các cá nhân tham gia vào hoạt động này.

Thứ hai, theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Ngoại 
thương (cũ), việc xuất khẩu hàng hoá và kỹ thuật phải 
được cơ quan chủ quản Quốc vụ viện cấp phép. Căn 
cứ vào cam kết tại Điểu 5.1 Nghị định thư gia nhập 
WTO và đoạn 84a trong Báo cáo nhóm công tác gia 
nhập WTO của Trung Quốc, trong 3 năm sau khi gia 
nhập WTO, Trung Quốc phải xoá bỏ việc cấp phép về 
quyển kinh doanh ngoại thương, mỏ rộng quyền kinh 
doanh Ngoại thương trong thương mại hàng hoá và 
thương mại kỹ thuật. Luật Ngoại thương (mới) đã huỷ 
bỏ việc cấp phép đối với quyển kinh doanh xuất nhập 
khẩu hàng hoá vá kỹ thuật, chỉ yéu cầu tiến hành 
đăng ký lưu hồ sơ.

Thứ ba, căn cứ vào quy định tại Điểu 17 Hiệp định 
chung về thuế quan và mậu dịch (GATT 1994), Điểu 8 
Hiệp định chung về thương mại dịch vụ, cho phép các 
bẽn ký kết được xảy dựng hoặc duy trì thương mại quốc 
doanh trong thương mại quốc tế (đối với một số lĩnh vực 
thương mại hàng hoá, cho phép một số doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu nhất định được thực hiện việc kinh 
doanh, doanh nghiệp cụ thể). Do đó, Luật Ngoại 
thương (mới) đã bổ sung nội dung Nhà nước có thể 
thực hiện quản lý thường mại quốc doanh đối với việc
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Thứ tư. theo cam kết trong đoạn 136 Báo cáo nhóm 
công tác gia nhập WTO của Trung Quốc, sau khi gia 
nhập WTO, Trung Quốc sẽ điều chỉnh chê độ cấp phép 
tụ động phú hợp với quy định tại Hiệp định vể trình tự 
cấp phép nhập khẩu của WTO. Cấp phép tự động chỉ 
mang tính luu trữ hổ so, nhằm mục đích giárn sát tình 
hinh xuất, nhập khẩu. Luật Ngoại thương (mới) bổ sung 
nội dung, Nhà nước căn cứ vào nhu cầu giám sát tình 
hình xuất, nhập khẩu, thực hiện quản lý cấp phép xuất, 
nhập khẩu tụ động đối với một số hàng hoá được tự do 
xuất nhập khẩu.

Thứ nám, Luật Ngoại thương (mới) thêm Chương về 
‘‘Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến ngoại thương". 
Căn cứ vào quy định của WTO, đổng thời học hỏi kinh 
nghiệm xây dựng từ các nước như Mỹ, EU, Nhật Bản, 
Luật Ngoại thương (mới) đã bổ sung nội dung liên quan, 
thông qua việc thực hiện biện pháp thương mại, ngăn 
ngửa việc xuất, nhập khẩu những mặt hàng xâm phạm 
đến quyền sở hữu tri tuệ và ngăn chặn việc tác giả lạm 
dụng tác quyền, thúc đẩy việc bảo vệ quyển sỏ hữu trí 
tuệ của Trung Quốc ỏ nước ngoài.

Thứ sáu, Luật Ngoại thương (mới) căn cứ vào những 
tình hinh và vấn để mói phát sinh, kết hợp nhu cầu thực 
tế trong quản lý ngoại thương, đã bổ sung, sửa đổi và 
hoàn thiện những quy định về trách nhiệm pháp lý liên 
quan, thông qua nhiều biện pháp như xử lý hình sự, xử 
phạt đối với những người hành nghể, tăng cường mức 
độ xử phạt đối với những hành vi vi phạm vế ngoại 
thương và hành vi xàm phạm quyến sỏ' hữu trí tuệ trong 
lĩnh vực ngoại thướng.

Ngoài ra, Luật Ngoại thương (mới) còn đề cập đến vấn 
để duy tri trật tụ kinh doanh xuất, nhập khẩu, hỗ trợ các
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doanh nghiệp vửa và nhỏ triển khai hoạt đông ngoai 
thương, xây dựng hệ thống d|ch vụ thòng tln công còng, 
điều tra, hỗ trọ ngoại thũong v.v...

Theo luật định, Luật Ngoại thương (mới) chinh thức được 
thục hiện từ ngày 01/7/2004, đánh dấu việc Trung Quốc 
hoàn thành trước thời hạn 6 tháng khi thực hiện cam kết 
vể mở cửa hoạt động ngoại thương. Ngày 16/4/2004, 
Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hánh Văn kiện Biện 
pháp quản lý lĩnh vực thương nghiệp đầu tư nước ngoài. 
Vàn kiện này được chính thức thực hiện từ ngày 
11/12/2004, đánh dấu việc thực hiện đúng kỳ hạn cam 
kết mỏ của lĩnh vực bán lẻ của Trung Quốc.

Ngoài việc sửa đổi Luật Ngoại thương, trong thời gian 
qua, cơ quan lập pháp Trung Quốc còn tiến hành sửa 
đổi một loạt văn bản pháp luật khác có liên quan đến 
lĩnh vực kinh tế thương mại như Luật Doanh nghiệp 
chung vốn (trong nước và nước ngoài), Luật Doanh 
nghiệp hợp tác (Trung Quốc và nước ngoái), Luật 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện.

Những nội dung dược sửa đổi trong 3 luật này tập trung 
chủ yếu trong 3 phương diện sau:

M ột là, bãi bỏ yêu cầu về cân đối thu chi ngoại tệ. Theo 
Điều 20 Luật Doanh nghiệp họp tác thi: "óoanh nghiệp 
hợp tác cần tụ mình giải quyết vấn đề cân đối thu chi 
ngoại tệ. Những doanh nghiệp hợp tác không thế tự mình 
giải quyết vấn đề cân đối thu chi ngoại tệ, có thể dựa vào 
quy định của Nhà nước làm đơn xin phép các cơ quan liên 
quan hỗ trợ”. Luật Doanh nghiệp có vỏn đầu tư nước 
ngoài cũng được sửa đổi tương tự.

Hai là, sửa đổi yêu cầu vế tinh địa phương. Khoản 2 
Điều 9 Luật Doanh nghiệp chung vốn (củ) quy định;
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“Các nquyèn Viĩt liêu, nhièn ìiõu. linh kiện, phụ kiện mà 
c á c  d o a n h  n q h iê p  c o  n h u  c â u  c â n  ư u  tiên m u a  0  trong 
nuỏc. có thè do doanh nqhtêp fụ lo vốn bàng ngoại tê 
trực tiếp niLU ỏ Ịhi truòng nuôc ngoài ", Luât Doanh 
nghiệp chung vốn (mới) sủa dổi nhu sau: "các doanh 
nghiệp chung vốn trong p h a m  VI kinh doanh được phê 
chuấn. những vật tu nhu nguyên vật liệu, nhiên liệu v.v... 
mà doanh nghiệp có nhu cáu. cún cứ vào nguyên tắc 
còng bàng, họp lý. có thế m u j 0 thị truờng trong nước 
hoặc thi trường nước ngoái".

Luật Doanh nghiép hóp tac, Luàt Doanh nghiệp có vòn 
đầu tu nuoc ngoai cũng đuoc sủa đổi tuong tự.

Ba là. loại bỏ yêu cầu vể thanh tích thực tê xuất khẩu. 
Khoản 1 Điếu 3 Luật Doanh nghiẻp có vốn đầu tu nước 
ngoài (cũ) quy định: “ thành láp doanh nghiệp có vốn đâu 
tu nước ngoài, cắn phải có lợi cho sự phát triển của nền 
kinh tế quốc dàn Trung Quốc, hơn nửa áp dụng kỹ thuật 
và thiết bị tiên tiến, hoặc toàn bô sản phẩm hoặc đại bộ 
phận sản phẩm xuất khẩu". Nhũng quy định này đều 
không phú họp vói yêu cầu của WTO. Vì vậy, Luật 
Doanh nghiệp có vốn đấu tu nuớc ngoài (mói) đá sửa 
đổi lại: "thành lập doanh nghiệp có vổn đầu tư nước 
ngoài, cần phải có lợi cho sụ phát triển cúa nền kinh tế 
quốc dán Trung Quốc. Nhà nước khuyên khích những 
doanh nghiệp nước ngoài thực hiện sản phẩm xuất khẩu 
hoặc kỹ thuật tiên tiến'.

Nhũng sửa đổi trên đã lam cho chế độ quản lý mậu dịch 
kinh tê đối ngoại của Trung Quốc đạt được sự thòng nhất 
với hệ thống hiệp định của WTO.

Tiếp theo đó, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng đã tiến 
hành sửa đổi những văn bản pháp quy tương ứng như; 
sửa đổi ‘’Điều lệ thúc hiện Luật Doanh nghiệp chung 
vốn", "Quy định chi Ịiết về việc thực hiện Luật Doanh
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nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Ngoài ra, Quốc vụ 
viện còn sửa đổi văn bản "Quy định phương hướng chí 
đạo đầu tư nước ngoài".

Bản Quy định mới được chính thức thực hiện tù ngày 
01/4/2002. Căn cứ vào Quy định này. tháng 3/2003, 
uỷ ban Cải cách vá Phát triển nhà nước, uỷ ban Mậu 
dịch kinh tế nhà nước, và Bộ Thương mại đả ban hành 
văn bản “Danh mục chỉ đạo sản nghiệp có vốn đáu tu 
nước ngoài”, trong đó, gồm có sự khuyến khích, hạn 
chế hay cần đầu tư nước ngoài. Bản Phụ lục của 
‘Vanh mục ch ỉ dạo " này còn đưa ra những quy định cụ 
thể về tỷ lệ, hình thức tham gia cổ phần của 3 loại xi 
nghiệp cổ vốn nước ngoải (doanh nghiệp chung vốn, 
doanh nghiệp hỢp tác và doanh nghiệp có vốn đầu tu 
nước ngoài). Theo các văn bản này, các điểu khoản 
khuyến khích tăng tử 186 điểu lên 262 điểu, còn các 
điều khoản hạn chế giảm xuống tứ 112 còn 75 điểu.

Ngoài việc sửa đổi các văn bản pháp luật trong lĩnh vực 
thương mại hàng hoá, Trung Quốc còn sửa đổi các văn bản 
pháp luật trong ỉĩnh vực mậu dịch, dịch vụ. Cụ thể như sau;

- Trong lĩnh vực dịch vụ pháp luật Quốc vụ viện Trung 
Quốc ban hành Điều lệ quản lý cơ quan đại diện dịch vụ 
luật sư nước ngoài tại Trung Quốc;

- Trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng. Quốc vụ viện Trung 
Quốc sửa đổi Điểu lệ quản lý cơ cấu lưu thông tiến vốn 
nước ngoài và bắt đầu thực hiện từ ngày 0 1 /0 2 /20 0 2 ;

- Trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm: Quốc vụ viện Trung 
Quốc ban hành văn bản Điều lệ quản lý công ty bảo 
hiểm nước ngoài;

- Trong lĩnh vực nghe nhìn: Quốc vụ viện Trung Quốc đã 
sửa đổi Điều lệ quản lý chế phẩm nghe nhìn. Phối hợp 
với các văn bản pháp quy nêu trên của Quốc vụ viện,
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các bộ, ngành có liên quan cũng tiến hành sửa đổi 
những quy định cụ thể như; Bộ Văn hoả vá Bộ Thương 
mại ban hành văn bản "Biện pháp quản lý xí nghiệp phân 
phổi tiêu thụ chế phẩm nghe nhìn hợp tác Trung Quốc - 
quốc tế".

Quốc vụ viện Trung Quốc còn tiến hành sửa đổi Điểu 
lệ quản lý điện ảnh. Căn cứ vào văn bản này, Tổng 
cục Phát hành và Truyền hình nhà nước, Bộ Thương 
mại vá Bộ Văn hoá ban hành Quy định tạm thời về 
đầu tu nước ngoài;

- Trong lĩnh vực dịch vụ du lịch: Quốc vụ viện Trung Quốc 
tiến hành sửa đổi Điều lệ quản lý các lữ hành xã;

- Trong lĩnh vực dịch vụ điện tín: Quốc vụ viện Trung 
Quốc ban hành Điều lệ quản lý doanh nghiệp viễn thông 
có vốn đầu tư nước ngoài;

- Trong lĩnh vực y tế: Bộ Y tế Trung Quốc phối hợp với 
Bộ Thương mại ban hành văn bản Biện pháp tạm thời 
quản lý cơ cấu chữa bệnh hợp tác, chung vốn Trung 
Quốc - nước ngoài.

Ngoài ra, Quốc vụ viện và các bộ, ngành liên quan còn 
cho ban hành một sô văn bản pháp quy khác như: Điều 
lệ vận tải biển CHND Trung Hoa; Biện pháp tạm thời 
quản lý việc thẩm tra, phê chuẩn còng ty dịch vụ vận tải 
bằng thuyển 100% vốn nước ngoài; Biện pháp tạm thời 
thẩm tra. phé chuẩn và quản lý ngành vặn tải hàng hoá 
bằng đường sắt đầu tư nước ngoài.

Ngoài lĩnh vực kinh tê. thương mại, Trung Quốc còn tiếp 
tục sửa đổi hệ thống các văn bản pháp quy về quyền sỏ 
hữu trí tuệ như: Luật Bản quyền, Luật Nhãn hiệu thương 
mại, Luật Phát minh sáng chế, Điều lệ bảo hộ phần 
mềm máy tính, V..V... đều có hiệu lực thi hành ngay sau 
khi gia nhập WTO.
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Thanh lọc và sửa dổi văn bản pháp luật hành chính

Nhằm thực hiện các cam kết với WTO và thích ứng với 
những quy tắc của tổ chức này, trong 5 năm qua kể từ 
khi gia nhập WTO, các bộ, ngành thuộc Quốc vu viện 
Trung Quốc đã thanh lọc, sửa đổi 2.300 văn bản pháp 
luật của các bộ, ngành liên quan. Phạm vi để cập của 
các văn bản nảy liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau 
như thương mạl hàng hoá, thương mại dịch vụ, sở hữu tri 
tuệ và đầu tư. Các địa phương ỏ Trung Quốc cũng thanh 
lọc hơn 19 vạn văn bản pháp quy mang tính địa phương 
(sửa đổi hoặc bải bỏ).

Cùng với việc thanh lọc và sửa đổi, Trung Quốc còn tích 
cực giảm bớt và quy phạm hoá các thủ tục phê duyệt 
hành chinh. Hiện nay, chính quyền các cấp Trung Quốc 
căn cứ vào yêu cầu của Luật Giấy phép hành chính để 
quy phạm hoá hành vi phê duyệt hành chinh, kiện toàn 
chế độ thòng báo công khai việc phê duyệt, hoàn thiện 
chế độ phản hồi thông tin, xây dựng chế độ truy cứu 
trách nhiệm trong phé duyệt hành chinh,

Ngoài ra, nhằm thực hiện minh bạch hoá pháp luật, 
Quốc vụ viện Trung Quốc quy định: Từ nay vể sau. tất 
cả các quy định và chính sách các bộ. ngành ban hành 
CÓ liên quan đến thương mại. đâu tư đều phải công bố 
công khai trên các tạp chí được chỉ định, nếu không công 
khai thì không được chấp hành. Các vàn bản dụ thảo 
pháp luật, pháp quy đều phải được công bố truởc còng 
chúng để trưng cầu ý kiến.

Minh bạch hoá trong lĩnh vực bình luận và tư vấn 
pháp luật

Về mặt tư vấn pháp luật, nhằm thực hiện tốt công tác 
thông báo và tư vấn cho WTO, Bộ Thương mại Trung 
Quốc đã thành lập Cục Thông báo tư vấn WTO của
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Chính phủ Còn Tổng Cục kiểm tra chất lượng đã thành 
lập Tram tư vấn về hàng rào mậu dịch mang tính kỹ thuật 
(TBT), vẻ sinh và thực hiện vệ sinh thực vật (SPS), định 
kỳ thông báo tình hình hoạt động và phát triển với WTO; 
triển khai nghiệp vụ tu vấn về chính sách thương mại.

Theo thống kẻ, tính đến cuối tháng 4/2004, Trung Quốc 
đã cung cấp 439 bản thông báo tình hình cho WTO, để 
cập đến 18 lĩnh vực, 48 loại văn bản khác nhau có nội 
dung vừa là thòng báo tinh hình thực hiện cam kết, vừa 
thông báo tinh hình sửa đổi, thực thi pháp luật V..V... 

Vân phong tu vấn của Bộ Thương mại Trung Quốc đã 
thực hién trả lời trực tiếp hơn 700 câu hỏi, trả lời qua 
điện thoại hon 1000 câu hỏi; Văn phòng tư vấn của 
Tổng cục kiểm tra chất lượng Trung Quốc cũng đã trả 
lói hờn 500 câu hỏi của các doanh nghiệp vả những 
người quan tâm.

Thách thức vẫn còn...

Mặc dú đả đạt được những thành tựu bước đầu đáng 
khích lệ nhưng bộ máy Chính phủ và hệ thòng pháp luật 
Trung Quốc vần đang còn tồn tại nhiều vấn đề và thách 
thức. Trước hết, việc cải cách bộ máy Chinh phủ tuy 
quan trong nhưng nếu không đật trong tiên trinh cải 
cách tổng thể hệ thống chính trị thì vẫn chưa triệt để. 
Vấn để 'Vảng Chính bất phân” (Đảng và Chính phủ 
không tách rời) mà Đặng Tiểu Binh nêu lên từ đầu 
những năm 80 thê kỷ XX cho đến nay vẫn chưa có sự 
cải thiên nào đáng kể.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực văn hoá, có Bộ Văn hoá 
nhưng lại có thêm Bộ Tuyên truyền (tương đương với 
Ban Tu tưởng -  Văn hóa Việt Nam) đểu có chức năng 
quản lý và giám sát. Điều đó dẫn đến tinh trạng chổng 
chéo, trùng lăp, lẫn lộn về chức năng quyền hạn mà hiệu 
quả quản lý, giám sát đối với íĩnh vực này vẫn không
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cao. Tiếp theo là vấn đề quan hệ giữa trung ương và địa 
phương, giữa địa phương này với địa phương khác. Trung 
Quốc là một nước có thị trường lớn nhưng chua thống 
nhất. Nó bị chia cắt bởi điều kiện địa lý tự nhién, nhung 
quan trọng hơn là tình trạng cục bộ địa phương vẫn tồn 
tại ỏ dạng này hay dạng khác gây cản trở cho việc luu 
thông các nguồn lực giữa các địa phương.

Còn đối với hệ thống pháp luật, tuy đâ được thanh lọc, 
sửa đổi nhưng phần nhiểu vẫn mang tính chắp vá hoặc 
sửa đổi cục bộ, thiếu đồng bộ. Quan trọng hơn là tinh 
trạng không chấp hành quy định pháp luật hoặc chấp 
hành chưa nghiêm, vi phạm pháp luật mà không truy cứu 
v.v... vẫn còn tổn tại. Cảu nói "Trên có chính sách, Dưới 
có đối sách" đă từng tồn tại nhiều năm vẫn chưa thay đổi 
một cách căn bản.

Tóm lại, việc cải cách thể chế và hoàn thiện pháp luật 
ở Trung Quốc từ khi gia nhập WTO đến nay đâ được 
tiến hành một cách tích cực và bước đầu có hiệu quả. 
Một mặt nhằm thực hiện những cam kết của Trung 
Quốc đối với WTO; mặt khác, góp phần hoàn thiện hơn 
nữa hệ thống pháp luật về kinh tế thương mại, có lợi 
cho việc bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của các 
ngành nội địa, trao đổi mậu dịch kinh tế đối ngoại. Theo 
dự kiến của các nhà khoa học Trung Quốc, trong vòng 
03 - 05 năm nữa, hệ thống pháp luật của Trung Quốc 
sẽ có những thay đổi cơ bản nhằm phù hợp với yêu cầu 
của WTO,

Từ thực tê Trung Quốc cho thấy, cải cách là một quá 
trình lâu dài, đòi hỏi không chỉ quyết tâm của Chính 
phủ mà còn cần phải tạo ra sự đồng thuận trong toàn 
xã hội. Đảy cũng chính lả bài học kinh nghiệm cho 
Việt Nam tham khảo trong quá trình thực hiện cam kết 
sau khi gia nhập WTO.

I
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5 THÁCH THỨC LỚN ĐỐI VỚI 
DOANH NGHIỆP

Theo PGS. TS. Cao Duy Hạ, là một nước đang phát triển 
còn ỏ trình độ thấp, gia nhập WTO, đương nhiên các 
doanh nghiệp nước ta phải chấp nhận những thách thức 
lớn, trong đó nổi bật là 5 thách thức sau:

1. Sự cạnh tranh gay gắt ở cả thị trường trong núớc và nước 
ngoài. Người sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ của 
Việt Nam kể cả trong lĩnh vực công nghiệp và nòng nghiệp 
đều phải chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt với hàng hóa và 
dịch vụ của các thành viên WTO khòng chỉ ở thị trường thế 
giới mà cả thị trường trong nước. Khả năng cạnh tranh của 
các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nói chung và của 
từng doanh nghiệp nói riéng còn nhiều yếu kém, Những 
yếu tố chủ yếu quyết định năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp như; năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh, trình độ khoa học công nghệ, năng lực quản lý, 
tổ chức thị trường và tiếp thị v.v... còn hạn chê.

Lợi thê cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam 
hiện nay chủ yếu dựa trên nguồn lao động rẻ và tài 
nguyên thiên nhiên sẵn cỏ, song những lợi thế này đang 
có xu hướng giảm nhanh. Vì vậy, sự đương đầu với các 
doanh nghiệp lớn của các thành viên WTO phát triển có 
sức cạnh tranh mạnh là thách thức lớn nhất với các 
doanh nghiệp Việt Nam.

2. Quy mỏ doanh nghiệp của Việt Nam nhỏ bé, công 
nghệ phần lớn còn lạc hâu so với trình độ trung bình của
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thế giói, nàng suất lao động thấp, sản phẩm làm ra có 
giá thành cao; nhất là thiêu những sản phẩm mang tinh 
độc đáo, hoặc tính duy nhất trén thị trường...

3. Gia nhâp WTO, tập đoàn các doanh nghiệp Việt Nam 
cũng như từng doanh nghiệp riêng lẻ phải đối mặt với 
chinh sách tự do hóa thương mại đang có xu hướng phát 
triển mạnh trên thế giới Tổ chức WTO chỉ cho phép các 
thành viên bảo hộ sản xuất trong nước bằng thuê quan 
với mức binh quân ngày càng giảm (thấp hơn nhiều so 
với mức Việt Nam đang thực hiện). Kinh nghiệm của 12 
thành viên mới gia nhập WTO cho thấy họ phải cam kết 
đối với 100% sô dòng thuê công nghiệp với mức thuê 
trung binh thấp từ 0-5% và không áp dụng các biện 
pháp phụ thu đối với hàng nhập khẩu. Các thành viên 
gia nhập WTO sau thường phải cam kết thuế suất ở mức 
thấp hơn các thành viên gia nhập trước.

Như vậy, khả năng bảo hộ của Nhà nước để các doanh 
nghiệp Việt Nam đủ sức đối phó hiệu quả với sức ép 
cạnh tranh sẽ rất hạn chê và ngày càng bị thu hẹp. Điểu 
đó cho thấy các doanh nghiệp của Việt Nam buộc phải 
chấp nhận một cuộc chơi không cân sức, phải nỗ lực 
cao nhất để không bị biến thành thị trường tiêu thụ hàng 
hóa của các thành viên WTO, mà còn phải cung cấp 
ngày càng nhiều hàng hóa, dịch vụ cho thế giới, có như 
vậy Việt Nam mới có thể thắng trong cuộc cạnh tranh 
gay gắt trên thị trường quốc tế.

4. Gia nhập WTO ngoài việc giảm tỷ lệ thuế đáng kể, 
Việt Nam phải dỡ bỏ các hàng rào phi thuế như: hạn 
ngạch giấy phép, thủ tục hải quan, trợ cấp v.v... trong 
một thời gian nhất định. Thực hiện giảm tỷ lệ thuế, dỡ bỏ 
hàng rào phi thuế, bỏ phụ thu nhập khẩu, sẽ khiến cho 
một số loại sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp như 
thép, giấy, hóa chất, phân bón, sợi dệt, một số loại sản
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phẩm co khi va sản phẩm nông sản... chịu sự cạnh tranh 
gay gắt nhất tu phía hàng nhãp khẩu.

5 Môt số doanh nghiẻp của Viẽt Nam do thiếu vốn đầu 
tư phát triển và mở rộng sản xuất, nên chưa tạo được 
sức canh tranh mạnh cho doanh nghiệp trong khoảng 
thời gian ngắn.

Các doanh nghiệp cần thấy rằng, thời cơ là những điểu 
kiện có lợi để phát triển. Song, thời cơ không tự nó đùa 
đến kết quả tốt đẹp cho doanh nghiệp mà tùy thuộc 
vào viẻc doanh nghiệp đùa ra các kế hoạch phát triển 
sản xuất, kinh doanh đúng, kịp thời hấp dẫn với người 
tiêu dùng. ĐỐI với thách thức cũng vậy, sức ép kim 
hãm đến đâu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
phát triển của doanh nghiệp còn tùy thuộc vào khả 
năng, giải pháp chống đở, khắc phục của mỗi doanh 
nghiệp. Vi vảy, để tận dụng tốt thời cơ và vượt qua 
những thách thức, các doanh nghiệp cần thường xuyên 
nắm bắt nhu cầu thị trường, thời cơ, hiểu biết về mặt 
mạnh, mặt yếu của đối thủ cạnh tranh để đưa ra những 
kê hoạch kinh doanh và giải pháp khắc phục thách 
thức một cách kịp thời và có hiệu quả nhất.

---------- ^  1 4 ^
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TÁC ĐỘNG CỦA WTO 
TỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Theo ông Trần Quốc Khảnh, Vụ trưởng Vụ Chinh 
sách thương mại đa biên - Bộ Thương mại, WTO 
được diển tả tóm tắt bằng những cụm từ: ‘công 
khai hóa”, “minh bạch hóa”, "không phân biệt đối 
xử" và ‘mở cửa th ị trường để thúc đẩy cạnh tranh 
Những cụm từ này đã diễn tả được cơ hộ i và thách 
thức của việc gia nhập WTO đố i vởi nén kinh tế  Việt 
Nam nó i chung và m ỗi doanh nghiệp nó i riêng. Và 
nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nhung cũng không ít 
doanh nghiệp bàn khoăn bởi chưa rõ điéu g i sẽ xảy 
ra sau khi Việt Nam gia nhập WTO?

Mở cửa thị trưòng thúc dẩy cạnh tranh

Một trong những tác động tích cực của việc gia nhập WTO 
đối với doanh nghiệp là sẽ phải thực hiện công khai hóa, 
minh bạch hóa và không phân biệt đối xử. Còng khai hóa 
và minh bạch hóa sẽ đem đến thuận lợi và từ đó là những 
cơ hội mới cho doanh nghiệp. Tuy nhién, với một bộ phận 
công chức chưa quen với việc minh bạch hóa và công khai 
hóa thi đó sẽ là thách thức không nhỏ. Từ trước đến nay, 
khi Quốc hội, Chính phủ và người dân thúc ép, công chức 
có thể ậm ừ vi dù sao cũng là “đóng của bảo nhau".

Nguyên tắc không phân biệt đối xử đặt ra nhiều vấn để 
hơn và có tác động lớn hơn tới hoạt động của các 
doanh nghiệp. Nguyên tắc này có một số ngoại lệ
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nhưng nhìn chung thì kể tu khi gia nhập WTO, Việt Nam 
sẽ không thể “ưu ái" háng hoa và dịch vụ trong nước 
hơn là hàng hóa và dịch vu nuóc ngoài. Trong nhiều 
trường hợp, Việt Nam cũng sẻ khòng thể đối xử với 
doanh nghiệp nước ngoài khac vói doanh nghiệp Việt 
Nam. Quyển kinh doanh xuất nhập khẩu “tổng hợp” sẽ 
không còn là đặc quyển riéng của doanh nghiệp Việt 
Nam nữa, bỏi mọi doanh nghiêp có vốn đầu tư nước 
ngoài, kể từ ngày 01/01/2007, cũng sẽ được quyển 
kinh doanh*xuất nhập khẩu.

Nếu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn 
thì có thể tự mình xuất khẩu hạt tiéu, thủy sản, cà phê 
và nhập khẩu phân bón, xi măng, sắt thép. Điểu này sẽ 
gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp chuyên kinh 
doanh xuất nhập khẩu, đặc biệt là những doanh nghiệp 
chưa thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ giữa đối tác 
kinh doanh nước ngoài với hệ thống phân phối/ mua 
gom trong nước. Nhà nước sẽ không thể đưa ra các 
mức thuê nội địa khác nhau cho hàng sản xuất trong 
nước và hàng nhập khẩu (ôtỏ chẳng hạn), cũng không 
thể quy định tiêu chuẩn thấp cho thực phẩm trong nước 
và tiêu chuẩn cao cho thực phẩm nhập khẩu để qua đó 
tạo nên rào cản vô hình.

Ván đề náy trong Hiệp định thương mại song phương 
Việt Nam - Hoa Kỳ cũng đã đế cập nên không còn là 
chuyện mới với các doanh nghiệp, khi gia nhập WTO, 
do diện áp dụng được mở rộng nên tác động sẽ lớn hơn.

Giảm thuế nhập khẩu

Việt Nam đã cam kết giảm thuế nhập khẩu khoảng 
2 2 % so với mức hiện hành, thực hiện chủ yếu trong 
vòng 5 năm kể từ khi gia nhập WTO. Một số doanh 
nghiệp cho đây là mức giảm quá lớn, lộ trinh 5 năm 
cũng không dài. Tuy nhiên có thể thấy mức thuế bình

V 2 h.2ỵén.đẻ_  ̂ ^
ièt Nam với W T O T ^



V«t Nam VỔI WTO

quân hiện hành (khoảng 17,4%) sẽ được giảm xuống 
còn khoảng 13,4%. Việt Nam đàm phán sau Trung 
Quốc 5-6 năm, lại không ỏ vị thế mặc cả nên kết quả 
13,4% này lá chấp nhận được.

Lộ trình 5 nàm là ngắn hay dài còn tùy thuộc váo nhiều 
yếu tố. Với sản xuất công nghiệp, 5 năm có thể là 
khoảng thời gian chấp nhận được nhưng với nống nghiệp 
lại khác bỏi chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp 
thường đòi hỏi thời gian dài. Một doanh nghiệp ỏ khu vực 
năng động như TP Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương có thể 
chỉ cần 2-3 năm để tái cơ cấu nhưng một doanh nghiệp 
ở miến núi có thể cần thời gian dài hơn. Quy mỏ bình 
quân trong ngành cũng là yếu tố quan trọng, bởi các 
doanh nghiệp lớn thường khó thay đổi hơn các doanh 
nghiệp nhỏ. Ngoài ra, nêu tỷ trọng doanh nghiệp quốc 
doanh trong một ngành nào đó quá lớn thi ngành đó có 
thể cần thời gian chuyển đổi dài hơn ngành khác; bởi 
doanh nghiệp quốc doanh thường phải xử lý nhiều vấn 
đề hdn doanh nghiệp dân doanh khi chuyển đổi, trong đó 
có cả vấn đề xă hội.

Đến nay, Việt Nam đã có các thỏa thuận giảm thuế trẽn 
cả 3 phương diện; song phương, khu vực và đa phương 
(WTO). Thế mạnh của Trung Quốc là thịt lợn và rau quả. 
Thuế nhập khẩu thịt lợn và rau quả từ Trung Quốc, theo 
thỏa thuận mậu dịch tự do đả ký, sẽ được giảm xuống 
còn 0% vào ngày 01/01/2008, tương tự, thịt gà và rau 
quả của Thái lan; giấy của Inđỏnêxia; dầu thực vật của 
Malaysia... Những mặt hàng này, theo AFTA, đã và đang 
được hưởng mức thuế thấp khi nhập khẩu vào Việt Nam,

Giải pháp nào cho doanh nghiệp Việt Nam khi gia 
nhập WTO?

Doanh nghiệp cần tận dụng lợi thế so sánh đã có và tự 
tạo ra lợi thế so sánh mới. Nàng cao khả năng cạnh

I
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tranh, ngoni nhũng lợi thê vể tai nguyên thién nhiên và
VI trí đia lý ỉa nhũng yếu tỏ thuộc vế  lợi thê so sánh do 

thiên nhién ban tăng, Viét Nam có một yếu tô được coi 
là lọi thẻ so sánh quan trọng, đó là giá nhân công rẻ 
hơn so vói nhiều nuớc trong khu vực và nhất là so với 
các thánh viên phát triển. Doanh nghiệp Việt Nam có 
thể tận dụng cao nhát khả năng này trong cạnh tranh 
vói các doanh nghiệp thành viên WTO.

Mặt khác, trong nhũng năm toi, lao động kỹ thuật trình 
độ cao là lao động đáp ứng được “nền kinh tế tri thức”. 
Do vậy, đòng và rẻ không còn là lợi thế cho lực lượng 
lao động của Việt Nam trong tương lai.

Doanh nghiệp Việt Nam cũng nên biết kết hỢp tụ mình 
nâng cao khả năng cạnh tranh và hợp tác với các doanh 
nghiệp khác. Các doanh nghiệp cần hiểu rằng để có thể 
thắng trong cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
phải chọn phương pháp cạnh tranh. Mỗi doanh nghiệp 
đều phải nỗ lực tiến nhanh hơn đối thủ, đó là yêu cầu 
của cạnh tranh; nhưng đổng thời cũng sẵn sàng hợp tác 
lúc cần thiết do yêu cầu hợp tác cạnh tranh. Lảm được 
điểu đó, Việt Nam sẽ tận dụng được cả hai ưu điểm của 
cạnh tranh và họp tác. Cạnh tranh để có được sản phẩm 
tốt vá giá hạ nhất, hợp tác để hỗ trợ các doanh nghiệp 
trong và ngoai hệ thống đểu cùng phát triển.

Viêt Nam đã có môt số mặt hàng có sức cạnh tranh 
mạnh 0 thị trường một số nước trên thế giới như: gạo, cà- 
phê, giày dép, háng mỹ nghệ thủ công, máy công cụ 
nhỏ và một sô mặt hàng nông lâm, hải sản. Song, còn 
nhiểu mặt hàng khác tuy có thế mạnh sản xuất, song 
chất luọng kém, mẫu mã đơn điệu,... nên chưa thể cạnh 
tranh đuỢc ỏ thị trường thê giới, nhất là thị trường các 
thanh viên WTO có nền công nghiệp tiên tiến, dân cư 
đỏng co sue tiêu thụ lón.
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Để hàng hóa và dịch vụ thương mại này có sức cạnh 
tranh cao ở thị trường WTO, đòi hỏi các doanh nghiệp 
phải tập trung đầu tư đổi mới còng nghệ, tăng cuờng các 
biện pháp quản lý đạt chất lượng cao, giá thành hạ và 
tương đối ổn định, thương hiệu rõ ràng, hấp dẫn, dễ nhó 
nhằm thu hút đông đảo người tiéu dùng. Thực tê cho 
thấy doanh nghiệp nào chọn hưóng đầu tư đúng và biết 
cách quảng bá thương hiệu, chiếm được niềm tin của 
khách hàng là sức mạnh để doanh nghiệp cạnh tranh ở 
cả thị trường nội địa và thị trường WTO.

Coi trọng phát triển những sản phẩm có thế mạnh và xây 
dựng được những thương hiệu mạnh, tổ chức phục vụ 
thuận tiện, văn minh cho người tiêu dùng là yếu tố quan 
trọng để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch 
vụ trên thị trường. Kinh nghiệm cho thấy thương hiệu 
hàng hóa mạnh là một trong những giải pháp cơ bản 
thực hiện cạnh tranh lành mạnh, giúp doanh nghiệp 
thắng lớn. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp, nếu 
chỉ quan tâm chú trọng đến chất lượng thòi thì chưa đủ 
để thành công trên thương trường, mà còn phải sáng tạo 
cho doanh nghiệp một hình ảnh thương hiệu để phản 
ánh chất lượng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.
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HÀNG RÀO CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 
ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PHÁP LÝ ở CÁC Nước 
TRONG WTO
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Trong Vòng đàm phán Urugoay, 45 nước cam kết có 
chứa các cam kết về dịch vụ pháp lý (12  nước thành 
viên EC được tính trong một biểu, 12 thành viên đang 
đàm phán gia nhập WTO củng có cam kết trong lĩnh vực 
này). Trong số 57 biểu cam kết có 23 biểu cam kết chứa 
các cam kết về luật nước tiếp nhận dịch vụ tư vấn (20 
cam kết về đại diện), 51 biểu cam kết dịch vụ tư vấn luật 
quốc tế (20 cam kết về đại diện), 49 biểu cam kết dịch 
vụ tư vấn về luật nước xuất xứ (20 cam kết về đại diện), 
10  biểu cam kết dịch vụ tư vấn về luật nước thứ ba và 6 
biểu cam kết vể các dịch vụ pháp lý khác (gồm dịch vụ 
tài liệu pháp lý và chứng nhận cùng các dịch vụ thông 
tin tư vấn khác).

Bốn thành viên có miễn trừ Tối huệ quốc với dịch vụ 
pháp lý, trong khi bốn thành viên khác có miễn trừ đỏi 
với dịch vụ nghề nghiệp. Ba trong sô các miễn trừ trong 
lĩnh vực dịch vụ pháp lý bao gồm tất cả các biện pháp 
liên quan đến cung cấp dịch vụ pháp lý và áp dụng cho 
tất cả các nước trên cơ sỏ có đi có lại. Miễn trừ thứ tư 
dành cho đãi ngộ quốc gia đầy đủ đối với các còng ty và 
cống dân các nước có các thoả thuận ưu đãi. Tất cả các 
miễn trừ về dịch vụ nghề nghiệp coi nguyên tắc có đi có 
lại là điểu kiện để cấp phép đối với hoạt động nghề 
nghiệp trong đó có dịch vụ pháp lý.

V OìmẺiLẾẾ^^  ̂ 4AJ
iệtNam với



ỉ®

>■ Nam vđl WTOlỉi

Đối với một số lĩnh vực cụ thể, co 
chế thực tế còn tự do hơn các cam 
kết ràng buộc trong các biểu cam kết 
trên. Một số nước không liệt kẽ các 
cam kết cụ thể hay có Danh mục 
miễn trừ Tỏi huệ quốc nhưng có cơ 
chế dịch vụ pháp lý tương đối tự do.

Tiếp cận thị trường

Yêu cầu về quốc tịch với dịch vụ 
pháp lý rất phổ biến, mặc dù tác 
động đối với mỗi lĩnh vực khác nhau. 
Có tới 11 nước thành viên OECD vẫn 
duy trì yêu cầu về quốc tịch dù ảnh 
hưỏng tới một số lĩnh vực trong nghề 
pháp lý. Lĩnh vực chung nhất phụ 
thuộc vào các yêu cầu về quốc tịch 
là dịch vụ công chứng, dịch vụ đại 
diện (trong tất cả các lĩnh vực của 
luật pháp), đối với quy luật trong 
nước (cả tư vấn và đại diện) yêu cầu 
này ít được áp dụng hơn.

Yêu cầu về quốc tịch trong lĩnh vực 
này thường dựa trên “chức nảng 
cônự, được Công tố viên tại Toà án 
hoặc Công chứng viên thực hiện (ỏ 
một số nước là các quan chức). Dịch 
vụ tư vấn quốc tế và luật nước xuất 
xứ hoặc nước thứ ba (dịch vụ tư vấn 
pháp lý) hầu như không áp dụng yêu 
cầu về quốc tịch. Tuy nhiên, dịch vụ 
này vẫn không thể tiếp cận được đối 
với các nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài do các yéu cầu chung về quốc 
tịch đối với dịch vụ pháp lý.

Hàng rào quan trọng vế tiếp cận thị 
trường được thể hiện qua những 
hạn chế về việc di chuyển của các 
nhả chuyên môn, quản lý và kỹ 
thuật (một phần cấu thành của 
chính sách nhập cư quốc gia). 
Những hạn chế này có thể áp dụng 
với thể nhản muốn thành lập lâu 
dài, thường xuyên hoặc đối với các 
cá nhán nhập cảnh vì mục đích 
kinh doanh ngắn hạn thường sử 
dụng thị thực du lịch để tránh các 
hạn chế, phức tạp có liên quan đến 
việc xin thị thực.

Hạn chế về hình thức pháp lý 
thường rất phổ biến trong lĩnh vực 
tiếp cận thị trường, Nhiều nước, bao 
gồm cả 8 nước thành viên OECD, 
cấm sự sáp nhập, mua lại các công 
ty dịch vụ pháp lý. Một số nước cho 
phép sự tổn tại của hinh thức sáp 
nhập có chọn lựa, đặc biệt không 
tạo ra cản trỏ đối với trách nhiệm 
của người hành nghề.

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường 
hợp, đây không phải là hạn chế phàn 
biệt đôi xử khi được áp dụng bình 
đẳng đối với nhà cung cấp trong 
nước và nước ngoài. Các nước điều 
chỉnh những hạn chế này trên cơ sở 
chính sách còng đảm bảo không hạn 
chế trách nhiệm và nghĩa vụ chuyên 
môn của những người hành nghề.

Hạn chế về số vốn góp trong dịch vụ

VChuyên dể
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pháp lý không phổ biến, Nhiều khi 
hạn chế quy định trong pháp luật 
chung về đầu tư sẽ áp dụng đối vỏỉ 
dịch vụ pháp lý. Vì hầu hết các công 
ty luật vẫn muốn liên danh hơn lá sáp 
nhập, nên những hạn chẽ về một sô 
hội viên nước ngoài có thể cũng được 
sử dụng để thu được kết quả tương tụ 
với việc hạn chê sò vốn góp nước 
ngoài. Tuy nhiên, theo GATS, những 
hạn chế này được xem là hạn chế vể 
đối xử quốc gia chứ không phải hạn 
chế tiếp cận thị trường.

Các hạn chê phổ biến nhất về tiếp 
cận thị trường trong dịch vụ pháp lý là 
các hạn chế về hình thức pháp lý. 
Trong hầu hết các trường hợp thì biểu 
cam kết đều quy định các hạn chế về 
lựa chọn hình thức pháp lý đối với thể 
nhân (quyền sỏ hữu duy nhất) hay 
liên danh, trừ các công ty trách nhiệm 
hữu hạn. Một sô biểu cam kết khòng 
ràng buộc về dịch vụ soạn thảo các 
văn bản pháp lý. Các hạn chế về 
quốc tịch và công dân cũng được quy 
định trong Biểu cam kết.

Đối xử quốc gia

Các hạn chế quan trọng về đối xử 
quốc gia gồm có: hạn chế liên kết, 
hạn chế thuê các chuyên gia địa 
phương, hạn chế sử dụng tên tuổi 
của công ty quốc tế và nước ngoài, 
yêu cầu về cư trú và sự phân biẻl đối 
xử trong quá trinh cấp phép.

Hạn chế liên kết với các chuyên gia 
địa phuờng và hạn chế thuê các 
chuyên gia địa phương sẽ ngăn cản 
các công ty luật hoạt động như các 
chuyên gia tư vấn pháp lý nước 
ngoài (cả các lĩnh vực đại diện Toà 
án và tu vấn luật của nước sỏ tại).

Điểu này được coi là có hiệu quả hơn 
việc đua các chuyên gia có đủ tiêu 
chuẩn đi đào tạo, lấy chứng chỉ, đó 
là một giải pháp tốt đối với các rào 
cản do các đặc trưng quốc gia của 
yêu cầu chứng chỉ hành nghề, ỏ  các 
nước OECD có 14 nước ngăn cấm 
liên danh giữa các luật sư nước ngoài 
và trong nước, trong khi 7 nước ngăn 
cấm các còng ty nước ngoài liên kết 
với luật sư địa phương.

Các hạn chế này thường bắt nguồn 
tử việc các cơ quan quản lý không 
thừa nhận các luật sư nước ngoài có 
đủ tiêu chuẩn là luật sư, dựa trên cơ 
sở chính sách chung, chẳng hạn như 
bảo vệ người tiêu dùng, bảo đảm 
chất lượng dịch vụ và sự độc lập của 
người hành nghề, về khía cạnh này, 
việc ngăn cấm các liên kết đa quốc 
gia có cơ sở chung như việc ngăn 
cấm các lién kết đa thành phần, tuy 
nhiên, trong khi quy định trước rõ 
ràng là biện pháp không phân biệt 
đối xử (Điều VI), quy định sau thay 
đổi các điều kiện vể cạnh tranh giữa 
các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài
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và trong nước (Điểu XVII).

Hạn chế sử dụng tên các công ty 
quốc tế và nước ngoài đại diện cho 
những hạn chế đối xử quốc gia vì 
gây bất lợi cho các nhà cung cấp 
dịch vụ nước ngoài. Tuy nhiên, 
những hạn chế khác về tên công ty 
không ảnh hưỏng tới các điều kiện 
cạnh tranh giữa các nhà cung cấp 
dịch vụ nước ngoài và những nhà 
cung cấp, đây là các quy định trong 
nước. Ổ một số nước, các công ty 
luật nước ngoài được phép sử dụng 
tên công ty khi nhắc tới một trong 
những tên đối tác liên danh.

Nhìn chung, các yêu cầu cư trú là biện 
pháp có tính trung lập, vi các yêu cầu 
này không trực tiếp hướng đến người 
nước ngoài và áp đặt các nghĩa vụ 
pháp lý tương tự đối với các nhà cung 
cấp dịch vụ trong nước và nước ngoài. 
Một số nước vẫn duy tri các yêu cầu 
cư trú đối với nhà cung cấp dịch vụ 
pháp lý dưới hình thức cư trú, thường 
trú, có chỗ ỏ thường xuyên.

Yêu cầu cư trú tạo ra lợi thế cạnh 
tranh cho các nhà cung cấp dịch vụ 
đã cư trú ỏ nước chủ nhà trong nhiều 
năm, đa phần là các nhà cung cấp 
có quốc tịch của quốc gia đó. Một số 
nước áp dụng yêu cầu cư trú như 
điều kiện để cấp giấy phép. Các yêu 
cầu về thường trú (việc thành lập

công ty) mặc dù hạn chế ít hơn, 
nhưng cũng đặt thêm gánh nặng đối 
với các nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài không giống như những người 
đã cư trú ỏ nước họ.

Thường trú được yêu cầu đối với dịch 
vụ đại diện, do luật sư Toà án trong 
phạm vi pháp luật quy định để toàn 
thể khách hàng, các thành viên 
chuyên mòn khác và Toà án có thể 
tiếp cận. Quy định này không chỉ 
mang tính trung lập mà còn không 
thay đổi các điều kiện cạnh tranh 
giữa các nhà cung cấp dịch vụ trong 
nước và nước ngoài.

Trong trường hợp trẽn, dù yêu cầu 
cư trú đại diện chính thức được áp 
dụng giữa nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài và trong nước, việc xác 
định xem liệu chúng có ảnh hưởng 
đến các điều kiện cạnh tranh theo 
Điểu XVII hay không phải được 
thực hiện trên cơ sở theo mỗi 
trường hợp. Trong khi xác định, các 
nhân tố như bản chất của việc cung 
cấp dịch vụ pháp lý (đại diện, tư 
vấn, công chứng v.v...), hình thức 
cung cấp và loại hình cư trú cũng 
cần được xem xét.

Đa số hạn chế về đối xử quốc gia 
được nêu trong các biểu cam kết là 
các yêu cầu vể cư trú. Trong một số 
trường hợp những yêu cầu nảy gắn

,150 V,Chuyên dể
iệt Nam với WTO



liến với yéu cầu vể quốc tịch.

Tuy nhiên, nếu có cả yêu cầu về 
quốc tịch và cư trú đối với cùng một 
phân ngành và phương thức cung 
cấp dịch vụ thì chỉ có yêu cầu về 
quốc tịch sẽ được nêu trong các hạn 
chế về mỏ cửa thị trường, trong khi 
yêu cầu về cu trú sẽ không cần thiết 
phải được nêu, dù về bản chất đó là 
hạn chế đài ngộ quốc gia,

Mặt khác, khi có yêu cầu về quốc 
tịch hoặc vấn đề cư trú thì chỉ có yêu 
cầu về cư trú được nêu như là một 
hạn chế đối xử quốc gia, bởi vì các 
nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có 
thể vượt qua trd ngại về hạn chế tiếp 
cận thị trường bằng cách cư trú. Có 
trỏ ngại về hạn chế về thời hạn cư 
trú (tối thiểu là 180 ngày/năm).

Trong hai biểu cam kết hạn chế đối 
xử quốc gia bằng biện pháp đòi hỏi 
tất cả các nhà cung cấp dịch vụ 
pháp lý (trong nước vả nước ngoài) 
phải tốt nghiệp các trường đại học 
quốc gia. Đa số các nhà cung cấp 
dịch vụ trong nước học tại các 
trường đại học trong nước, trong khi 
các nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoải lại thưởng không học tại các 
trường đại học của nước tiếp nhận 
dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài có thể phải đối mặt với 
yêu cầu về kiểm tra lại trình độ 
nghề nghiệp tại nước tiếp nhận

dịch vụ mà chứng chỉ nghề nghiệp 
có đưọc từ nước xuất xứ không 
được còng nhận.

Các hạn chế đối xử quốc gia gồm có:

- Yêu cầu về ngôn ngữ

- Công nhận bằng nước ngoài;

- Yêu cầu các doanh nghiệp nước 
ngoài có khả năng cạnh tranh tại 
nước xuất xứ;

- Yêu cầu các luật sư nước ngoài 
tham gia tích cực vào hoạt động kinh 
doanh để có thể duy trì lợi nhuận tại 
một công ty luật trong nước.

Tất cả các biện pháp này đểu là 
những hạn chế đối xử quốc gia, vì 
phàn biệt đối xử đối với các nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài.

Số lượng các hạn chế đối xử quốc 
gia và tiếp cận thị trường được cam 
kết trong dịch vụ pháp lý không 
nhiều, đặc biệt nếu so sánh với các 
ngành dịch vụ khác. Tuy nhiên, cũng 
nên ghi nhớ rằng, ngoài những thành 
viên không cam kết, có thể từ chối 
đãi ngộ quốc gia và tiếp cận thị 
trường, thì các thành viên khác đả 
cam kết trong lĩnh vực dịch vụ pháp 
lý duy trì các hạn chế tiếp cận thị 
trường dựa trên cách tiếp cận "chọn 
chơ' và sự khác biệt giữa các phương 
thức cung cấp.
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Vi dụ, chỉ có 23/57 biểu cam kết có 
cam kết về luật nước tiếp nhận dịch 
vụ, trong khi 6 biểu cam kết không 
có các cam kết về hiện diện thương 
mại, 6 biểu cam kết về cung cấp qua 
biên giới và đa số cam kết là "không 
ràng buộc ngoại trừ được quy định tại 
cam kết nền". Thậm chí đối với số ít 
các trường hợp có cam kết đầy đủ 
trong dịch vụ pháp lý, bao gồm dịch 
vụ đại diện và tư vấn luật của nước 
tiếp nhận dịch vụ, nước xuất xứ và 
luật quốc tế đối với tất cả các 
phương thức cung cấp (13 biểu cam 
kết), các luật sư nước ngoài vẫn phải 
đối mặt với nhiều rào cản quy định 
trong nước, đặc biệt là yêu cầu về 
trình độ chuyên môn.

Dịch vụ pháp lý

Những quy định về trình độ chuyên 
môn thường là rào cản không khắc 
phục được đối với thương mại các 
dịch vụ vể pháp lý, đặc biệt là đối với 
việc thực hành luật pháp của nước 
sở tại. Đào tạo pháp lý ở mỗi quốc 
gia trong một số trường hợp, thậm 
chí ngay trong một nước là khác 
nhau. Đôi khi, những khác biệt này 
lớn tới mức các nhà quản lý phải yêu 
cầu luật sư nước ngoài, phải đào tạo 
lại thì mới được hành nghề.

Phần lớn các nước, yêu cầu chuyên 
môn ngành pháp lý gồm có bằng đại 
học có một khoảng thời gian thực

hành trong khoảng thời gian từ 3 -  5 
năm học, phải qua kỳ sát hạch 
chuyên ngành. Một số nước còn yêu 
cầu, ngoài trình độ đại học phải học 
cao học hay có quá trình nghiên cứu 
tim hiểu thực tê nghề từ 1- 3 năm. 
Một vài nước cho phép các luật sư 
được hành nghề sau khi được đào 
tạo mà không cần phải qua kỳ sát 
hạch chuyên ngành.

Giai đoạn tập sự thường là trước kỳ 
sát hạch chuyên ngành và phải được 
một luật sư đủ năng lực giám sát. ổ  
một số nước khác, thời gian thực tập 
cũng là thời gian luật sư nhận việc 
làm (nghĩa là một công ty hay một 
chuyên gia nhận một luật sư thực tập 
thì cũng sẽ tuyển người đó như là một 
luật sư đủ khả năng sau khi đă hoàn 
thành kỳ sát hạch chuyên ngành).

Tuy nhién, một số nước khác khòng 
đòi hỏi sự lién tục giữa thời gian thực 
hành và có việc làm hay tự làm việc 
như một luật sư nhưng các luật sư chỉ 
được nhận việc sau khi đă hoàn 
thành kỳ sát hạch chuyên ngành.

Rõ ràng là các yêu cầu chuyên môn 
tạo ra những rào cản nghiêm trọng 
đối với các luật sư nước ngoài tìm 
việc d thị trường (dịch vụ) pháp lý của 
một nước thành viên. Với bản chất 
khu vực của Cộng đồng châu Âu 
(EC). mức độ tự do hoá và hội nhập 
thị trường cao trong khu vực này.
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EC đã có 3 chỉ thị đề cập các yêu 
cầu về chuyên mòn trong khu vực. 
Các hướng dẫn nảy không hạn chế 
phạm vi hành nghề và cho phép tiếp 
cận tất cả các lĩnh vực pháp lý, bao 
gồm cả dịch vụ đại diện và thực 
hành luật pháp quốc gia sở tại (nơi 
mà luật sư đến làm việc). Các chỉ thị 
này không điều chỉnh đối tượng là 
các luật sư không phải là còng dân 
châu Âu và được đào tạo ngoài EC. 
Khả năng tiếp cận thị trường dịch vụ 
pháp lý EC được điều chỉnh bdi luật 
của các quốc gia thành viên.

Chỉ thị thứ nhất (77/249/EEC) quy 
định mỗi quốc gia thành viên công 
nhận luật sư từ quốc gia thành viên 
khác cung cấp dịch vụ không thường 
xuyên, cho phép luật sư nước ngoài 
hành nghề với tên, chức danh như 
trong nước, nhưng yêu cầu phải tuân 
thủ đạo lý (nghề nghiệp) của nước 
minh cũng như nước tiếp nhận. Chỉ thị 
cũng yêu cầu luật sư sỏ tại hỗ trợ luật 
sư nước ngoài trong dịch vụ tại toà.

Chỉ thị thứ hai (89/48/EEC), quy định 
cơ sỏ pháp lý để hội nhập đầy đủ 
vào thị trường pháp lý của một nước 
thành viên khi nước này công nhận 
bằng cấp pháp lý của luật sư được 
cấp từ trong nước. Các quốc gia 
thành viên phải đảm bảo rằng việc 
công nhận được thực hiện qua một 
trong hai cách: thi kỹ năng hay một

thời gian hanh nghề chờ đợi trước khi 
chỉnh thúc trở thành thành viên đủ 
điểu kiên của giới chuyên ngành 
pháp lý nưóc tiếp nhận.

Chỉ thị thứ ba và mới nhất (95/5/EC) 
cho phép lựa chọn giữa các yêu cầu 
kỹ năng hoặc thời gian chờ đợi trong 
lĩnh vực dịch vụ pháp lý, cho phép 
một luật sư nước ngoài từ một quốc 
gia thành viên EC được hành nghề 
luật pháp của nước tiếp nhận ngay 
lập tức chỉ đon giản xuất trình bản 
đăng ký xác nhận là luật sư ở một 
quốc gia khác.

Không có một hạn chế nào về 
phạm vi hành nghề và không cần 
sự giám sát bởi các luật sư đủ điều 
kiện trong nước. Các luật sư nước 
ngoài chỉ được phép hành nghề 
pháp lý của nước tiếp nhận dưới tên 
và chức danh nghề nghiệp từ trong 
nước, sau ba năm hành nghề luật ở 
nước tiếp nhận họ có thể dành 
quyền tham gia vào giới hành nghể 
địa phương và có chức danh nghề 
nghiệp tại nước tiếp nhận.

Hiệp định NAFTA (Hiệp định Thương 
mại tự do Bắc Mỹ) không có các điểu 
khoản ràng buộc vể vấn đề công 
nhận chuyên môn của nhau giữa các 
thành viên nhưng có các nguyên tắc 
về tính minh bạch, khách quan và 
cấp giấy phép trong các dịch vụ 
chuyên môn, chương trình làm việc
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để phát triển các tiêu chuẩn chuyên 
môn được các bên cùng nhau chấp 
nhận và tiêu chuẩn cấp giấy phép và 
chửng nhận trong các dịch vụ 
chuyên mòn (Phần A Phụ lục 1210).

Các tiêu chuẩn có thể được phát 
triển đối với các vấn để như: giáo 
dục, sát hạch, kinh nghiệm, tư cách 
đạo đức; phát triển chuyên môn và 
chứng nhận lại; phạm vi hành nghề; 
kiến thức lĩnh vực cụ thể và bảo vệ 
người tiêu dùng. Các thành viên 
NAFTA cũng cam kết xoá bỏ yêu 
cầu về quốc tịch hay cư trú đối với 
việc cấp giấy phép, giấy chứng nhận 
cho các nhà cung cấp dịch vụ 
chuyên ngành (Điều 1210).

ở cấp độ đa phương, các yêu cầu về 
chuyên môn thuộc phạm vi điểu 
chỉnh tại Điều VI của GATS như sau: 
“yêu cầu Hội đồng Thương mại dịch 
vụ (hay bất cứ cơ quan nào do Hội 
đồng lập ra) phát triển các nguyên 
tắc đa phương đối vởi luật pháp trong 
nước về lĩnh vực dịch vụ, gồm các 
yêu cầu về chuyên môn, về cấp phép 
và các tiêu chuẩn kỹ thuật'.

Ban Công tác về dịch vụ chuyên 
ngành (hiện nay được thay bằng Ban 
Công tác về luật pháp trong nước) 
đã tập trung công việc vào lĩnh vực 
kế toán. GATS đã cho phép các 
thành viên áp dụng các yêu cầu về 
chuyên môn bằng các Hiệp định

song phương và đa phương về công 
nhận lẫn nhau (Điểu VII).

Một số nước tạo điều kiện cho các 
luật sư tiếp cận với thị trường luật 
nước mình bằng cách công nhận 
hoàn toàn chuyên môn của họ hay 
cho họ một con đường ngắn nhất 
để được tham gia vào chuyên môn 
của nước tiếp nhận, (như thi kỹ 
năng, giai đoạn quá độ, đào tạo 
thống nhất hóa).

Các nước thuộc Khối thịnh vượng 
chung có mức độ thừa nhận lẫn 
nhau cao, vì có phần nào hệ thống 
án lệ. Các nước có hệ thống pháp 
luật thành văn (Civil Law) thì ít công 
nhận nhau hơn, vì mặc dù các nước 
này có các nguyên tắc luật pháp 
chung, nhưng có các hệ thống luật 
pháp khác nhau, bao gồm các luật 
và bộ luật quốc gia.

Đối với thương mại d lĩnh vực quốc 
tế và luật nước xuất xứ (nước của 
người luật sư hay nước thứ ba, yêu 
cầu về chuyên môn ít khi là rào cản 
đối với nước tiếp nhận. Các nhà tư 
vấn luật nước ngoài sẽ ít gặp phải 
cản trỏ vể yêu cầu chuyên môn hơn 
khi họ đơn thuần chỉ là tiếp cận các 
lĩnh vực luật pháp đã được chứng 
nhận chuyên môn.

Xét vể mức độ mỏ cửa thị trường, 
đối xử quốc gia và các rào cản luật
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pháp đôi vói thương mại dịch vụ về 
pháp luật của nước tiếp nhận thi các 
nhà tư vấn luật nước ngoài, là những 
người đi đầu ủng hộ tự do hoá trong 
lĩnh vực này. Tuy nhiên, dù không 
có những yêu cẩu khắt khe vế 
chuyên môn, thì các nhà tư vấn luật 
nước ngoài vẫn phải chịu những cản 
trở về quy định đối với yêu cầu cấp 
phép hành nghề.

Các nhà tư vấn luật nước ngoài vấp 
phải trở ngại khi cung cấp dịch vụ 
qua biên giới nhưng pháp luật ở phần 
lớn các nước thành viên lại điều 
chỉnh việc cho phép các nhà tư vấn 
hoạt động trong nước. Sau đây là 
một số nét chung về cơ chế quản lý 
trong lĩnh vực này:

- Các nhà tư vấn luật nước ngoài 
thường xuyên bị yêu cầu tuân thủ 
các quy định của nước tiếp nhận về 
tư cách nghề nghiệp và không cung 
cấp dịch vụ ỏ những lĩnh vực mà họ 
không có chứng chỉ chuyên môn, dù 
không buộc phải đáp ứng yêu cầu 
chuyên môn của nước tiếp nhận;

- Một số nước vẫn coi các nhà tư vấn 
luật nước ngoài là các luật sư, trong 
khi một số nước khác thì không. Điều 
này có thể dẫn đến một số hệ quả 
quan trọng đối với việc dành quyển 
và các ưu đãi mà các luật sư trong 
nước được hưởng cho các nhà tư vấn 
luật nước ngoài. Điểu này còn có thể

tác đòng đến các quy định về thực 
hành luât quốc gia;

- Các co chế luật pháp tự do hoá 
cho phép những nhà tư vấn iuật 
nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn 
ở lĩnh vực luật của nước tiếp nhận 
hay của nước thứ ba, nếu như việc 
tư vấn dụa trẽn ý kiến của một 
trong số những nước đủ tiêu chuẩn 
hay của nudc thứ ba.

Việc mở rộng phạm vi hành nghề 
này đã tạo điểu kiện cho các luật sư 
cung cấp dịch vụ đối với các giao 
dịch không chỉ chịu sự tác động hay 
chi phối của luật một quốc gia 
chính, mà còn của các quốc gia 
khác, Việc mở rộng phạm vi hành 
nghề sẽ cho phép các nhà tư vấn 
luật nước ngoài xuất hiện tại các 
Toà án ở nước tiếp nhận;

- Phần lớn các nước yêu cầu các nhà 
tư vấn luật nước ngoài chứng minh là 
thành viên của giới nghể nghiệp địa 
phướng, nhưng phải sử dụng một 
chức danh cụ thể khác (theo ngôn từ 
địa phương), hoặc trong một số 
trường hợp thi sử dụng chức danh 
nghể nghiệp của nước họ;

- Một số yêu cầu các nhà tư vấn 
luật nước ngoài phải đăng ký với 
đoàn luật sư ở địa phương hoặc 
phải qua kỳ sát hạch chuyên môn. 
Kỳ sát hạch chuyên môn thường
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khác so với kỳ thi nghiệp vụ chung 
d địa phương, thể hiện sự khác 
nhau ỏ phạm vi hành nghề giữa 
các nhà tư vấn luật nước ngoải và 
các luật sư trong nước. Tuy nhiên, 
cuộc sát hạch cũng có thể là một 
cản trở quan trọng đối với thương 
mại, đặc biệt là được diễn ra bằng 
tiếng địa phương;

- Để được cấp giấy phép như là nhà 
tư vấn nước tiếp nhận, một số nước 
yêu cầu các nhà tư vấn luật nước 
ngoài phải trải qua thời gian hành 
nghề ở nước minh sau khi đã được 
đào tạo nghiệp vụ. Đòi hỏi này có 
thể được giảm nhẹ khi luật sư đã có 
một số năm kinh nghiệm về các hệ 
thống luật pháp khác, bao gồm cả hệ 
thống luật pháp ở nước tiếp nhận;

- Một số nước khòng có điều khoản 
về cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý 
nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho 
các nhà tư vấn luật nước ngoài thiết 
lập và cung cấp dịch vụ tư vân pháp 
lý;về tư vấn, không có cơ chế quản lý 
đối với nhà tư vấn luật nước ngoài.

Trong trường hợp này, khả năng tiếp 
cận thị trường dịch vụ pháp lý phụ 
thuộc vào việc đáp ứng trình độ 
chuyên môn như đối với luật sư tiếp 
nhận. Đối lập với sự khắt khe của 
các cơ chế tương tự là khả năng 
tham gia thuận lợi dành cho các 
chuyên gia có chuyên môn nhưng

không yêu cầu vế đào tạo lại.

Ồ Hoa Kỳ, 18 bang vá quận 
Colombia đã thông qua các quy định 
về cấp phép cho các nhà tư vấn luật 
nước ngoài không qua sát hạch. 
Năm 1993, Hiệp hội các đoàn luật sư 
Mỹ (ABA) đã đưa ra Quy tắc mẫu, 
Các chỉ dẫn này cũng được các bang 
Arizona, quận Colombia, Hawaii, 
New Jersey và Ohio cơ bản thòng 
qua. Quy tắc mẫu của ABA nêu các 
điều khoản khá tự do về liên danh và 
tuyển dụng các luật sư địa phương, 
phạm vi hành nghề và kinh nghiệm 
thực hành trước.

Hiệp định NAFTA cũng có các quy 
định về nhà tư vấn luật nước ngoài. 
Theo Phần B Chương 12 Phụ lục 
1 2 1 0  quy định về việc thực hiện các 
cam kết của Hiệp định liên quan đến 
nhà tư vấn nước ngoài, mỗi thành 
viên phải đảm bảo rằng các nhà tư 
vấn nước ngoài được phép hành 
nghề hoặc tư vấn về luật của nước 
mà tại đó nhà tư vấn này được quyền 
hành nghề như một luật sư.

Phần này còn có các điều khoản vế 
tự do hoá trong tương lai và các điều 
khoản yêu cầu tham vấn với các cơ 
quan chuyên ngành về các vấn đề 
như hiệp hội hay lién danh giữa các 
luật sư địa phương có giấy phép va 
những nhà tư vấn nước ngoài, các
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tiêu chuẩn đối voi việc cấp giáy phep 
cho các nhà tư vấn nước ngoài

Một vân đề gây tranh cải vế luãt 
trong nước là cách xử lý vấn đế vế 
hỢp tác hành nghề nhiều thành 
phần. Trong khi đó, một số nuớc lại 
không điêu chỉnh sự liên kết giữa 
các luật sư và những người khống 
phải là luật sư.

Các nước và tổ chức nghể nghiệp 
biện hộ cho việc cấm hình thức 
cộng tác nhiều thành phần với lý do 
bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm 
chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, người 
ta thường cho rằng sự cộng tác 
nhiều thành phần sẽ gây tác động 
xấu cho việc ưu tiên luật sư và tính 
độc lập nghề nghiệp nhằm bảo đảm 
thông tin bí mật.

Hình thức cộng tác nhiểu thành 
phần cũng bị gặp trở ngại khi phát 
triển do có sự khác nhau của các 
nghề trong cấu trúc kinh tế, nhií 
nghể ké toán có sự tham gia của 
các công ty đa quốc gia rất lớn 
(5.000 đối tác lién kết khắp thê giới 
với hàng nghìn nhân công).

Ngược lại, nghề luật chủ yêu gồm 
những luật sư độc lập và các hãng 
luật nhỏ. Những hãng luật lớn nhất 
hiện nay chỉ có ỏ các nước Anglo - 
sắcxông và mới xuất hiên gần đây ở 
một số nước OECD nhưng hién nay

chỉ có ở các nước Anglo - sắcxông 
có đôi tac liên kết khắp thế giới 
không quá con sò 500 và tổng sỏ 
nhân cóng không quá 2000 người. 
Giói luât su còn có sự quan tâm nữa 
là để các hãng kế toán lớn tham gia 
vào các hoạt động cạnh tranh trong 
lĩnh vực pháp lý bằng cách “ràng 
buộc " các khách hàng lớn mà họ 
cung cấp dịch vụ kê toán.

Tiéu chuẩn đạo đức, nói chung là 
điều kiện cho phép nhà tư vấn nước 
ngoài hoạt động tuân thủ quy định về 
tư cách nghề nghiệp của nước sỏ tại. 
Điều này không bị coi là cản trở 
chính của nghề,

Tuy có nhiều điểm khác nhau tốn 
tại giữa các quy định quốc gia về tư 
cách dựa trên một số nguyên tắc 
chung nhất định, bao gồm các 
nguyên tắc về xung đột lợi ích, lòng 
trung thành với khách hàng, tính bí 
mật. Các nội dung còn có quan 
điếm khác nhau liên quan đến 
những hạn chê về quảng cáo, bảo 
mật thư tín của các luật sư - đặc 
biệt là đối với các luật sư riêng, các 
phỉ phát sinh.

Sụ tương đổng giữa các tiêu chuẩn 
đạo đức của các nước trong lĩnh vực 
dịch vụ pháp lý đã cho phép Hội 
đổng các đoàn luật sư và Tổ chức 
Luật sư của Cộng đồng châu Ấu 
(CCBE) thông qua Bộ luật chung
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châu Âu về đạo đức, áp dụng cho 17 
nước châu Âu. 5 nước khác giữ vai 
trò quan sát viên. Bộ luật này ràng 
buộc các luật sư tham gia hoạt động 
xuyên quốc gia ở châu Âu. Một số 
luật quốc tế về đạo đức cũng được 
Hiệp hội các đoàn luật gia quốc tế 
soạn thảo (IBA).

Cũng như các dịch vụ nghề nghiệp 
khác, dịch vụ pháp lý có số lượng 
khá cao về các biểu cam kết chứa 
các biện pháp quy định trong nước. 
Đa số các biện pháp này là các 
yêu cầu về trình độ chuyên môn, 
cấp phép, có thể tạo ra các rào cản 
quan trọng đối với thương mại dịch 
vụ pháp lý.

Tuy nhiên, các biện pháp quy định 
trong nước không nhất thiết phải 
được đưa vào Biểu cam kết và các 
biện pháp dù đã được cam kết vẫn 
không được miễn trừ các quy định 
thuộc các điều khoản khác của 
GATS. Trong số các biện pháp quy 
định trong nước về dịch vụ pháp lý, 
sự khác biệt nổi bật nhất liên quan 
đến các yêu cầu về trình độ chuyên 
môn trong luật pháp nước tiếp nhận 
dịch vụ về yêu cầu đó về luật pháp ỏ 
nước thứ ba và nước xuất xứ.

Yêu cầu đầu tién thường đặt ra với 
những nhà cung cấp dịch vụ có ý 
định thực hành luật nước tiếp nhận 
(tư vấn hay đại diện) hoặc xuất

hiện trước Toà án nước sở tại, 
thậm chí cả trong các vụ việc chỉ 
lién quan đến luật nước xuất xứ 
hoặc luật quốc tế. Yêu cầu thứ hai 
xuất hiện khi một thảnh viên chỉ 
cam kết đối với luật nước xuất xứ 
nước thứ ba hoặc luật quốc tế và 
muốn bảo đảm năng lực, được cấp 
phép trong lĩnh vực pháp iý mà luật 
sư đó muốn hành nghề tại nước 
tiếp nhận dịch vụ. Yéu cầu về trình 
độ chuyên môn và giấy phép của 
nước xuất xứ vả nước thứ ba 
thường chỉ có hiệu lực đối với việc 
cung cấp dịch vụ tư vấn luật nước 
ngoài và quốc tế.

Các yêu cầu vể trình độ chuyên 
môn với luật của nước tiếp nhận 
dịch vụ hay luật nước xuất xứ hay 
nước thứ ba đểu là các biện pháp 
quy định trong nước theo GATS và 
do đó theo quy định tại Điều XVI và 
XVII, không phải là đối tượng liệt kẻ 
vào biểu cam kết.

Một số nước áp dụng các yêu cẩu 
về cấp phép và trình độ chuyên 
môn luật trong nước đối với dịch vụ 
tư vấn trong luật quốc tế vả trong 
nước, dù họ có liệt kê trong biểu 
cam kết hay không. Những yêu 
cầu này cũng là các biện pháp quy 
định trong nước theo GATS, không 
thuộc phạm vi quy định tại Điểu 
XVI và XVII.
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ĐÁP ỨNG NGHĨA vu THÀNH VIÊN WTO

VIỆT NAM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG 
PHÁP LUẬT

- Việt Nam hiện có 311 văn bản quy phạm pháp  
luậ t liên quan trực tiếp đến các quy định của 
Hiệp định thương m ại Việt -  Mỹ và WTO;

- 09 luật, 02 pháp lệnh, 32 văn bản dưới luật đã 
được Bộ Tư pháp để ngh ị sửa đổi, b ổ  sung;

- 07 luật, 04 phàp lệnh, 18 văn bản dưới luật được 
để nghị ban hành mởi.

Tổng quan vể hệ thống pháp luật theo yêu cầu của WTO

Yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam bắt 
nguồn từ chính sự phát triển nội tại. Đến giai đoạn này, 
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đặt ra 
yêu cầu buộc Việt Nam phải có những bước đi bứt phá 
mới có thể đạt được những gi mà đất nước đang chờ đợi. 
Bên cạnh đó cũng có những yêu cầu tác động từ bên 
ngoài, đáng chú ý là yêu cầu của việc gia nhập WTO, 
buộc Việt Nam phải có những bước nhảy vọt trong thực 
hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật để thực thi các cam kết với WTO.

Theo quy định tại khoản 4 Điều XVI Hiệp định Marrakesh 
về thành lập WTO, “mỗi thành viên phải đảm bảo sự thống 
nhất của các luật, các quy định dưới luật và những quy tắc 
hành chính với các nghĩa vụ của mình được quy định trong 
các Hiệp định của WTO" nên việc rà soát, đối chiếu các 
văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam (Rà soát WTO)
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là yêu cầu không thể thiêu. Việc rà soát WTO phải đề 
cập tới toàn bộ các Hiệp định của WTO, tập trung vào 3 
lĩnh vực lớn; thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ và 
thương mại liên quan đến quyển sở hữu trí tuệ, Kết quả 
rà soát WTO do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành từ tháng 12/2001 đến tháng 4/2005 cho thấy đă 
có 311 văn bản quy phạm pháp luật lién quan trực tiếp 
đến các quy định của Hiệp định thương mại Việt Nam- 
Hoa Kỳ (BTA) và WTO. Việc rà soát WTO đó phải gắn 
kết với việc đề xuất các chương trình, kẽ hoạch khả thi 
trong hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của 
Việt Nam và tuân thủ các cam kết quốc tế cũng như sức 
ép của các cuộc đàm phán song phương và đa 
phương ở WTO. Bộ Tư pháp đã đề nghị sửa đổi, bổ sung 
09 luật, 02 pháp lệnh, 32 văn bản dưới luật; đề nghị ban 
hành mới 07 luật, 04 pháp lệnh, 18 văn bản dưới luật, 
Đây là yêu cầu rất khó khăn và nặng nề trong quá trinh 
thực hiện. Mặt khác, các quy định, luật lệ của WTO rất 
chung và trừu tượng, có gắn kết với nhiều học thuyết 
kinh tế, thương mại quốc tế, các án lệ thương mại quốc 
tế và căn cứ vào thực tiễn hoàn thiện pháp luật của các 
nước thành viên WTO thời gian qua.

Việc rà soát WTO không những chỉ phải tiến hành đối với 
các văn bản do các cơ quan trung ương ban hành mà còn 
phải tiến hành đối với cả các văn bản của Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban nhàn dân các cấp. Công việc này được 
Thủ tướng Chính phủ giao cho uỷ ban nhân dân các cấp 
tiến hành, sỏ Tư pháp là người chủ trì công tác đó.

Theo quy định tại khoản 12 Điểu XXIV của GATT 1947 
thì “mỗi Bên ký kết Hiệp định sẽ có những biện pháp hỢp 
lý và trong phạm vi quyền hạn của mình để các chính phủ 
hay chính quyền địa phương trên lảnh thổ tuần thủ các 
quy định của Hiệp định này”.

Khoản 5a Điều XXVI của GATT 1947 quy định: "mỗi Chính
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phủ khi chấp nhận Hiệp định này là chấp nhận cho cả lãnh 
thổ chinh quốc và lảnh thổ mà Chinh phủ đó đại diện trên 
trường quốc tế. ngoại trù các lãnh thổ quan thuế được Chính 
phủ đó có vàn bản thông báo rỗ cho Thư ký điều hành của 
các Bèn kỷ kết vào thời điểm nộp vàn bản chấp nhận. ’’

Theo quy định của GATT 1994, các điểu khoản trẽn là 
bộ phận cấu thành của GATT 1994, Văn bản giải thích 
khoản 12 Điểu XXIV của GATT 1994 nêu rõ:

“Mỗi thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo 
GATT 1994 về việc tuân thủ các quy định của GATT 1994 
và sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý đó khi có thể sẫn 
sàng đảm bảo sụ tuân thủ bởi các chính quyền địa phương 
và các khu vực, các cơ quan trong lảnh thổ của họ;

Các điều khoản Điều XXII và Điều XXIII của GATT 1994 
đà được hướng dẫn chi tiết và được áp dụng. Cách hiểu 
về giải quyết tranh chấp có thể được viện dẫn đối với các 
biện pháp ảnh hưởng đến việc tuân thủ của thành viên 
được thực hiện bởi các chinh quyền địa phương hay khu 
vực hoặc các cơ quan trong lãnh thổ của một thành viên. 
Khi Cơ quan giải quyết tranh chấp đã quyết định ràng một 
điều khoản của GATT 1994 chưa được tuân thủ, thì thành 
viên có trách nhiệm phải thực hiện các biện pháp hợp lý 
khi có thổ sán sàng đổ ơâm báo sự tuân thủ.

Mỏi thành viên thực hiện việc quan tâm ủng hộ phù hợp 
và có đầy đủ cơ hội cho việc tham vấn liên quan tới bất 
kỳ các đại diện nào do thành viên khác cử ra liên quan 
đến các biện pháp ảnh hưởng tới sự triển khai GATT 1994 
được thực hiện trong lành thổ mình".

Như vậy, các quy định của WTO là rát rõ ràng về trách 
nhiệm của Chính phủ và chính quyền địa phương trong 
thực thi các cam kết quốc tế với WTO. Xuất phát từ yéu 
cầu này của WTO, các hoạt động của các co quan nhà

iệtNam VỚI W TOT^



Vi#t Nam vổi WTO

nước trung ương cũng như các cấp địa phương Việt Nam 
phải bảo đảm tuân thủ với các nghĩa vụ mà Việt Nam đã 
cam kết thực hiện với WTO.

Yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Bộ hổ sú 
cam kết về điều kiện và Quy chê' thành viên WTO của 
Việt Nam

Ngay sau khi kết thúc đàm phán ngày 26/10/2006 về điều 
kiện và quy chê thành viên WTO của Việt Nam, Bộ Tư 
pháp đã phôi hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà 
soát, đối chiếu các quy định của pháp luật Việt Nam liên 
quan đến các cam kết cụ thể trong Bộ hổ sơ cam kết về 
điều kiện và Quy ché thành viên WTO của Việt Nam.

Nếu xét về việc thực hiện Chương trinh hoàn thiện pháp 
luật khi gia nhập WTO có thể thấy Chương trinh này của 
Việt Nam đả thành công tốt đẹp. Kết quả thành công đó 
phần lớn nhờ vào những thay đổi lớn lao hoạt động lập 
pháp của Việt Nam bắt đầu từ cuối năm 2004 khi Chính 
phủ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội có giải 
pháp và cách làm mới trong công tác chuẩn bị các dự án 
Luật, Pháp lệnh, xem xét, thảo luận và thông qua các Dự 
án Luật, Pháp lệnh.

Báo cáo tổng hợp cho thấy, sau khi có kết quả rà soát 
WTO, Chinh phủ, uỳ ban thường vụ Quốc hội và Quốc 
hội đã có Chương trinh xây dựng pháp luật mới. Nhiều 
văn bản quy phạm pháp luật đã được gấp rút chuẩn bị, 
thông qua, trong đó đáng chú ý là các văn bản Luật, 
Pháp lệnh được ban hành trước năm 2005 sau:

- Luật Hải quan (tháng 7/2001);

- Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (tháng 8/2001 );

- Pháp lệnh Luật sư (tháng 8/2001);

- Pháp lệnh Phí và Lệ phí (tháng 9/2001);
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- Pháp lệnh Quảng cáo (tháng 11/2001);

- Nghị quyết số 51/2001/QH10 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (tháng 01/2002);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao 
động (tháng 4/2002);

- Pháp lệnh Giá (tháng 5/2002);

- Pháp lệnh vế đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia 
trong thương mại quốc tế (tháng 6/20 02);

- Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước 
ngoài vào Việt Nam (tháng 6/2002);

- Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông (tháng 6/2002);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật (tháng 1 2 /20 02);

- Pháp lệnh Trọng tài thương mại (tháng 02/2003);

- Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân (tháng 02/2003);

- Luật Kế toán (tháng 6/2003);

- Luật Thống kê (tháng 6/2003);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá 
trị gia tăng (tháng 6/2003);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp (tháng 6/2003);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng 
nhà nước (tháng 6/2003);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu 
thụ đặc biệt (tháng 6/2003);

- Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm (tháng 7/2003);
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- Luật Thuỷ sản (tháng 11/2003);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điéu của Luật Họp tác xã 
(tháng 11/2003);

- Luật Xây dựng (tháng 11/2003);

- Luật Đất đai (tháng 11 /2003);

- Luật Doanh nghiệp nhà nước (tháng 11/2003);

- Bộ luật Tố tụng hình sự (tháng 1 1/2003);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ 
chức tín dụng (tháng 6/2004);

- Bộ luật Tố tụng dân sự (tháng 6/2004);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, 
tố cáo (tháng 6/2004);

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa (tháng 6/2004);

- Luật Cạnh tranh (tháng 12/2004);

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân (tháng 12/2004);

- Luật An ninh quốc gia (tháng 12/2004);

- Luật Xuất bản (sửa đổi tháng 12/2004);

Luật Điện lực (tháng 12.2004);

- Pháp lệnh về chống bán phá giá (tháng 8/2004);

- Pháp lệnh về chông trợ cấp (tháng 8/2004).

Năm 2005-2006, Việt Nam đã có bước nhảy vọt lớn trong 
hoạt động lập pháp phục vụ đàm phán gia nhập WTO và 
hội nhập kinh tê quốc tế. Riêng trong năm 2005, Việt 
Nam đã thông qua nhiều văn bản luật, pháp lệnh, trong 
đó có hơn 20 văn bản luật, pháp lệnh, là những văn bản
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mới có liên quan trực tiếp đến các nghĩa vụ thành viên 
của Việt Nam với WTO đã được thông báo cho Ban thư 
ký WTO, Đáng chú ý là các văn bản luật, pháp lệnh sau:

- Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 
(tháng 6/2005);

- Luật Thương mại (sửa đổi tháng 6/2005);

- Luật Kiểm toán (tháng 6/2005);

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi tháng 6/2005);

- Luật Đường sắt Việt Nam (tháng 6/2005);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Giáo dục 
(tháng 6/2005);

- Luật Dược (tháng 6/2005);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Hải quan 
(tháng 6/2005);

- Bộ luật Dân sự (sửa đổi tháng 6/2005);

- Luật Du lịch (tháng 6/2005);

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi tháng 6/2005);

- Luật Sở hửu trí tuệ(tháng 11/2005);

- Luật Doanh nghiệp (thángl 1/2005):

- Luật sửa đổi. bổ sung một số điểu của Luật Thuế giá trị 
gia tăng và Luật Thuê tiêu thụ đặc biệt (tháng 11/2005);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, 
tố cáo (tháng 11/2005);

- Luật Đấu thầu (tháng 11/2005);

- Luật Giao dịch điện tử (tháng 11/2005);

- Luật Đầu tư (tháng 11/2005);
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- uỷ Ban thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh 
Ngoại hối (tháng 12/2005).

- Đến hết tháng 12/ 2006, Quốc hội và uỷ Ban thường vụ 
Quốc hội thông qua 11 Luật và Pháp lệnh liên quan trực 
tiếp đến WTO sau:

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (tháng 6/2006);

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (tháng 6/2006);

- Luật Luật sư (tháng 6/2006);

- Luật Điện ảnh (tháng 6/2006);

- Luật Chứng khoán (tháng 6/2006);

- Luật Công nghệ thông tin (tháng 6/2006);

- Luật Kinh doanh bất động sản (tháng 6/2006);

Luật Thể dục, thể thao (tháng 11/2006);

- Luật Quản lý thuế (tháng 11/2006);

- Luật Chuyển giao công nghệ (tháng 11/2006);

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điểu của Pháp lệnh 
Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (tháng 3/2006).

Nhiều văn bản của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, văn 
bản của các bộ, ngành hướng dẫn thi hành các Luật, 
Pháp lệnh trên, phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế và WTO 
cũng đã được ban hành. Một số điều ước quốc tế nhiều 
bên quan trọng liên quan đến hội nhập kinh tê quốc tê và 
WTO đă được Việt Nam gia nhập. Nhiều điều ước quốc tế 
song phương về đầu tư, tin dụng, hàng hải thương thuyền, 
du lịch, hàng không... đã được ký kết. Bên cạnh đó Việt 
Nam cũng tích cực tham gia vào các hoạt động hội nhập 
kinh tế khu vực trong phạm vi ASEAN, APEC, ASEM, 
ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - úc - NZ, ASEAN - Ấn 
Độ, ASEAN - Hàn Quốc, Việt Nam - Hoa Kỳ...

I
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Hoàn thiện pháp luật

Đối chiếu với yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật 
theo B ộ  hổ sơ cam kết về điểu kiện vả quy ché thành 
viên WTO của Việt Nam, sau khi rà lại toàn bộ vấn để 
theo yêu cầu rà soát WTO, có thể nhận thấy Việt Nam 
không phải bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản quy phạm 
pháp luật để thực thi các cam kết của Việt Nam về điều 
kiện và quy chê thành viên WTO.

Về Luật và Pháp lệnh, trong iĩnh vực thương mại hàng 
hoá, trong thời hạn 03 năm tới, có thể cần sửa đổi, bổ 
sung Luật Thuế tiéu thụ đặc biệt để thực thi cam kết về 
thuê đối với rưỢu, bia... Trong fĩnh vực sở hữu trí tuệ, có 
thể cần điểu chỉnh một số quy định của Bộ luật Hình sự 
để bảo đảm các cam kết về các biện pháp chế tài lién 
quan đến thực thi quyển sở hữu trí tuệ... Trong lĩnh vực 
thương mại dịch vụ, trong 05 năm tới có thể cần điểu 
chỉnh một số quy định của Luật Dầu khí cho phép thành 
lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung ứng 
dịch vụ hỗ trợ cho khai thác dầu khí. Có thể ban hành 
Luật Viễn thông để có các quy định về việc cho phép 
thành lập doanh nghiệp liên doanh có vốn nước ngoài 
chiếm đa số cung cấp dịch vụ viễn thông không gắn với 
hạ tầng mạng, nới lỏng cung cấp dịch vụ qua biên giới. 
Cũng có thể phải sửa đổi Luật Chứng khoán trong 05 
năm tới cho phép thành lập công ty chứng khoán 100% 
vốn nước ngoài và chi nhánh công ty chửng khoán nước 
ngoài tại Việt Nam...

vể  quy định liên quan đến minh bạch, công khai, có thể 
phải điểu chỉnh một số quy định của các Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật để nội luật hoá các quy 
định liên quan đến cơ chế lấy ý kiến các tổ chức, cá 
nhân khác nhau đối với các dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật. Về các văn bản dưới luật, pháp lệnh, có thể 
sẽ phải điều chỉnh một số văn bản có các quy định liên 
quan đến các luật, pháp lệnh trên và có thể cần ban
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hành một số vàn bản cấp chính phủ, bộ, ngành điể 
hướng dẫn cụ thể việc thi hành các cam kết của V iệ t 
Nam theo Bộ hổ sơ cam kết về điều kiện và quy chế thànih 
vién WTO của Việt Nam.

Việt Nam hoàn thiện pháp luật?

Sau khi gia nhập WTO, qua nghiên cứu nội dung các qu7  
định của WTO và các cam kết của Việt Nam với WTC), 
đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp luật, V iệ t 
Nam còn có một số vấn đề pháp luật sau cần được tiếip 
tục nghiên cứu xử lý:

Khái niệm trong các cam kết của Việt Nam

Quan niệm về "thương mạỉ'. Khái niệm “ thương m a f  
trong thực tiễn thương mại quốc tế được hiểu theo nghĩa 
rất rộng. Trong khi đó pháp luật thương mại Việt Nam lạ i 
có quan niệm hẹp về vấn để này. Việc quan niệm hẹp 
như vậy, trên thực tế đă làm phát sinh không ít sự phứíO 
tạp khi Việt Nam thực thi Công ước New - York năm 1958 
về công nhận và thi hành các quyết định của Trọng tà.i 
nước ngoài cũng như áp dụng Luật Thương mại và Pháp 
lệnh vể trọng tài thương mại. Theo Quyết định số  
453/CTN ngày 28/7/1995 của Chủ tịch nước vể việc gia 
nhập Công ước NewYork, thuật ngữ “quan hệ pháp luậ t 
thương mạ/” được giải thích trong Công ước này trước cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân 
theo quy định của pháp luật Việt Nam (đến nay không rõ 
sẽ phải hiểu theo cách của Luật Thương mại hay cách 
hiểu của Pháp lệnh về trọng tài thương mại).

Quan niệm về “hàng hóa", “hàng hoá tương tự" và “xuất 
xứ hàng hoá”. Đối với thuật ngữ “hàng hóâ', vấn đề cũng 
không kém phần phức tạp. Luật Thương mại và Luật Hải 
quan có định nghĩa "hàng hoả" khác nhau. Các hiệp định 
cùa WTO không có định nghĩa về khái niệm này nhưng 
các hiệp định đó đều dựa vào quy định Công ước của Tổ
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chức hải quan thế giới về hệ thống hài hoà về mã số và 
mỏ tả hàng hoá (Công ước HS) để xử lý vấn đề. Việt Nam 
là thành viên của Công ước này, Công ước có hiệu lực thi 
hành tại Việt Nam từ ngày 01/01/2000. Theo quy định, tất 
cả những sản phẩm cụ thể được liệt ké, được mã hoá và 
mô tả trong Danh mục HS thì được gọi là hàng hoá chứ 
không chung chung và trừu tượng như đã được định nghĩa 
trong Luật Thương mại hoặc Luật Hải quan.

Việc xác định một "hàng hóa tương tự' không phải lúc 
nào cũng được tiến hành thuận lợi, do vậy đã cỏ không 
ít trường hợp tranh chấp quốc tế phát sinh giữa các nước 
thành viên WTO xung quanh vấn đề này. Pháp luật Việt 
Nam chưa có quy định rõ ràng và cụ thể về vấn đề này; 
vả lại thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Việt Nam về xác 
định một hàng hoá tương tự cũng chưa xảy ra. Do vậy, 
trong khi thực hiện các cam kết của Việt Nam với WTO 
cần chú ý đến các quyết định của WTO về giải quyết 
tranh chấp. Các quyết định của WTO giải quyết tranh 
chấp loại này được coi như là án lệ cùa WTO.

Quan niệm về “dịch vụ", ‘thương mại dịch vự. Pháp luật 
Việt Nam chưa có định nghĩa về dịch vụ theo cách 
hiểu chung của WTO, theo đó mọi hoạt động hoặc 
sản phẩm được liệt kê, được mã hoá và mô tả trong 
Bảng phân loại dịch vụ theo mã số CPC của Liên Hợp 
quốc đã để cập đến trong GATS/VVTO thi gọi là dịch vụ. 
Sự chấp nhận việc phân loại dịch vụ theo mã sô' CPC 
cũng có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề phát sinh trong lý 
luận về kinh tê' ngành, lao động, quản lý nhân lực...ở Việt 
Nam. Khái niệm về thương mại dịch vụ cũng đã được 
định rõ trong Hiệp định G ATSM TO  mà các nước thành 
viên WTO phải tuân theo.

Đối xù tối huệ quốc và không phân biệt đối xử

Quy chế về “đãi ngộ tối huệ quổc" (MFN) và “bảo lưu
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MFh/'. Trong thực tế, điều khoản MFN là điều khoản quan 
trọng. Theo quy định MFN, nếu Việt Nam kỳ kết một điều 
ước quốc tế thương mại song phương với các nước khác 
và nếu các bên liên quan không đạt được sự thoả thuận 
khác (bảo lưu MFN) thì các thành viên khác của WTO sẽ 
được hưỏng tại Việt Nam các nhượng bộ mà Việt Nam 
dành cho bên ký kết điều ước song phương đó.

Theo Danh mục các ngoại lệ về MFN đính kèm Biểu 
cam kết về dịch vụ, Việt Nam đả đạt được khá nhiều 
bảo lưu MFN trong các khoảng thời gian khác nhau, có 
loại 05 năm, có loại 10 năm và có loại thời hạn không 
được xác định.

Như vậy, các vấn đề khác có thể chịu sự tác động của 
Quy chế MFN. Mặc dù trong hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật Việt Nam đã có quy định về MFN, nhưng lại 
chưa định rõ nội hàm của khái niệm này, củng như chưa 
xác định rõ các trường hợp áp dụng MFN đối với các 
nước thứ ba khi họ yêu cầu được hưởng MFN.

Quan hệ giữa "đãi ngộ tối huệ quốd’ (MFN) và Quy chế 
thương mại bình thường vĩnh viễn của Hoa Kỳ (PNTR). 
Vấn đề PNTR được bàn đến khá nhiều trong quá 
trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam. Ngày 
03/11/2006, dựa trên cơ sở quy định của Điểu XIII Hiệp 
định Marrakesh về việc thành lập WTO, Hoa kỳ đã thông 
báo với Chủ tịch Đại Hội đồng WTO để Chủ tịch Đại Hội 
đồng WTO luân chuyển cho các Thành viên WTO. Hoa 
Kỳ không đồng ý áp dụng Hiệp định Marrakesh về việc 
thành lập WTO và các Hiệp định đa biên kèm Phụ lục 1 
và 2 của Hiệp định Marrakesh trong quan hệ giữa Hoa 
Kỳ với Việt Nam trước khi có sự phê duyệt thoả thuận về 
điều kiện gla nhập WTO với Việt Nam.

Như vậy, theo quy định của Điểu XIII Hiệp định 
Marrakesh về việc thành lập WTO đến khi có sự phê 
duyệt thoả thuận về điều kiện gia nhập WTO đối với Việt
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Nam thi trong quan hệ đối với hàng hoá, dịch vụ, quyển 
sỏ hữu trí tuệ, các khoản đầu tu và các hoạt động thương 
mại khác giữa Việt Nam và Hoa kỳ được giới hạn trong 
khuôn khổ của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 
(năm 2000). Ngày 08 và 09/12/2006, Hạ viện Hoa Ky 
cùng Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật số HR 
6111 về gia hạn Chế độ ưu đãi cho các nước châu Phi, 
Haiti, ANDEAN; Chế độ GSP; Chế độ PNTR cho Việt 
Nam; các luật thương mại khác. Ngày 20/12/2006, Tổng 
thống Hoa Kỳ George w . Bush đã ký Luật này.

Chế độ PNTR cho Việt Nam được quy định tại Chương II 
Mục IV Luật HR 6111, gồm hai nội dung cơ bản: cho 
phép Việt Nam được hưởng PNTR, theo đó loại bỏ việc 
xem xét hàng năm thực tiễn di cư của Việt Nam theo các 
quy định Jackson-Vanik và thiết lập cơ chế thực thi vể trợ 
cấp nhằm bảo đảm Chính phủ Hoa kỳ hành động nhanh 
chóng và kiên quyết nếu Việt Nam cho rằng bất cứ một 
khoản trợ cấp bị cấm nào đối với ngành dệt may làm vi 
phạm các điểu kiện gia nhập WTO của Việt Nam.

Đối xử quốc gia (NT) và các vấn đề liên quan

So với các quy định của WTO về NT thì pháp luật hiện 
hành của Việt Nam bộc lộ những điểm sau:

Pháp luật hiện hành của Việt Nam đã có quy định chung 
chung về NT trong một văn bản Pháp lệnh về MFN và 
NT trong thương mại quốc tế công bố năm 2002. Trong 
khi đó Việt Nam chưa có văn bản nào giải thích về khái 
niệm, nội hàm cũng như cơ chế vận hành, áp dụng NT.

Về thuế quan, thuế tiêu thụ đặc biệt, phí nội địa và các 
khoản thu khác, qua rà soát các văn bản liên quan cho 
thấy Việt Nam chưa có quan niệm rõ ràng, chính xác về 
thuế quan, đôi khi thuê quan được hiểu như là thuế nhập 
khẩu. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn chưa có quy định 
hướng dẫn cụ thể về việc điểu tra xác định, cách thức áp
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dụng thuế chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ theo quy 
định của WTO.

về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu gắn với phân phối 
của tổ chức, cá nhân khòng có đại diện thương mại tại 
Việt Nam là vấn đề cần nghiên cửu. Theo quy định hiện 
hành, thì các doanh nghiệp có quyển kinh doanh xuất 
nhập khẩu và phân phối theo quy định của pháp luật Việt 
Nam. Tuy vậy, đến nay Việt Nam chưa có quy định về 
quyền kinh doanh xuất nhập khẩu gắn với phân phối của 
tổ chức, cá nhân không có đại diện thương mại tại Việt 
Nam. Hơn nữa,.trong thực tiễn thương mại quốc tế, việc 
áp dụng quy định này tại Việt Nam có thể sẽ phát sinh 
không ít vấn đề phức tạp.

Quy chế vệ sinh dịch tễ động thực vật, các biện pháp kỹ 
thuật và chất lượng hàng hóa. Qua rà soát các văn bản 
quy phạm pháp luật hiện hành cho thấy Việt Nam cần 
phải nghiên cứu kinh nghiệm các nước trong việc sử 
dụng các phương tiện pháp lý trong thương mại quốc tế, 
dặc biệt là kinh nghiệm của các nước công nghiệp phát 
triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU, Canada... cũng như 
kinh nghiệm của Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Pháp luật vể lĩnh vực này của Việt Nam đã có nhiều quy 
định tốt nhưng cũng cần tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt là 
các quy định về điểu kiện chung cho các cơ sỏ Việt Nam 
và nước ngoài tại Việt Nam sản xuất sản phẩm có tính 
nguy hiểm cao đối với sức khoẻ con người, đặc biệt là 
các cơ sở sản xuất các thiết bị phóng xạ, dược phẩm, 
hoá chất, các sản phẩm có biến đổi gien, có liên quan 
đến di truyển...được lưu dùng tại Việt Nam; các quy định 
về vệ sinh dịch tễ áp dụng đối với hàng hoá nước ngoài 
nhập vào Việt Nam trên cơ sở quy chuẩn quốc tế, các 
quy định về an toàn thực phẩm trên cơ sỏ các quy chuẩn 
tối thiểu của quốc tế...
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Các biện pháp hạn chẽ tiếp cận thị trường thương mại 
dịch vụ trong pháp luật Việt Nam cơ bản chưa được xây 
dựng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa phân loại dịch vụ 
theo CPC của Liên Hợp quốc, chế độ đãi ngộ tối thiểu 
(MFN, NT) theo Luật quốc tế, phương thức cung cấp dịch 
vụ theo GATS/WTO, các hạn chế về số lượng nhà cung 
cấp dịch vụ, về tổng giá trị các giao dịch dịch vụ hay tài 
sản nhu cầu đầu vào, tổng sò các giao dịch dịch vụ hoặc 
tổng số lượng đầu ra, tổng sô thể nhân có thể được thuê 
trong một lĩnh vực dịch vụ cụ thể hay một nhà cung cấp 
dịch vụ cụ thể theo GATS/WTO.

Ngoài ra. Việt Nam cũng chưa có quy định pháp luật nào 
về các nguyên tắc nhằm xác định các lộ trình mỏ cửa 
trong thương mại dịch vụ quốc tế của minh theo các cam 
kết cụ thể với WTO ỏ Biểu cam kết dịch vụ. Chính vì vậy, 
các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này trở 
nên không rõ ràng, khó xác định trước các rủi ro có thể 
phát sinh cho các bên trong thường mại dịch vụ. Đó cũng 
là vấn đề cần tính toán khi hoàn thiện pháp luật thương 
mại Việt Nam trong tương lai nhằm thực thi các cam kết 
của Việt Nam với WTO.

Quy định liên quan đến quyền sở hữu tri tuệ

Vấn đề tham gia các điều ước quốc tê' được liệt kê trong 
Hiệp định TRIPsA/VTO. Trong số các điều ước quốc tê 
đó, đến nay Việt Nam đã gia nhập Công ước Paris về 
bảo hộ sở hữu công nghiệp, Công ước Berne về bảo hộ 
các tác phẩm văn học, nghệ thuật và một số điều ước 
quốc tế liên quan khác. Các quy định của Phần VI Bộ 
luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam về cơ 
bản phù hỢp với các quy định của các điều ước này. Tuy 
vậy, WTO đặt ra nghĩa vụ phải thực hiện “các quy định 
có nội dung kinh tề' của các điểu ước quốc tế đó. Trong 
khi đó Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ và các văn 
bản dưới luật của Việt Nam chưa định rõ các quyền sỏ
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hữu trí tuệ nào là "quyền kinh tể ’, các quyển nào là 
"quyền tinh thầrì’ mà chỉ quy định về "quyền tài sản” và 
“quyền nhân thâri'. vả  lại, không phải lúc nào “quyền tài 
sảrì' cũng đổng nhất với quyền kinh tế hoặc đồng nhất 
với “các khía cạnh thương mạì' của quyền sở hữu trí tuệ. 
Kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này cho thấy việc 
thực thi các quy định này của WTO không đơn giản nếu 
không có sự phân định rõ ràng.

Vấn đề thực hiện việc bảo hộ và thực thi quyền sỏ hữu trí 
tuệ theo pháp luật quốc gia phù hợp với TRIPs/WTO. So 
với các quy định của TRIPs/WTO, cho thấy pháp luật Việt 
Nam quy định các đương sự đều có nghĩa vụ cung cấp 
chứng cứ để Toà án xem xét giải quyết vấn đề, khống có 
quy định cụ thể nghĩa vụ riêng của bị đơn phải chứng 
minh theo các tiêu chí được ghi rõ trong các hiệp định 
quốc tế. Các quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Sở hữu 
trí tuệ liên quan đến việc xác định tội phạm trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ. các biện pháp xử lý vi phạm quyền sở hữu 
trí tuệ trong Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình 
sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác 
của pháp luật Việt Nam chưa phù hợp và đủ chi tiết để 
thực thi có hiệu quả các yêu cầu của TRIPs/WTO.

Quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư

WTO không có một hiệp định chung về đầu tư quốc tế, và 
cũng không có một định nghĩa thống nhất về đầu tư quốc 
tế mà các quy định về đầu tư quốc tế nằm rải rác trong 
các hiệp định khác nhau như; Hiệp định TRIMs, Hiệp định 
chống trợ cấp, Hiệp định GATS, Hiệp định TRIPs.

Quan niệm đầu tư. Luật Đầu tư năm 2005 của Việt Nam 
chủ yếu điều chỉnh các quan hệ đầu tư trực tiếp nước 
ngoài; việc đầu tư tài chính và đầu tư dưới hình thức cổ 
phần, cổ phiếu, trái phiếu, giấy ghi nợ, các quyền lợi đối 
với khoản nỢ bằng các hình thức khác, các quyền thế
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chấp, cầm cố, lưu giữ tài sản... về cơ bản đã được quy 
định khá tổng quát trong Luật Đầu tư áp dụng cho mọi tổ 
chức, cá nhân nước ngoài dưới hình thức đầu tư gián tiếp, 
nhưng các quy định cụ thể đang trong quá trinh nghiên 
cứu. Một số quy định trong các Hiệp định về bảo hộ và 
khuyến khích đầu tư mà Việt Nam đã ký với các nước 
cũng có định nghĩa về đầu tư. Tuy vậy, không phải lúc 
nào cộng đồng thương mại, đầu tư quốc tế cũng đạt được 
cách hiểu thống nhất như Luật Đầu tư của Việt Nam.

Quan niệm doanh nghiệp, các quy định về doanh nghiệp 
trước đây cũng như Luật Doanh nghiệp năm 2005 của 
Việt Nam quy định khái niệm doanh nghiệp có giới hạn. 
không được mở rộng cho bất kỳ thực thể nào được thành 
lập hoặc tổ chức theo pháp luật áp dụng với bất kỳ mục 
đích hoạt động nào. Trong khi đó, WTO lại quan niệm 
doanh nghiệp dưới một góc độ khá rộng, vấn đề “quốc 
tịcH’ của doanh nghiệp cơ bản chưa được pháp luật Việt 
Nam xử lý đầy đủ phù hợp với thòng lệ quốc tế. Thực 
tiễn thương mại, đầu tư quốc tế xử lý theo các học thuyết 
pháp lý quốc tế khác nhau.

Quan niệm trợ cấp, Luật Đầu tư năm 2005 và một số luật 
liên quan của Việt Nam có quy định các biện pháp hỗ 
trợ, ưu đãi khác nhau của Nhà nước để thu hút vốn đầu 
tư, công nghệ... để,phát triển một số mặt hàng, đặc biệt 
là các hàng xuất khẩu, hoặc lĩnh vực kinh tế hướng xuất 
khẩu. WTO quy định các biện pháp đó có thể là các biện 
pháp trợ cấp bị cấm. Tuy vậy, các nước đang phát triền 
vẫn có những cơ hội để được hưởng những hỗ trỢ, ưu đãi 
nhất định, vấn đề quan trọng là phải hiểu rõ các loại trợ 
cấp để tránh các trường hợp bị cấm. Pháp luật Việt Nam 
chưa có những quy định cụ thể về vấn để này và cách 
hiểu thống nhất với quy định của WTO.

Nguyên tắc quản lý trong doanh nghiệp, Luật Doanh 
nghiệp năm 2005 có quy định về nguyên tắc đa số 65%

_____ ■ 1 7 5
iệt Nam với W TOT-i ‘ ' °



hoặc 76% trong giải quyết một số vấn đề quan trọng của 
doanh nghiệp. Điều này đã gây sự chú ý của một số thành 
viên WTO và được đưa ra Ban cống tác với tính chất là vấn 
đề Việt Nam cần xem xét lại cho phù hợp với quy định của 
WTO. Tuy vậy, việc bỏ quy định này theo cam kết với 
WTO sẽ đặt ra cho Việt Nam vấn đề phải tim ra biện pháp 
thay thế thích hợp trong điều chỉnh các hoạt động của 
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp đang hoặc sẽ giữ 
vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đúng mong 
muốn của Nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa,

Quy định liên định liên quan đến tính minh bạch, công 
khai, giải quyết các tranh chấp thương mại theo WTO

Pháp luật Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được nhiều 
yêu cầu về vấn đề minh bạch, công khai pháp luật. Các 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã giải quyết 
được cơ bản các vấn đề liên quan. Tuy vậy, việc thực thi 
các luật, quy định các thủ tục hành chính áp dụng chung 
và điều hành hoạt động thương mại ở các cấp nhất là 
các cấp địa phương vẫn cần được tiếp tục cải tiến theo 
hướng ngày càng rõ ràng và thống nhất hơn. Báo cáo 
của Ban công tác yêu cầu Việt Nam phải bảo đảm thực 
hiện các quy định của WTO và các cam kết của Việt 
Nam về Quy chê thành viên WTO thống nhất trên phạm 
vi toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Việt Nam chưa có một tạp chí, trang web, Công báo hoặc 
một cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thống nhất đăng 
tải tất cả các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các 
văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương 
cũng như các văn bản, biện pháp hành chính áp dụng 
chung liên quan đến các vấn đề của WTO. Các văn bản 
dự thảo về pháp luật và chính sách thương mại phải được 
đăng tải công khai trong một thời gian hợp iý (không ít hơn 
60 ngày) để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến 
Các quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương
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Hoàn thiện pháp luật

được đăng trên Còng bao hiẻn nay khá tốt, tuy vậy các 
văn bản dự thảo của cac văn bản quy phạm pháp luật 
chưa phải lúc nào cũng đuoc đăng tải kịp thời hoặc có 
sẵn cho còng chung với thoi hạn họp lý, Việc thực thi các 
quy định này của WTO trong thục té không đơn giản, cần 
tham khảo kinh nghiệm cac nuớc để có giải pháp lập 
pháp thích hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.

Quy định của pháp luật Việt Nam về vấn để này cơ bản 
đáp ứng các yêu cầu của WTO Tuy vậy, cũng cần tính 
toán để ngày càng áp dụng phổ biến hơn cơ chế tham 
vấn theo thòng lệ thương mại quốc tế, giải quyết tranh 
chấp thông qua hoà giải, trọng tài. Cần sớm nghiên cứu 
tham gia một số điểu ước quốc tê liền quan, chẳng hạn 
Công ước ICSID, các quy tắc và luật mẫu về trọng tài 
của UNCITRAL... và củng cần tính đến việc xây dựng 
Luật Trọng tài phù hợp với thông lệ trọng tài quốc tế.

Vấn đề tổ chức, hoạt động của các cơ quan tài phán 
quốc gia, mà trước tiên là đội ngũ thẩm phán và các luật 
sư liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế. Việc 
nâng cao trình độ chuyên môn, mà trước tiên là trình độ 
pháp luật quốc tế (công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, 
pháp luật thương mại quốc tế) và ngoại ngử (tiếng Anh) 
là vấn đề cấp bách cần có giải pháp tổ chức thích hợp.

Yêu cầu phải nghiêm chinh chấp hành các luật lệ cùa 
WTO và các cam kết của Việt Nam với WTO

WTO được biết đến như một thiết chê quốc tê đa biên vận 
hành trên cơ sở kinh tê thị trướng. Hệ thông luật lệ của 
W To khá đổ sộ, phức tạp, hỏi tụ các tư tưởng, trường phái 
pháp luật khác nhau, được thiết kế để quản trị một cơ chế 
đa biên vận hành theo các luật choi của kinh tế thị trường.

Theo quy định tại khoản 2 Điều IX Hiệp định Marrakesh về 
việc thành lập WTO (Hiệp định Marrakesh) thì Hội nghị Bộ 
trưởng và Đại Hội đổng là hai co quan duy nhất có thẩm
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quyền riêng biệt trong việc giải thích Hiệp định Marrakesh 
và các Hiệp định thương mạl đa blén của WTO

Điều XIV Hiệp định Marrakesh quy đinh các vấn để còng 
nhận và hiệu lục của Hiệp định, ván để rút khòi Hỉệp 
định Marrakesh đuỌc quy định tại Điểu XV.

Theo quy định tại khoản 5 Điểu XVI Hiệp định Marrakesh 
thi các nước thành viên WTO khòng có quyền bảo luu 
đối vói các quy định của Hiệp định Marrakesh, họ chỉ 
đưọc thực hiện quyền này đối với các quy định của các 
Hiệp định thuong mại đa bién trong phạm vi va mức độ 
mà các hiệp định cụ thể đó cho phép.

Theo quy định tại khoản 4 Điều XVI của Hiệp định 
Marrakesh thì "mỗi thành viên phải đảm bảo sự thống 
nhất của các luật, các quy định dưới luật và những quy 
tắc hành chinh với các nghĩa vụ của mình được quy định 
trong các Hiệp định của WTO".

Để xử lý yêu cầu thực hiện các Hiệp định của WTO, các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam đã:

Kiến nghị Chính phủ gia nhập Công ước Viên năm 1969 
về Luật Các điểu ước quốc tế;

Kiến nghị Quốc hội thông qua Luật Ký kết, gia nhập và 
thực hiện điều uỏc quốc té nàm 2005, trong đo khẳng 
định nguyên tắc Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp 
hành các cam kết quốc tế của Việt Nam và khả năng 
áp dụng trực tiếp các quy định của điểu ước quốc tế 
mà Việt Nam lả thánh viên;

Xây dựng các văn bản thực thi các quy định của WTO 
theo kỹ thuật một văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, 
bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác...

Ngành Tư pháp đã hỗ trợ các bộ, ngành khác trong xây 
dựng mới, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm
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pháp luật trong nưóc va soan thào các văn kiện pháp lý 
quốc tế phú họp voi cac yêu cáu, quy định của WTO.

Toan bộ văn kiện phap ly chinh thuc của WTO củng nhu 
Bộ hổ SO cam kết của Vièt Nam với WTO đuọc lập bằng 
tiếng Anh, bản dịch ra tiếng Viẻt chỉ là bản để sử dụng 
tham khảo thuận tiện cho cac co quan, tổ chúc, cá nhản 
trong nước khi thục hiẽn các cam kết của Việt Nam với 
WTO. Nếu co sự khac bièt giũa bản tiếng Việt và bản tiếng 
Anh, kể cả khi Quốc hòi hoăc uỷ ban thường yụ Quốc 
hội cho áp dụng trục tiếp cac cam kết của Việt Nam voi 
WTO, thi phải lấy bản tiếng Anh làm căn cứ pháp lý để 
xù ly vấn để. Đây cũng là mòt yêu cầu quan trọng đối 
với các co quan, tỏ chuc, cá nhân Việt Nam trong thục 
thi các cam kết của Viét Nam với WTO.

Bộ hồ so cam kết của Việt Nam với WTO cho thấy có thể 
sẽ phải có những thay đổi đang kể trong một sò quy định 
của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các quy định của các 
bộ, ngành hướng dẩn thục thi cac cam kết của Việt Nam 
với WTO theo các cam kết về cắt giảm thuế quan, loại 
bỏ các biện pháp phi thuê quan trong thương mại hàng 
hoá, mỏ cửa các lĩnh vục dịch vụ then chốt một cách 
mạnh mẽ nhung vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành các 
luật lệ của WTO và cac cam két của Việt Nam vói WTO 
trong khi vẫn phải thuc thi cac quy định pháp luật trong 
nước liên quan đến điếu chỉnh các vấn để khác nhau nhú 
lao động, môi trường, giù gin bản sắc văn hoá dân tộc...

Việc gia nhập W To đuỢc coi là bước thực hiện chủ trương 
hội nhập kinh tế quốc tế, đa phương hoá, đa dạng hoá 
quan hệ kinh tế quốc tế, gán liền và phục vụ đắc lực sụ 
nghiệp còng nghiệp hoá va hiện đại hoá, cơ cấu lại nến 
kinh tế phát triển bền vững. Tham gia WTO thực chất là 
tham gia phân còng lao đỏng quốc tế, phân chia thị trường 
quốc tế, giành và sử dụng tối đa lơi thế so sánh trong thương 
mại quốc tế theo những luât lệ chặt chẽ của cơ chế thị
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trường. Thòi gian qua, các cơ quan, tổ chúc, cá nhân 
Việt Nam đă làm được nhiều viéc trong lĩnh vực nghiẻn 
cứu, phổ biến và tuyên truyến ò Việt Nam về WTO va cac 
vấn để hội nhập kinh tê quốc tê. Tuy vậy, nhũng kết quả 
khảo sát bước đầu cho thấy có khòng ít doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân kinh doanh vẫn chua rõ luật lệ của WTO, 
phải ứng phó ra sao khi việc gia nhập WTO. Đặc biệt, họ 
không nhận rõ được sụ cạnh tranh sẽ khốc liệt thế nào 
sau khi gia nhập WTO, khòng biết ai là đỏi thủ canh 
tranh,... Một sò vụ tranh chấp kinh tế, thương mại quốc tê 
chỉ mới đánh thức các doanh nghiệp cần sử dụng luật su 
tư vấn trong một số vấn đề quốc tế,

Yêu cầu về tăng cường nguồn nhản lực pháp luật, 
đẩy mạnh việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
tư pháp vể WTO và hội nhập kinh tế quốc tế

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho hội nhập kinh tế quốc tế 
và gia nhập WTO đã được néu rõ trong Nghị quyết số 
07/NQ-TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị vể hội 
nhập kinh tế quốc tế. Việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ tư pháp nòng cốt vể WTO và hội nhập kinh tế 
quốc tế đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết này và các 
tài liệu, văn kiện khác của Đảng và Nhà nước.

Tuy vậy, công việc này được tiến hành chậm, thậm chi 
còn ít được quan tâm. Cạnh tranh quốc tế suy cho cùng 
là cạnh tranh vể nguồn nhân tài. Sau khi Việt Nam gia 
nhập WTO, sẽ có nhiều hơn các doanh nghiệp nước 
ngoài vào hoạt động tại Việt Nam. Khả năng dịch chuyển 
nhân tài của Nhà nước sang khu vực tư nhản là khó 
tránh khỏi, cải cách tư pháp ỏ đây không chỉ hướng đến 
việc bồi dưỡng, đào tạo lực lượng chuyên gia pháp lý kề 
cận, mà còn phải tính đến cả lực lượng chuyên gia tư 
pháp đang thực thi công vụ trên phạm vi toàn quốc, nếu 
không xử lý đúng mối quan ngại đó thì khu vực nhà nước 
có thể sẽ thiêu hụt chuyên gia trong lĩnh vực này.
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Mặt khác. WTO yêu cáu thưc thi pháp luật phải thống 
nhát trên toàn bộ lănh thổ của nuóc thành viên. Do đó, 
chất lượng công tác của can bò. công chúc nhà nuóc 
phải đáp ứng các đòi hỏi nhât đinh theo yêu cầu của 
WTO. Mọi hành vi của can bỏ, cõng chức nhà nước, đặc 
biệt là cán bộ, công chúc co quan pháp luật được coi là 
hành vi của người đại dién cóng quyền và Chính phủ 
trung ương phải chịu hoan toan trách nhiệm đối với các 
hành vi của các cán bộ, công chuc đó, khòng kể họ đang 
thực thi công vụ tại các co quan chính quyền ở trung 
ương hay tại các cơ quan chính quyền ỏ địa phương.

Các co quan pháp luật đã gop phần quan trọng vào việc 
chuẩn bị nguồn nhân lực pháp luật, đáo tạo và bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ tư pháp và phap luật trên phạm vi toàn 
quốc. Tuy vậy, gia nhập WTO vả hội nhập kinh tế quốc 
tế đặt ra yêu cầu tăng cuòng nguồn nhân lực pháp luật, 
đẩy mạnh việc đào tạo và bổi dưỡng đội ngũ cán bộ 
pháp lý nòng cốt vế WTO và hội nhập kinh tế quốc tế, 
góp phần xử lý các vấn đề do quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế đặt ra. Qua nghiên cữu vấn để này có thể nhận 
thấy, có nhiều vấn đề cấn xủ lý. nhưng trước mắt cần ưu 
tiên xử lý các vấn đề sau:

- Nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ 

giảng dạy tại các cơ sỏ đào tạo, bôi dưỡng kiên thưc pháp 
luật của đất nước, mà truớc tiên là nâng cao chất lượng 
chuyên môn của đội ngũ cán bố giảng dạy tại Trường Đại 
học Luật Hà Nội, Trường Đại hoc Luật thành phố Hồ Chí 
Minh và Học viện Tư phap Riéng đối với các cán bộ 
giảng dạy tại các co sở đáo tạo, bối dưỡng kiến thức pháp 
luật liên quan đến hội nhập kinh té quốc tê và WTO của 
ngành tư pháp, ngoài những yêu cầu chung còn phải đáp 
ứng các yêu cầu của hội nhập kinh tê quốc tê và WTO 
mà trước tiên là phải sù dụng được ngôn ngữ chính thức 
của WTO và khả năng tụ sủ dụng các phương tiện, thông
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tin trên mạng Internet toàn cầu cần triển khai vỉéc đào 
tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến hõỉ nhập 
kinh té quốc tế và WTO (nên định huớng giảng bằng tiếng 
Anh) cho nhũng cán bộ, sinh viên đuọc đinh huóng hoat 
động đối ngoại hoặc tham gia vào các quan hẽ phap lý 
quốc tế có yếu tố nuớc ngoài. Manh dạn chọn một số cán 
bộ trẻ, có năng lực, có tiếng Anh co bản gùi ra nuóc ngoài 
đào tạo, bồi duõng để bổ sung lục iuọng cán bò tu pháp 
trong xử lỷ các vấn đề pháp luật quốc tế.

- Nâng cao chất lượng chuyên mòn của các công cụ đào 
tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật quốc tê và WTO mà 
truóc tiên là hệ thống các giáo trình, giáo án, tài liêu pháp 
luật tham khảo liên quan đến hội nhập kinh té quốc tê’ và 
WTO. Các giáo trình, giáo án, tài liệu pháp luật tham khảo 
này phải được nâng cấp, cập nhật, phải đuọc chuẩn hoá 
theo yêu cầu chung của tinh hình Việt Nam, khu vực và 
cộng đổng thương mại quốc tê mà trước tiên là WTO.

Tóm lại, yêu cầu về tăng cường nguồn nhân lực pháp luật, 
đẩy mạnh việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ pháp 
lỳ nòng cốt về WTO và hội nhập kinh té quốc tè đặt ra 
trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong 
rà soát lại chất lượng của đội ngũ giảng viên và các cõng 
cụ, phương tiện giảng dạy các mòn học lièn quan trục tiếp 
đến hộl nhập kintì tế quốc tế và luật lệ của WTO dể có yiải 
pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo trình, giáo án, 
tài liệu tham khảo; có chinh sách, chế độ phù hợp để nâng 
cao trình độ lý luận và thực tiễn cần thiết cho học viên đáp 
ứng với yêu cầu mới của đất nước...

Yêu cẩu giảm thiểu và tránh những xung đột kinh tế, 
tranh chấp thương mại cỏ thể phát sinh vói các nước 
thành viên khác

Những xung đột kinh tế, tranh chấp thương mại đã, đang 
và vẫn sẽ có thể phát sinh giữa các cơ quan, tổ chức, cá
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nhân của cac nuóc thanh viên khác nhau của WTO. 
Trong 10 năm qua. W TOdã nhãn đuọc hon 350 vụ kiện 
giũa cac nuớc thành viẻn vê cac vấn để khác nhau. Đó 
la chua kể đến cac vu tranh chãp phát sinh giữa các co 
quan, tổ chúc, cá nhân từ cac nuớc thành viên khác 
nhau của WTO nhung không đuọc đua lên thành tranh 
chấp giũa các nuóc thanh viên cùa WTO.

Đối với Việt Nam, khi chua la thanh vién của WTO thi đả 
có một số vụ tranh chấp thuong mại phát sinh giữa một 
sỏ tổ chức, cá nhản của các nuóc thành vién của WTO 
vói các tổ chức, cá nhân của Víẻt Nam vể những vấn đề 
thuộc diện điểu chỉnh cùa WTO. Khi trở thành thành viên 
WTO thi khả năng phát sinh tranh chấp giữa Việt Nam 
vói các thành viên khac cùa WTO khòng vi thế mà tự 
giảm thiểu hoặc bị trỉệt tiêu. WTO có Co chê giải quyết 
tranh chấp khá phức tạp vá không phải lúc nào Việt Nam 
cũng có đủ khả nâng để thắng kiện, Do vậy, yêu cầu 
giảm thiểu vá tránh những xung đột kinh tế, tranh chấp 
thương mại có thể phát sinh giữa Việt Nam với các nước 
thánh viên khác của WTO là cấp thiết.

Theo kinh nghiệm quốc tế, trong điểu kiện cụ thể của 
các nước có điều kién vá múc độ phát triển như Việt 
Nam, để giảm thiểu nhũng xung đột kinh tế, tranh chấp 
thương mại có thể phát sinh giũa các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân Việt Nam voi các co quan, tổ chức, cá nhân các 
nước thành viên khác thì viẻc đổi mới tư duy pháp lý, tư 
duy tư pháp, đổi mới quan mém công vụ, công chức và 
phương pháp, tác phong, cách thức xử lý các vấn đề 
pháp lý- kinh tế - chính tri của Chính phủ và các cơ quan 
nhà nước khác là hết súc quan trọng, cần chú ỳ trước 
tiên. Mục đích chinh là đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải 
cách hành chính, chuyển đổi chức năng của Chính phủ, 
các cơ quan tu pháp tù chủ yếu là quản lý nhà nước sang 
phục vụ cóng để cải thién tinh hiệu quả, minh bạch,
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công khai của việc quản lý nhà nước, hoạt động tu pháp. 
Chính vì vậy mà người ta thường nói thách thức của các 
nước mới gia nhập WTO chính là thach thức trong đổi 
mới tư duy pháp lý, kinh tế, trong cải cách kinh tế, pháp 
lý, tu pháp, hành chinh.

Thực hiện thành công các quyền và nghĩa vụ thành viên 
WTO cũng có nghĩa là thực hiện thành công cải cách 
kinh tế, cải cách tư pháp, cải cách pháp luật, cải cách 
hành chính trong nước. Để thực hiện thành công trong 
nước, ngoài những việc cần thiết phải tiến hành theo các 
định hướng đâ có, Chính phủ có thể ưu tién cải cách, 
điều chỉnh trẽn ba phương diện:

Cải cách chế độ xét duyệt hành chính, cần lưu ý tới việc 
xây dựng các tiêu chí khoa học, minh bạch, công khai và 
phải bảo đảm tuân thủ các tiêu chí đó trong phân xử, xét 
duyệt hành chính;

Thiết lập các tổ chức xã hội trung gian, bổ trợ cho các 
hoạt động lién quan đến kinh tế, thương mại như các 
hiệp hội, tổ chức ngành hàng, hội buôn, tổ chức luật sư... 
phải có bảo đảm pháp lý cho họ không bị lệ thuộc vào 
các cơ quan nhà nước;

Thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử để cải thiện tính hiệu 
quả, minh bạch, công khai của các thù tục hành chinh.

WTO là một sân chơi khá phúc tạp với những luật lệ rất 
nghiêm khắc. Trỏ thành Thành viên WTO ià một sự kiện vô 
cùng quan trọng trong cóng cuộc phát triển của Việt Nam. 
Gia nhập WTO không chỉ tạo ra cho Việt Nam nhlếu thách 
thức mà còn đưa đến cho Việt Nam nhiều cơ hội. Việt Nam 
đã vượt qua nhiều thử thách và đang vững bước đi lên.
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THUẬT NGỮ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TỂ THÒNG DỤNG

Đãi ngộ quốc gia (Nation Treatment)

Đãi ngộ quốc gia (NT) là một nguyên tắc được để cập 
trong nhiều hiệp định thuong mại song phương và đa 
phương. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo những sản 
phẩm nước ngoài và nhà cung cấp sản phẩm nước ngoài 
được đối xử tại thị trường nội địa bình đẳng với các sản 
phẩm nội địa hay các nhà cung cấp sản phẩm nội địa.

Trong Điều II của GATT, nguyên tắc này được đề cập 
đến trong chê độ đăi ngộ quốc gia đối với hàng hoá như 
nguyên tắc bình đẳng về cơ hội cạnh tranh. Điểu khoản 
này được bắt đầu bằng một tuyên bố chung: các nước 
thành viên công nhận các khoản thuế và phí nội địa 
khác; công nhận luật pháp và quy định ảnh hưdng đến 
phản phối, vận chuyển và bán trong nội địa; công nhận 
các quy định về sò luợtiy MỘi dịa kliỏny được áp dụng đối 
với sản phẩm nhập khẩu hay sản phẩm trong nước nhằm 
bảo hộ sản xuất trong nước.

Điều II này cũng yêu cầu mọi quy định pháp luật phải 
được áp dụng như nhau với sản phẩm nhập khẩu và sản 
phẩm nội địa, Thêm vào đó, các hạn chế định iượng nội 
địa cũng phải được áp dụng khòng phân biệt đối xử,

vể  vấn để sở hữu trí tuệ, theo Điều 3 Hiệp định về quyền 
sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại thì một nước 
thành viên WTO phải đối xử vói các công dân của quốc
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gia thành viên khác binh đẳng so với 
các công dân của chính mình. Theo 
Điều này, vẫn có thể có một sô 
ngoại lệ bởi một số quyền đã có từ 
trước quy định tại Công ước Paris, 
Công ước Berne, Còng ước Rome 
hay Hiệp ước về quyển sở hữu trí tuệ 
đôi voi mạch tích họp.

Về dịch vụ, chế độ đãi ngộ quốc 
gia được quy định tại Điểu XVII 
Hiệp định GATS, là nghĩa vụ bảo 
đảm cho các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài được đối xử ngang 
bằng so với các nhà cung cấp dịch 
vụ trong nước và các dịch vụ mà họ 
cung cấp, V iệc đ ố i‘xử ngang bằng 
với các nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài có thể khác nhau về hình 
thức nếu như đó là yêu cầu để đạt 
được sự bình đẳng về cơ hội.

Đãi ngộ tối huệ quốc 
(Most Favourite Nation)

Đãi ngộ tối huệ quốc (MFN) là 
nguyên tắc mà trong đó một nước 
dành những đối xử tốt nhất đối với 
một sản phẩm cho các nước đối tác 
thương mại cùng tham gia các Hiệp 
định tương ứng như với bất kỳ một 
nước đối tác nào khác.

Đãi ngộ tối huệ quốc hiểu đơn giản 
là nếu một nước dành đối xử thuận 
lợi nhất cho bất kỳ một nước khác thi 
cũng dành đối xử như vậy cho tất cả

các thành viên khác của WTO. Bản 
chất của nguyên tắc Đãi ngò tối huíệ 
quốc là đối xử bình đẳng và đà hoạ t 
động như một cờ chế thúc đẩy mạnh 
mẽ tụ do hoá thưong mại. Cùng VCIÌ 
đãi ngộ quốc gia, Đãi ngộ tối huệ 
quốc tạo nên nguyên tắc không 
phân biệt đối xử.

Quy tắc Đãi ngộ tối huệ quốc đã  
được đua vào Hiệp ước Cobden- 
chevalier năm 1860 giữa Pháp và  
Anh, là khỏi nguồn của việc áp dụng 
nguyên tắc Đãi ngộ tối huệ quốiC 
hiện nay, Với mức độ khác nhaLi, 
Quy tắc đãi ngộ tối huệ quốc đưỢ'C 

sử dụng trong nhiều Hiệp định 
thương mại khác của châu Áu.

Trong WTO, Đãi ngộ tối huệ quốc là 
nghĩa vụ ràng buộc chung, quy định 
bất kỳ một ưu đãi nào được dành cho 
một nước thì ngay lập tức cũng sẻ 
được mỏ rộng tới tất cả các nướ'C 
thành viên khác.

Tuy nhién, cũng có một số ngoại lệ 
đối với nghĩa vụ Đãi ngộ tối huệ 
quốc. Các thành viên WTO thoả 
mãn các điểu kiện là thành viên của 
các khu vực thương mại tự do hoặc 
các liên minh hải quan có ưu đãii, 
không bắt buộc phải dành các ưu 
đăi đó cho các thành viên kháo 
không cùng một tổ chức.

Các nước phát triển có thể duy trì
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cac hê thống uu đãi phổ cập (GSP), 
danh đối xử uu đâi cho hàng hoa 
nhập khẩu tu cac nước đang phát 
triển Các thành viên có thể sử dụng 
điểu khoản miễn trừ nhằm tạo co sở 
phap lý cho việc dành đối xử thuận 
lợi hon đối với một số thành viên. 
Cac thành viên cũng có thể áp dụng 
điểu khoản không áp dụng, theo đó 
một số thành viên hiện tại của WTO 
có thể tú chòi khòng cho thành viên 
mới gia nhập được hưỏng quyền lợi 
của Hiệp đinh.

Rào cản thương mại

Rào cản thương mại được hiểu là các 
luật lệ, chính sách, quy định hay tập 
quán của Chính phủ mỗi nước trong 
khuôn khổ pháp lý chung nhằm hạn 
chế hay ngăn cản hoạt động thương 
mại hàng hoá và dịch vụ của nước 
ngoài vào nước mình. Các rào cản 
thương mại bao gồm hai nhóm chính 
là hàng rào thuế quan và hàng rào 
phi thuế quan.

Hàng rào thuế quan

Thuê quan được áp dụng trước hết 
là nhằm mục đích tăng nguồn thu 
ngân sách cho Chính phủ, sau đó là 
vì những mục đích khác như ngăn 
chặn hàng nhập khẩu và bảo vệ 
hàng hoá trong nước, trả đũa một 
quốc gia khác, bảo vệ một ngành 
sản xuất quan trọng hay còn non trẻ

của nuơc minh,

Thông qua cac vòng đàm phán, 
WTO luôn huong tới mục tiêu cắt 
giảm thuê quan. Các nước thành 
viên khòng đuọc phép tăng thuế 
vuọt quá muc trần đã cam kết trong 
biểu. Qua 8 vòng đam phán trong 
khuôn khổ GATT, đặc biệt là sau 
vòng đam phán Uruguay, thuế còng 
nghiẻp binh quân của các nước phát 
triển đuọc giảm xuống 3,8%, các 
nước này cũng đổng ý cắt giảm 36% 
mức thuê công nghiệp, riêng các 
nước đang phát triển đổng ý cắt 
giảm 24% thuế nông nghiệp.

Các hàng rào phi thuế quan

Các hàng rào này bao gồm: hạn 
ngạch, cấp phép, định giá hải 
quan, quy định về xuất xứ, kiểm tra 
hàng hoá truớc khi xuống tàu, các 
quy định vế kỹ thuật, vệ sinh, nhãn 
mác, trọ cấp, chống bán phá giá, 

sỏ hũu Iti tuệ...

Hạn ngạch hay còn gọi là hạn chế 
định lượng (quota), đang được coi là 
có tác dụng bảo hộ mạnh hơn các 
biện pháp thuế quan. Cho nên, 
Điếu XI của Hiệp định GATT không 
cho phép các nước thành viên áp 
dụng các biện pháp hạn chế số 
lượng nhập khẩu hoặc xuất khẩu 
hàng hoá.
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Tuy nhiên, Hiệp định GATT cũng 
đua ra một số ngoại lệ , cho phép 
các nước thành viên được áp dụng 
các biện pháp hạn chế định lượng 
theo những điều kiện nghiêm ngặt, 
như để đối phó với tình trạng thiếu 
lương thực trầm trọng, bảo vệ cán 
cản thanh toán, bảo vệ sức khoẻ 
con người, động thực vật, bảo vệ an 
ninh quốc gia...

Cấp phép nhập khẩu phải tuân thủ 
Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập 
khẩu của WTO, tức là đáp ứng các 
tiêu chí đơn giản, minh bạch và dễ 
dự đoán. Trình tự, thủ tục xin cấp 
phép cũng như lý do áp dụng giấy 
phép phải được thông báo rõ ràng, 
nhất là đối với các loại giấy phép 
không tự động.

Định giá hải quan để tính thuế cũng 
có thể trở thành một rào cản lớn với 
hoạt động thương mại, như quy định 
về áp giá tối thiểu để tính thuế nhập 
khẩu. Chính vì vậy. Hiệp định về định 
giá hải quan của WTO đă quy định 
các nguyên tắc cụ thể trong việc xác 
định giá trị tính thuế của hàng hoá, 
bắt buộc các thành viên phải thực thi 
đúng và minh bạch.

Trợ cấp là một công cụ chính sách 
được sử dụng rộng rãi và phổ biến ỏ 
hầu hết các nước nhằm đạt các mục 
tiêu của Chinh phủ về phát triển kinh

tẽ - xã hội, ổn định chính trị... Trong 
Hiệp định vể trọ cấp và các biện 
pháp đối kháng của WTO, các biện 
pháp trợ cấp được chia làm ba cấp 
độ rõ rệt: đén đỏ, đèn vàng và đén 
xanh như trong giao thống. "Đèn dở' 
là các loại trợ cấp bị cấm hoàn toàn
- bao gồm các khoản trợ cấp căn cứ 
vào thành tích xuất khẩu hay khuyến 
khích sử dụng hàng trong nước; “đèn 
vànự  tức là các loại trợ cấp được 
phép sử dụng, song cũng có thể bị 
kiện hoặc áp dụng biện pháp đối 
kháng; cuối cùng là cấp "đèn xanh" 
là những trợ cấp chung được thả nổi 
hoàn toàn.

Việc đặt ra các cấp độ như vậy thể 
hiện mục đích của Hiệp định về trợ 
cấp và các biện pháp đối kháng 
không phải là để ngăn cản quá mức 
quyền của các chính phủ áp dụng trợ 
cấp, mả nhằm ngăn cấm hoặc hạn 
chế các chính phủ sử dụng các loại 
trỢ cấp có ảnh hưởng xấu tới thương 
mại của các nước khác.

Rào cản về chống bán phá giá là 
hành vi bán hàng hoá tại thị trường 
nước nhập khẩu thấp hơn giá bán tại 
thị trường nội địa của nước xuất 
khẩu nhằm chiếm lĩnh thị trường, 
hay cạnh tranh giành thị phần. Việc 
làm này bị coi là một hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh vi không dựa 
trẽn những tiêu chí thương mại
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chung, gây ảnh hưởng tói ngành 
công nghiệp nuóc nhập khẩu.

Việc áp dụng thuê chòng bán phá 
giá là để làm tăng giá hàng hoá nhập 
khẩu, khắc phục tác động xấu của 
hành vi bán phá giá. Hiệp định về 
chỏng bán phá giá của WTO đã quy 
định cụ thể về các tiêu chí để xác 
định hành vi bán phá giá và biện 
pháp khắc phục.

Trong thực tế, việc bán phá giá, 
không chỉ xảy ra ở các nước đang 
phát triển má diễn ra ngay cả ở 
nuớc công nghiệp phát triển ỏ EU, 
Canada, Hoa Kỳ... Theo sỏ liệu của 
Ban thu ký WTO, từ năm 1995 đến 
tháng 6/2005, các nước thành viên 
WTO đã tiến hành điểu tra 2.741 vụ 
kiện bán phá giá, trong đó nhiều 
nhất lả Ấn Độ (412 vụ), Mỹ (358 
vụ), EU (318 vụ)...

Rào cản phi thuế quan còn gồm cả 
các biện pháp đầu tư liên quan đến 
thương mại, ví dụ như những quy 
định yéu cầu các nhà đầu tư phải sử 
dụng nguyên liệu trong nước, quy 
định tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm hay 
hạn chế nguồn ngoại tệ dùng để 
thanh toán hàng nhập khẩu của 
công ty... Các biện pháp này 
thường được các nước đang phát 
triển sử dụng rộng rãi để hạn chế 
nhập khẩu và phát triển ngành công 
nghiệp trong nước.

Đẽ’ khắc phuc tình trạng này, 'Hiệp 
định TRIMs đã đưa ra Danh mục các 
biện phap đău tu bị coi là không phù 
hợp vói các quy định vế tự do hoá 
thương mại của WTO và yêu cầu các 
nước thành viên không duy trì những 
biện pháp này.

Việc thực thi không đầy đủ quyền sở 
hữu tri tuệ cũng được coi là một rảo 
cản lon với hoạt động thương mại 
quốc tế, vì hàng nhái, hàng giả, hàng 
vi phạm bản quyền với giá rẻ sẽ hạn 
chế khả năng tiếp cận thị trường của 
sản phẩm thực.

Vấn để náy thực sự trở nên 
nghiêm trọng với những quốc gia 
mà việc thực thi quyền sờ hữu trí 
tuệ không nghiêm  như Trung 
Quốc. Hiệp định TRIPs của WTO 
điểu chỉnh các vấn để về quyền sở 
hữu trí tuệ lién quan đến thương 
mại, gổm các quyền chính như 
quyển tác giả, nhãn hiệu hàng 
hoá, chỉ dần địa lý, thiết ké cóng 
nghiệp, các bí mật thương mại.

Ngoài những biện pháp chủ yếu 
trên, trong hoạt động thương mại 
quốc tế còn tồn tại rất nhiểu hình 
thức rào cản thương mại khác, như 
mua sắm của Chinh phủ, doanh 
nghiệp nhà nước, quy tắc xuất xứ, 
các quy định về kiểm định hàng hoá 
trước khi xuỏng tàu...
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CÁC HIỆP ĐỊNH Cơ BẢN CỦA WTO

<

><
>
o

Toàn bộ hệ thống quy tắc của WTO hiện nay bao gồm 
60 hiệp định, khoảng 30.000 trang, chia thành ba phần 
cơ bản như sau:

Phần 1 ; Những hiệp định cơ bản (GATT, GATS, TRìMs, 
TRIPs)

Phẩn 2 : Những hiệp định trong từng lỉnh vực cụ thể như 
nông nghiệp, dệt may. hàng không, hàng hải, chống bán 
phá giá...

Phần 3; Lộ trình hoặc danh sách những cam kết của các 
thành viên về thuế quan hay mở cửa thị trường

Sau đây chúng tỏi xin giới thiệu tóm lược những Hiệp 
định cơ bản của WTO.

HIẾP ĐINH MARRAKESH THÀNH LÃP Tổ CHỨC 

Điều I: Thành lập tổ  chức

Tổ chức thương mại thê giới được thành lập theo Hiệp 
định này.

Điều II: Phạm vi của WTO

Các hiệp định và các văn bản pháp lý đi kèm nêu trong 
các Phụ lục 1, 2 và 3 "Các hiệp định thương mại đa 
phươnự có giá trị ràng buộc với tất cả các thành viên.

Các Hiệp định và các văn bản pháp lý đi kém nêu trong
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Phu lục 4, "Càc hiệp ơịntì ỉnưong mại nhiều bên" chỉ có 
giá trị ràng buộc với nưóc thanh viên nào chấ'P nhận các 
hiẻp định đó.

Hiệp định chung về thuê quan và thuong mại 1994 về 
mãt pháp lý khác với Hiẽp đinh chung vế thuê quan và 
thuơng mại ngày 30/10/1947

Điều III; Các chức nàng của WTO

Thực thi, giám sát, thi hành Hiẻp định này và các Hiệp 
định thương mại đa phuong; hướng dẫn thực hiện và 
quản lý các Hiệp định thuong mại nhiều bẽn;

Là diễn đàn đàm phán giữa các nước thành viên vế các 
mối quan hệ thương mại đa phuơng;

Giám sát Nghị định thu về giàỉ quyết tranh chấp và co 
chế rà soát chinh sách thuong mại.

Điểu IV: Cơ cấu của WTO

Hội nghị Bộ trưởng sẽ họp ít nhất hai năm một iấn. Hội 
nghị có quyền quyết định về mọi vấn đề của bất kỳ Hiệp 
định thương mại đa phương nào.

Giữa các kỳ Hội nghị, Đại hội đống đảm nhiệm các chức 
năng này. Đại hội đổng cũng triệu tập Ban giải quyết 
tranh chấp và Ban rà soát chính sách thương mại.

Dưới Đại hội đồng là Hội đổng thương mại hàng hoá, Hội 
đồng thương mại dịch vụ và HÔI đổng về các vấn đề sở 
hữu trí tuệ liên quan đến thương mại, Mỗi Hội đồng có 
thể thành lập nhũng cơ quan nhỏ hơn.

Điều V: Quan hệ với các tổ  chức

Đại hội đổng đảm nhận họp tác và tham vấn có hiệu quả 
với các tổ chức liên chính phủ và phi chinh phủ với trách 
nhiệm liên quan.
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Điểu VI: Ban thư ký

Ban thu ký do Tổng thư ký đứng đầu (Hội đống Bộ 
truòng chỉ định Tổng thư ký). Tổng thư ký chỉ định các 
nhân viên, xác định chức vụ và trách nhiệm, điểu kiện 
làm việc phù họp vòi các quy định do Hội nghị Bộ truỏng 
thòng qua.

Điểu VII: Ngàn sách và đóng góp

Điều này nêu ra các thủ tục huy động ngân sách và 
đóng góp tài chính từ các nước thành viên.

Điểu VIII: Quy chế của WTO

WTO có tư cách pháp nhân với các đặc ân, đặc quyển 
cần thiết để thực thi chức năng của mình.

Điểu IX: Ra quyết định

WTO tuân theo nguyên tắc ra quyết định bằng cách nhất 
trí như đã làm dưới thời GATT. Nếu quyết định bằng cách 
nhất trí không thể áp dụng, vấn đề sẽ được quyết định 
bằng cách biểu quyết như trong Điều này.

Hội nghị Bộ trưỏng và Đại hội đồng là những cơ quan 
duy nhất có quyển giải thích Hiệp định này và các Hiệp 
định thương mại đa phương.

Hội nghị Bộ trưởng có thể quyết định có cho một nước 
thành viên được miễn trừ một nghĩa vụ nào đó hay không.

Quyền miễn trừ hàng năm phải được xem xét lại.

Việc ra quyết định đôi với một Hiệp định thương mại nhiều 
bên tuân theo các điểu khoản của Hiệp định liên quan.

Điểu X: Sửa đổ i

Bất kỳ thành viên nào của WTO cũng có thể đề xuất sửa 
đổi Hiệp định này hoặc Hiệp định thương mại đa phương

I

.¿2 ----------' V  iệt Nam VỚI WTO ̂  ̂



.i-liirl’Phg lực vãnrbản

(tuỳ theo thay đổi đưa ra, có thể chì cần đa số thòng qua 
sửa đổi, nhưng cũng có mỏt sô sửa đổi chỉ được thực 
hiện nếu được sự nhất tri của tất cả thành viên).

Điều khoản này quy định chi tiết về việc sửa đổi cũng 
như các biện pháp mà các nước thành viên cần thực 
hiện để chấp nhặn sửa đổi.

Điểu XI: Thành vién gốc

Tất cả các bén ký kết với GATT 1947 vào thời điểm Hiệp 
định này có hiệu lực đều là thành viên gốc của WTO, với 
điếu kiện, họ đã nộp Danh mục ưù đãi và cam kết theo 
quy định của GATT và Danh mục cam kết chuyên ngành 
theo quy định của GATS.

Các nước kém phát triển chỉ phải đưa ra cam kết và ưu 
đãi phú hợp với mức phát triển, nhu cầu tài chính và 
thương mại hoặc năng lực quản lý.

Điều XII; Gia nhập

Bất kỳ quốc gia hay lânh thổ hải quan riêng có quyển 
quyết định quan hẹ thương mại đối ngoại đều có thể gia 
nhập Hiệp định này theo các điểu kiện được nhất trí giữa 
quốc gia hay lãnh thổ đó với WTO.

Sự nhất trí với các điêu kiện gia nhập đòi hỏi phải được 
đa số hai phần ba các thành viên WTO chấp thuận.

Việc gia nhập Hiệp định thương mại nhiều bên được điều 
chỉnh bởi các quy định của Hiệp định đó.

Điểu XIII: Không áp dụng các Hiệp đ ịnh thương m ại đa 
phương giữa m ột số  thành viên

Hiệp định này sẽ không áp dụng giữa một thành vién với 
bất kỳ thành viên nào khác nếu một trong các thành viên 
đó không đổng ý
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Quyết định không áp dụng Hiệp định này với một thành 
viên khác chỉ có giá trị nếu thành viên không đổng ý áp 
dụng đã thông báo cho Hội nghị Bộ trưởng trước khi 
thòng qua các điểu kiện gia nhập.

Điểu XIV: Chấp nhận, có h iệu lực

Đưa ra các thủ tục cần được tuân theo để chấp nhận cac 
điểu kiện gia nhập Hiệp định này đối với cả thành viên 
gốc của WTO cũng như các thành vién gia nhập sau.

Một sô nghĩa vụ nêu trong các Hiệp định thương mại đa 
phương được thực hiện theo lịch biểu bắt đầu từ khi Hiệp 
định này có hiệu lực.

Nếu một nước thành viên gia nhập sau khi Hiệp định có 
hiệu lực thì sẽ phải tuân theo lịch biểu như với các nước 
thành viên gốc.

Điều XV: Rút bỏ

Bất cứ thành viên nào có thể không tiếp tục tham gia 
Hiệp định này.

Việc không tham gia Hiệp định bắt đầu có hiệu lực 6 
tháng sau khi Tổng thư ký WTO nhận được thòng báo 
bằng văn bản.

Điều XVI: Càc quy định khác

WTO tuân theo các quyết định, thủ tục và thực tiền nhu 
GATT, trử khi có quy định khác trong Hiệp định này hoặc 
các Hiệp định thương mại đa phương.

Nếu các điểu khoản của Hiệp định có mâu thuẫn với một 
điều khoản của bất cứ Hiệp định đa phương nào thì sẽ 
áp dụng các điều khoản này trong Hiệp định này.

Không bảo lưu với bất cứ điều khoản nào trong Hiệp định 
này. Có thể có sự bảo lưu đối với các Hiệp định thương
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mại đa phương và các Hiệp định thưong mại nhiều bên 
trong mức độ mà các Hiệp định đó cho phép.

Hiệp định này gồm có các Phụ lục sau:

Phụ lục 1A: Các hiệp định đa phương vế thương mại 
trong lĩnh vực hàng hoá:

- Hiệp định chung về thuế quan và thuơng mại 1994 (GATT);

- Hiệp định về nông nghiệp (AOA);

- Hiệp định áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS);

- Hiệp định hàng dệt may (ATC);

- Hiệp định về các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT);

- Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến 
thương mại (TRIMS);

- Hiệp định thực hiện Điểu VI của Hiệp định chung về 
thuế quan và thương mại 1994 (ADP);

- Hiệp định thực hiện Điều VII của Hiệp định chung về 
thuế quan và thương mại 1994 (ACV);

- Hiệp định vế kiểm tra trước khi xếp hàng (PSI);

- Hiệp định về Quy chê xuất xứ (ROO);

- Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM);

- Hiệp định về tự vệ (ASG).

Phụ lục 1B: Hiệp định chung về thương mại trong lĩnh 
vực dịch vụ và các Phụ lục (GATS).

Phụ lục 1C: Hiệp định về quyền sỏ hữu trí tuệ liên quan 
đến thương mại (TRIPS).

Phụ lục 2: Bản ghi nhớ về các quy tắc và thủ tục giải 
quyết tranh chấp (DSU).
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Phụ lục 3: Cơ cấu rà soát chính sách thuong mại 
(TPRM).

Phụ lục 4: Các hiệp định nhiều bén:

- Hiệp định vể buôn bán máy bay dân dụng;

- Hiệp định về mua sắm của Chính phủ;

- Hiệp định quốc tê về các sản phẩm sữa;

- Hiệp định quốc tế về thịt bò.

HIỆP ĐỊNH CHUNG VỂ THUÊ' QUAN VÀ 
THƯƠNG MẠI (GATT)

GATT bao gồm 38 điều và 9 Phụ lục với những nội dung 
chính được diễn tả ngắn gọn như sau:

Phần I

Điều I: Đãi ngộ tố i huệ quốc chung

Tất cả các bên ký kết phải dành mọi lợi thế, ưu đãi, đặc 
quyền hoặc đặc ân cho bất cứ sản phẩm nào của tất cả 
các thành viên ngay lập tức và không điểu kiện, bao gồm 
cả thuế hải quan, các loại chi phí xuất khẩu và nhập 
khẩu, chuyển tiền quốc tế, mọi quy tắc và hinh thức lién 
quan đến xuất khẩu và nhập khẩu.

Điều này không áp dụng cho các Hiệp định ưu đãi có 
hiệu lực từ thời điểm Hiệp định này được ký kết,

Điều II: Danh m ục ưu đãi

Mỗi bên ký kết phải có một danh mục với các điểu khoản 
và điều kiện cho sản phẩm nhập khẩu (gọi là Danh mục 
thuế quan).

Không một khoản phí nào khác được đánh vào hàng hoá 
nhập khẩu.
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Các phương pháp xac định thuê phải trả hoặc tiến chuyển 
đổi không được dúng làm giảm giá trị của thuê ưu đãi.

Các bén có thể yéu cầu tham vấn nếu có những điểu 
khoản mà bên cam kết khòng đạt được.

Bản ghi nhở Diễn giải Diều II (b) của Hiệp định chung về 
thuế quan và ìhương mại 1994 giải thích nghĩa của “các 
loại thuế và chi phí khác" rõ hơn.

Phần II

Điểu III: Đối xử quốc gia vé thuế trong nước

Các bên ký kết chỉ có thể áp dụng thuế trong nước và 
các chi phi khác cho hang hoá nhập khẩu như mức áp 
dụng với hàng hoá củng loại sản xuất trong nước.

Các luật, quy định và các yêu cầu khác liên quan đến 
việc mua hàng, chào hàng, vận chuyển, phân phối hoặc 
sử dụng hàng hoá nhập khẩu phải có những điều khoản 
ưu đãi như điều khoản của các luật, quy định và yêu cầu 
áp dụng cho hàng hoá nội địa cùng loại.

Không bên ký kết nào được duy trì quy định về định 
lượng trong nước liên quan đến pha trộn, xử lý hoặc sử 
dụng các sản phẩm được cung cấp từ các nguồn trong 
nưốc. Tuy nhièn, nhùng quy dinh đó đúọc phép ỏ một 
mức độ như đâ nêu trong Điều IV.

Điều khoản này không áp dụng cho mua sắm của 
Chính phủ.

Hiệp định về các biện pháp đẩu tư liên quan đến thương 
mại có những quy định chi tiết hơn về việc cấm các quy 
định định lượng trong nước.

Điểu IV: Các điểu khoản đặc b iệt vé phim  điện ảnh

Nếu một bên ký kết duy trì hạn ngạch hoặc hạn chế về
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phim điện ảnh thì phải tuân thủ một sò điều kiện, tuỳ theo 
việc đàm phán về việc hạn chế, tụ do hoá hay loại bỏ.

Điều V: Tự do quá cảnh

Hàng hoá, tàu thuyền và các phương tiện vận tải khác 
được tự do vận chuyển qua lănh thổ của mỗi bẽn một 
cách thuận tiện nhất cho thòng thương quốc tế (vận 
chuyển quá cảnh),

Quá trình vận chuyển quá cảnh này có thể bao gồm cả 
chuyển tải, lưu kho, hoặc thay đổi phương thức vận tải. 
Vận chuyển quá cảnh không bị đánh thuế hải quan hoặc 
bất kỳ khoản thuê quá cảnh nào (trừ chi phí vận tải và 
chi phí hành chinh).

Các bén ký kết không được phân biệt giữa hàng hoá 
chuyển tài và hàng hoá đi thẳng.

Điểu VI: Thuế chống phá giá và thuế đ ố i kháng

Điều này đưa ra các điều kiện cơ sở để có thể áp dụng 
thuế chống phá giá và thuế đối kháng.

Hiệp định thực hiện Điều VI của Hiệp định chung về thuế 
quan và thương mại 1994 có các điều khoản chi tiết về sủ 
dụng các biện pháp chống phá giả. Hiệp định về trọ cấp 
và các biện pháp đối khàng có quy định vé các thủ iục 
áp dụng trong trường hợp các biện pháp đối kháng.

Điểu VII: Định giá hả i quan

Việc xác định giá hàng hoá nhập khẩu cho mục đích hải 
quan phải dựa trên trị giá thực của hàng hoá.

Việc đánh giá không được dựa trên xuất xứ quốc gia hay 
trị giá võ đoán.

Điều này đặt ra các thủ tục xác định trị giá khi khòng xác 
định được trị giá thực của hàng hoá.
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Hiệp định thực hiện Diều VI cúa Hiệp định chung về thuế 
quan và thương mại 1994 có các điều khoản chi tiết hơn
về các thủ tục định giá hải quan.

Điều VIII: Phi và các thủ tục gắn với nhập khẩu, 
xuất khẩu

^y|ọi khoản phí gắn với việc nhâp khẩu hay xuất khẩu 
háng hoá cần phải đuọc hạn chế ở mức tương ứng với 
dịch vụ đã cung cấp.

Các khoản phí này khòng được sử dụng cho mục đích 
bảo hộ hoặc tài chính.

Đ iều IX; Đánh dấu xuất xứ

Các bên ký kết không đưọc phân biệt giữa các bén 
khác vế các yêu cầu về nhản mác đối với hàng hoá 
nhập khẩu. Nhãn mác xuất xứ không được dùng để gây 
bất lợi cho sản phẩm của các bên ký kết khác. Việc gắn 
nhãn mác xuất xứ vào thời điểm nhập khẩu là được 
phép. Không có khoản thuế đặc biệt hay khoản phạt 
nào được áp dụng mà không phủ hợp với các yêu cầu 
nhăn mác trước khi nhập khẩu trừ phi có sự trì hoãn có 
lý do chấp nhận được.

Đ iều X: Công b ố  và quản lỷ  các Quy chè thương m ại

Mỗi bẽn ký kết ngay lập tức phải cóng bố tất cả các luật, 
quy định, quyết định pháp lý, các quy định hành chính áp 
dụng chung đối với thương mại xuất khẩu và nhập khẩu 
để Chính phủ các nước khác được biết.

Tất cả luật, quy định, v.v... phải được trình bày thống 
nhất, hợp lý và khòng thiên vị, được công bố chính thức 
trước khi áp dụng.

Các bén ký kết phải duy trì moi quyết định hoặc thủ tục 
pháp lý, trọng tài hoặc hành chính để rà soát hoạt động
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hành chính liên quan đến các vấn đề hải quan.

Điểu XI: Loại bỏ các hạn chế định lượng

Các bên ký kết khòng được phép duy trì hay ban hành cac 
điều cấm hoặc hạn chế ngoài thuế và các chi phí khác.

Hạn ngạch, giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu và các 
biện pháp khác đều bị cấm trừ một số trường hợp khi 
được quy định chặt chẽ.

Điểu khoản này bao gốm việc ngăn ngừa, cứu trợ trong 
trường hợp thiếu lương thực nghiêm trọng và cả các 
điều cấm, hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu cần thiết 
cho việc áp dụng các tiéu chuẩn hàng hoá trong thương 
mại quốc tế.

Điều XII: Các hạn chế nhằm bảo vệ cán càn thanh toán

Các bên ký kết có. thể sử dụng hạn chế nhập khẩu để 
bảo vệ tinh hinh tài chính đối ngoại của minh nhưng 
không được vượt quá mức cần thiết để ngăn chặn sự 
đe doạ bị giảm sút nghiêm trọng dự trữ ngoại tệ hay 
tăng dự trữ ngoại tệ một cách hợp lý nếu mức dự trữ 
đó rất thấp.

Quy định còn có các thủ tục chi tiết áp dụng cho việc 
thành lập, giám sát và chấm dứt các hạn chế như vây.

Bản ghi nhớ về các điều khoản bảo vệ cán cản thanh 
toán của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 
1994 cũng liên quan đến việc sử dụng Điều này.

Điểu XIII: Quản /ý mang tính chất không phân b iệ t đố i 
xử  đố i vởi các hạn chế định lượng

Các bén ký kết không được phản biệt với các bên khác 
trong việc sử dụng các hạn chế định lượng, Điều này đặt 
ra các quy tắc để thực hiện công tác quản lý không phân 
biệt đối xử đối với các hạn chế định lượng.
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Điểu XIV: Các ngoại lệ đỏi với Quy tấc không phàn b iệt 
đô i xử

Phân biệt đối xủ trong viẽc sủ dụng các hạn chế có thể 
được phép áp dụng nếu iọi ích của các bên liên quan bị 
thiệt hại đáng kể.

Điều khoản này chỉ được thục hiện trong một sỏ điểu 
kiện nhất định.

Điểu XV: Các thoả thuận Hèn quan đến hố i đoái

Điều khoản này đặt ra cơ sở cho mối quan hệ giữa GATT 
và IMF (Quỹ tiền tệ quốc tê) với mục đích phối hợp chính 
sách giải quyết các vấn để vế hòi đoái, phạm vi của IMF; 
các hạn chế định lượng, phạm vi của GATT.

Điểu XVI: Trợ cấp

Mọi trợ cấp phải được thòng báo rõ.

Các bên ký kết công nhận rằng trợ cấp có thể gày 
phương hại cho các bên khác và tránh việc sử dụng trợ 
cấp trong xuất khẩu các sản phẩm sơ cấp.

Tử ngày 01/01/1958, các bén ký kết nhất trí không sử 
dụng trợ cấp đối với các hàng hoá ngoài các sản phẩm 
sơ cấp nếu gây ra v iệr giảm giá tẹi thi trường nhập khẩu.

Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đôi kháng đặt ra 
các quy tắc liên quan đến việc sử dụng trợ cấp.

Điều XVII: Các doanh nghiệp thương m ại quốc doanh

Các doanh nghiệp quốc doanh phải hoạt động phù hợp 
với nguyên tắc chung vế khòng phân biệt đối xử áp dụng 
với các nhà kinh doanh tư nhân.

Các chính phủ phải thông báo các sản phẩm mà các 
doanh nghiệp thương mai quốc doanh kinh doanh.
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Điều khoản này không áp dụng cho việc các chính phủ 
mua sắm cho nhu cầu sử dụng riêng.

Bản ghi nhớ Diễn giải Điều XVII của Hiệp định chung về 
thuế quan và thương mại 1994 cũng cần được tham 
khảo thêm.

Điều XVIII; Trợ g iúp  của Chinh phủ đố i với phát triển  
kinh tế

Điều khoản này đặt ra các điều kiện, theo đó các nước 
đang phát triển có thể tạm thời đi “chệch” khỏi những 
quy định trong Hiệp định này nếu phải cải thiện mức 
sống thấp hoặc đang ở trong giai đoạn mới phát triển.

Điều này bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp cán 
cân thanh toán hoặc các biện pháp để thúc đẩy các 
ngành công nghiệp non trẻ.

Bản ghi nhớ về các điều khoản bảo vệ cán cân thanh 
toán của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 
1994 cũng liên quan đến việc sữ dụng Điều khoản này.

Điều XIX; Hành động khẩn cấp đố i với việc nhập khẩu  
m ột s ố  hàng hoá cụ thể

Dưới những điều kiện xác định, các bên ký kết có thể 
tạm thời hạn chế nhập khẩu nếu việc đưa ra các ưu đãi 
thuế quan khiến cho lượng hàng hoá nhập khẩu tăng 
vọt đe doạ gây ra hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng 
cho các nhà sản xuất trong nước. Những hạn chế nhập 
khẩu như vậy phải được áp dụng trên cơ sở không 
phân biệt đối xử.

Hiệp định Tự vệ quy định các thủ tục chi tiết về áp dụng 
các biện pháp tự vệ.

Điều XX: Các ngoại lệ chung

Điều khoản này đưa ra mười tình huống các bên ký kết
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không bị bắt buộc áp dung các điểu khoản của Hiệp định.

Các bên ký kết không đuọc su dụng Điều khoản này 
như một biện pháp phân biẽt đối xử đối với thương mại 
quốc tế.

Mười tình huổng đó là:

(a): Bảo vệ đạo đức chung:

(b) Bảo vệ cuộc sống, sức khoẻ con người, động vật hay 
thực vật;

(c) Nhập khẩu hay xuất khẩu vang bạc;

(d) Đảm bảo phú hợp voi các luật không đồng bộ với 
GATT, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hoặc ngăn ngừa các 
hành vi gian dối;

(e) Các sản phẩm lao động tù nhân;

(f) Bảo vệ các sản phẩm có giá trị nghệ thuật, lịch sử hay 
khảo cổ;

(g) Bảo tổn tài nguyên thiên nhiên nếu cỏ hạn chế về 
sản xuất hoặc tiêu dùng trong nước;

(h) Nghĩa vụ theo các hiệp định hàng hoá quốc tế;

(i) Hạn chế xuất khẩu vật liệu trong nước để ngăn ngừa 
tinh trạng thiếu hụt;

(j) Mua hoặc phân phối các sản phẩm có nguồn cung 
hạn chế.

Điều XXI: Các ngoại lệ liên quan đến an n inh

Các bên ký kết không bị yéu cầu phải áp dụng các điểu 
khoản của Hiệp định này nếu:

(a) Việc áp dụng Hiệp định làm lộ thông tin thiết yếu cho 
an ninh;
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(b) Các bên ký kết muốn có bất kỳ hành động nào cần 
thiết để bảo vệ quyển lợi an ninh quốc gia;

(c) Ngăn ngừa các bén ký kết đi lệch khỏi các nghĩa vụ 
theo Hiến chương Liên hợp quốc.

Điểu XXII: Tham vấn

Mỗi bên ký kết trẽn tinh thần thông cảm phải đáp ứng 
yêu cầu tham vấn của các bên ký kết khác về bất kỳ vấn 
đề nào liên quan đến việc thực hiện Hiệp định.

Việc thực hiện Điều khoản này chuyển sang Bản ghi nhớ 
về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp.

Điều XXIII: Vô hiệu hoà hoặc gày phương hại

Điều khoản này tạo cơ sỏ pháp lý cho cơ cấu giải quyết 
tranh chấp của GATT và đật ra một sô thủ tục cơ sỏ 
thực hiện.

Việc thực hiện Diều khoản này chuyển sang Bản ghi nhớ 
về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp.

Phần III

Oiều XXIV: Địa g iớ i áp dụng  - Vận chuyển qua biên g iở i 
■ Liên m inh hả i quan và Khu vực thương m ại tự  do

Hiệp định này áp dụng cho lãnh thổ hải quan của các 
bên ký kết, bất cứ quốc gia nào đểu có quyền duy tri 
thuế quan riêng trong thương mại của mình với các lãnh 
thổ khác.

Vận chuyển qua biên giới giữa các nước kề nhau không 
bị tác động bỏi Hiệp định này.

Các bên ký kết có thể tham gia các liên minh hải quan 
hay khu vực thương mại tự do theo các điều kiện xác 
định và phải có những biện pháp hợp lý để đảm bảo các
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chính quyển khu vue va đia phương trong lãnh thổ mình 
thực hiện theo các điểu khoản của Hiệp định này.

Bản ghi nhớ Diễn giải Diều XXIV của Hiệp định chung về 
thuế quan và thương mại 1994 có hướng dẫn chi tiết hơn 
về việc thực hiện Điều khoản này.

Điểu XXV: Hành động chung của các bén ký kết

Các bên ký kết phải gặp nhau thường xuyên để xem xét 
việc thực hiện Hiệp định và xác định các mục đích tiếp theo.

Các bên ký kết có thể thông qua các miễn trừ trong một 
số trường hợp ngoại lệ.

Bản Ghi nhô về miễn trừ nghĩa vụ của Hiệp định chung 
về thuế quan và thương mại 1994 đà quy định ràng mọi 
miễn trừ đang tồn tại vào thời điểm thành lập WTO sẽ 
chấm dứt trừ khi được các quy tắc WTO cho phép.

Điều XXVI: Chấp thuận, hiệu lực và đảng ký

Điều khoản này quy định về các điểu kiện để các chính 
phủ có thể trở thành thành viên và thời điểm Hiệp định 
có hiệu lực.

Điểu XXVII: Việc hoàn hoặc rú t các ưu đá i

Các bên ký kết không phải duy tri những ưu đãi đă đàm 
phán với một chính phủ tham gia hoặc chấm dứt tham 
gia Hiệp định,

Điểu XXVIII: Sửa đổ i các Danh m ục

Điểu khoản này quy định về điều kiện để các bên ký kết 
có thể sửa đổi hoặc rút lại các ưu đãi thuế quan (hạn chế 
trong ba năm mới được thay đổi), cách thức và thủ tục 
để các bên khác có thể nhận đến bù.

Bản Ghi nhớ diễn giải Diều XXVIII của Hiệp định chung
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về thuế quan và thương mại 1994 đua ra các điều kiện để 
áp dụng các quyền cung cấp chính dể khởi xúởng đàm 
phán thuế quan.

Điểu XXVIII bis: Đàm phán thuế quan

Các bên ký kết có thể khỏi xướng đàm phán thuế quan 
đa phương bất cứ lúc nào.

Đàm phán thuế quan có thể tiến hành trên cơ sỏ sản 
phẩm hoặc theo các thủ tục được nhất trí khác.

Thành công của đàm phán đa phương phụ thuộc vào sự 
tham gia của tất cả các nước có phần lớn giao dịch kinh 
doanh với các quốc gia khác.

Đàm phán cần phải tính đến nhu cầu của các nước đang 
phát triển.

Điểu XXIX: Quan hệ của Hiệp định với Hiến chương 
Havana

Điều khoản này quy định vể cách thức xử lý Hiệp định 
này thế nào khi Hiến Chương Havana có hiệu lực, ngay 
cả khi Hiến chương đó không còn hiệu lực.

Điểu XXX: Sửa đổ i

Sửa đổi Phần I của Hiệp định phải được sự chấp thuận 
của tất cả các bên ký kết.

Sửa đổi các phần còn lại cần có sự chấp thuận của hai 
phần ba các bén ký kết.

Việc sửa đổi GATT đưỢc quy định trong các điều khoản 
của Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại 
thế giới.

Điều XXXII: Các bên ký kết

Những chính phủ nào được coi là các bên ký kết của 
Hiệp định.

I
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Điều XXXIII: Gia nhập

Bất cú chính phủ nào cũng đểu có thể tham gia Hiép 
định theo những điều khoản đuọc nhất trí giũa chính phủ 
đó với các bên ký kết

Không còn bất cứ quốc gia nào ch ỉ là thành viên của 
GATT. Các chính phủ phái tham gia WTO và các điếu 
khoản của Hiệp định Marakesh thành lập Tổ chức 
thương mại thế giới, điều chỉnh các vấn đề về Quy chế 
thành viên.

Điểu XXXIV: Các Phụ lục

Các Phụ lục của Hiệp định này không tách rời Hiệp định.

Điều XXXV: Không áp dụng Hiệp định giữa m ột sô' bên 
kỷ kết nhất định

Hiệp định này khống áp dụng giữa các bên ký kết nếu 
hai bên chưa đàm phán thuế quan và bất cứ quốc gia 
nào trong số đó vào thời điểm nước kia trở thành bên ký 
kết, đổng ý với việc không áp dụng.

Các điều khoản của Hiệp định Marakesh thành lập Tổ 
chức thương mại thế giới đề cập thêm các vấn đề không 
áp dụng.

Phần IV
THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN

Điểu XXXVI: Các nguyên tắc và m ục tiêu

Để đảm bảo mức thu nhập xuất khẩu của các nước đang 
phát triển tăng nhanh và chắc chắn cần phải có chế độ 
mở cửa thị trường ưu đãi hơn với các sản phẩm được 
quan tâm.

Các nước phát triển không được đòi hỏi “có đi có lại” đối 
với các cam kết đưa ra trong đàm phán thương mại nhằm
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giảm hoặc loại bỏ thuế quan và các hàng rào khác trong 
buôn bán các nước đang phát triển.

Điểu XXXVII: Các cam kết

Các nước phát triển phải dành mức ưu tiên cao cho việc 
giảm và loại bỏ các hàng rào thương mại đối với các sản 
phẩm mang lại lợi ích cho các nước đang phát triển; 
không được lập ra những hàng rào mới ảnh hưởng tới 
các nước đang phát triển.

Các nước đang phát triển sẽ có những biện pháp ưu đãi 
cho các nước đang phát triển khác ở mức độ cho phép.

Điểu XXXVIII: Hành động chung

Các bên ký kết nhất trí hợp tác để thúc đẩy các mục tiêu 
đặt ra tại Điều XXXVI.

Các phụ lục

Hiệp định này có 9 Phụ lục, trong đó 8 Phụ lục chỉ cỏn 
ý nghĩa lịch sử. Phụ lục I chứa các ghi chú và điều khoản 
bổ sung có giá trị trong việc diễn giải nhiều điều của 
Hiệp định.

HIỆP ĐỊNH CHUNG VẾ THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH 
vực DỊCH VỤ (GATS)

GATS bao gồm 29 điều và 8 Phụ lục với những nội dung 
chính được diễn tả ngắn gọn như sau:

Phần I
PHẠM VI VÀ ĐỊNH NGHĨA 

Điểu I: Phạm vi và định nghĩa

GATS đề cập về thương mại trong lĩnh vực dịch vụ, 
quyền hàng không song phương, kể cả dịch vụ được 
cung cấp như thế nào.
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Hiệp định định nghĩa “các biện pháp của Chính phủ" là 
các biện pháp do Chính phủ và chinh quyền khu vục hay 
địa phương tiến hành.

Diều khoản này củng trinh bày bốn phương thức cung cấp 
dịch vụ:

(1) Cung cấp qua biên giới (người bán và khách hàng 
khòng gặp nhau);

(2) Tiêu thụ ngoài biên giới (khách hàng ra nước ngoài 
để mua dịch vụ);

(3) Hiện diện thương mại (người bán lập Văn phòng tại 
thị trường);

(4) Thông qua sự hiện diện của thể nhân.

Phẩn II
CÁC QUY ĐỊNH VÀ NGHĨA v ụ  CHUNG

Điều II: Đãi ngộ tố i huệ quốc (MFN)

Điều khoản này là một nghĩa vụ chung đảm bảo khòng 
phân biệt đối xử giữa các loại hình dịch vụ và các nhà 
cung cấp dịch vụ.

Các thành viên của GATS phải áp dụng tiêu chuẩn đãi 
ngộ như nhau cho mọi thành viên khác.

Điểu III: Minh bạch

Các thành viên phải công bô các quy định trong nước 
ảnh hưdng đến thương mại dịch vụ.

Nếu là thành viên của các Hiệp định quốc tế có đề cập 
đến thương mại dịch vụ thì cũng phải công bố các hiệp 
định đó.

Các thành viên phải thông báo cho Hội đồng thương mại 
dịch vụ những thay đổi lớn về các quy định, nhung không
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cần phải cung cấp một sô thông tin mật.

Các thành viên củng phải thành lập các điếm tiếp xúc để  
có thể giải đáp chi tiết về các quy định.

Điều IV; Tham gia nhiều hon các nước đang phát triển

Điều khoản này đã ghi nhận quyền lợi của các nuóc 
đang phát triển trong việc mỏ rộng thuơng mại dịch vụ 
của các nưóc đó.

Các nước thành viên phát triển phải lập các điểm tiếp 
xúc cho các nước đang phát triển sử dụng.

Điều V: Các hiệp định hộ i nhập kinh tế  và hộ i nhập th ị 
trường lao động

Các thành vién GATS có thể tham gia các thoả thuận tự 
do thương mại hay hội nhập kinh tế dưới những điều kiện 
xác định.

Nếu đáp ứng các điều kiện này, các thành viên GATS 
không phải dành ưu đăi theo nguyên tắc tối huệ quốc. 
Có thể áp dụng các thoả thuận về hội nhập thị trường 
lao động.

Điểu VI: Quy định trong nước

Điều khoản này đòi hỏi các thành viên đảm bảo rằng mọi 
quy định chung trong nước có tác động đến thương mại dịch 
vụ phải được thực hiện một cách họp lỳ và không thiên vị.

Cần phải có đủ thủ tục để kiểm tra trinh độ nghề nghiệp.

Điều khoản này không tước đi quyền điều chỉnh nền kinh 
tế của các chính phủ.

Điểu VII: Công nhận

Trinh độ và kinh nghiệm nghề nghiệp không được sử 
dụng làm rào cản trong thương mại.
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Các thánh viên có thể còng nhân chúng chì trinh độ do 
mót nuớc khác cấp, có thê tham gia các thoả thuân còng 
nhận lẫn nhau ma không cân phảỉ tham gia với cac 
thành viên khác

Điểu VIII; Độc quyển và các nhà cung cấp d ịch vụ 
độc quyền

Các nhà cung cấp dich vụ độc quyền phải cung cấp dịch 
vụ phú hộp VỚI  nghĩa vu tối huê quốc và cac cam k ế t  của 
một nước,

Một thành viên thiết lảp hoãc duy trì một nhà cung cấp 
độc quyền có thể đưọc yêu cầu cung cấp thông tin liên 
quan đến sự hoat động của nhá cung cấp đó.

Điểu IX: Các hoạt động kinh doanh

GATS công nhận một sỏ hoạt động kinh doanh có thể 
kìm hãm cạnh tranh và hạn ngạch thương mại trong dịch 
vụ. Do đó các thành viên có quyền tham vấn để loại bỏ 
các hoạt động đó.

Điểu X: Càc biện pháp tự  vệ khấn cấp

Điều khoản này cho phép sẽ còn đàm phán tiếp về các 
biện pháp tụ vệ khẩn cấp. Két quả của các đàm phán 
trên dự định co hiộu lục vao năm 1998.

Điểu XI: Thanh toán và chuyển tiền

Ngoài những vấn đế đã quy định tại Điều XII, các thành 
viên không được áp dụng các hạn chế về chuyển tiến và 
thanh toán quốc tê đỏi vói các giao dịch hiện thời trong 
các lĩnh vực đà cam kết.

Điểu XII: Hạn chè nhằm bảo vệ cán càn thanh toán

Các thánh viên co thể áp dung han chê đối với thuong 
mại trong dịch vu để duy tri múc du trử tài chính đấy đủ
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nhưng không được phân biệt dối xử giữa các thành viên 
khi áp dụng các hạn chế này.

Điểu XIII: Mua sắm của Chinh phủ

Các điều khoản của GATS về tối huệ quốc, mỏ cửa thị 
trường và đãi ngộ quốc gia không áp dụng cho việc mua 
sắm của các chính phủ. Điều khoản này bắt đầu đàm 
phán đa phương về mua sắm của Chính phủ.

Điều XIV: Các ngoại lệ chung và vi lỷ  do an ninh

Một loại ngoại lệ chung và vi lý do an ninh có thể không 
chịu sự điều chinh của GATS, như nhu cầu bảo vệ cuộc 
sống hoặc sức khoẻ của con người, động vật hay cây cối.

Các ngoại lệ khác liên quan đến các lý do an ninh thiết yếu.

Điểu XV: Trợ cấp

GATS còng nhận trợ cấp có thể làm biến dạng thương 
mại trong dịch vụ và yêu cầu các thành viên bước vào 
đàm phán về trợ cấp.

Phẩn III
CÁC CAM KẾT CỤ THỂ

Các điểu XVI, XVII, XVIII chỉ áp dụng cho các dịch vụ 
trong Danh mục cam kết của mỗi quốc gia thành viên.

Điểu XVI: Mở cửa th ị trường

Các thành viên GATS không được duy trì hoặc đưa ra các 
hạn ngạch, hạn chế định lượng hay trị giá về các giao 
dịch dịch vụ, thử nghiệm nhu cầu kinh tế và các hạn chế 
về cổ phần. Tuy nhiên, các ngoại lệ vẫn được phép nếu 
các biện pháp được nêu trong Danh mục cam kết cụ thể.

Điều XVII: Đãi ngộ quốc gia

Nguyên tắc đãi ngộ quốc gịa yèu cầu một nước phải dành
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cho các dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ của các nước 
khác sự đối xử ưu đãi như với các dịch vụ và các cung cấp 
dịch vụ của nước mình. Nói cách khác, các nhà cung cấp 
dịch vụ trong nước và nước ngoài phải được đối xử như nhau.

Luật và quy định không được sử dụng để khiến các hãng 
nước ngoài kém cạnh tranh hơn trèn thị trường trong nước.

Điểu XVIII: Các cam kết b ổ  sung

Trong một số trường hợp, các thành viên có thể có các 
cam kết khác ngoài cam kết mỏ cửa thị trường và đãi 
ngộ quốc gia. Ví dụ các cam kết đó có thể bao gồm các 
vấn đề liên quan đến trình độ, tiêu chuẩn hay giấy phép.

Phần IV
TIẾP TỰC Tự DO HOÁ

Điều XIX: Đàm phán các cam kết cụ thể

Sẽ có những vòng đàm phán mới nhằm tiếp tục tự do 
hoá thương mại dịch vụ. Vòng đàm phán đầu tiên sẽ bắt 
đầu trước ngày 0 1 /0 1 /2000 .

Điểu XX: Sửa đổ i danh m ục

Theo quy định, một cam kết khi đã đưa ra thì không được 
giảm bớt hoặc rút lại trong vòng 3 năm. Nếu phải thay 
đổi thi nước thành viên rút cam kết phải đền bù cho các 
thành viên GATS khác.

Các cải thiện cam kết mang tính đơn phương có thể tiến 
hành bất cứ lúc nào.

Phần V
CÁC ĐIỂU KHOẢN VỀ T ổ  CHỨC 

Điểu XXII: Tham vấn

Một nước thành viên có thể yêu cầu tham vấn với một
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nước thành viên khác vế nhưng vấn đề liên quan đến 
việc thực thi Hiệp định.

Điểu XXIII: Giải quyết tranh chấp và hiệu lực

Nêu một nước thành viên khống thoả mãn vói kết quả 
tham vấn thi có thể tìm giải pháp cho vấn để thông qua 
cơ chế giải quyết tranh chấp.

Cơ chế này áp dụng các thủ tục thống nhất của WTO.

Điều XXIV: H ội đồng thương m ại dịch vụ

Hội đổng thương mại dịch vụ giám sát GATS vá lập 
ra các cơ quan cấp dưới để xem xét các vấn để 
chuyên môn.

Điều XXV: Hợp tảc kỹ thuật

Các nước đang phát triển được dành cho sự hỗ trợ kỹ 
thuật thòng qua Hội đồng thương mại dịch vụ.

Điểu XXVI: Quan hệ với các tổ  chức quốc tế  khác

Đại hội đồng WTO có thể có thoả thuận hợp tác với các 
cd quan Liên hợp quốc và các tổ chức liên chính phủ 
khác liên quan đến dịch vụ.

Phần V
CÁC ĐIỂU KHOẢN CUỐI CÙNG 

Điểu XXVII: Từ chố i lợ i ích

Các nước thành viên GATS có thể từ chối dành những 
lợi ích của Hiệp định cho một nhà cung cấp dịch vụ theo 
những điều kiện xác định.

Điều XXVIII: Các định nghĩa

Điểu này định nghĩa một số những thuật ngữ quan trọng 
nhất sử dụng trong Hiệp định.

2 Ì4  ViChuyên dé
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Điều XXIX: Cảc phụ lục

GATS có 8 Phụ lục diễn tả cach vận dụng Hiệp định
trong một sô lĩnh vực, cụ thể nhu sau:

- Phụ lục về miễn trù khỏi Điều II:

Điều II của GATS nêu nghĩa vụ dành đãi ngộ tối huệ 
quốc cho các thành viên khác của Hiệp định,

Các miễn trừ của Quy tắc này có thể áp dụng theo các 
điểu kiện nêu trong phụ lục này.

Các miễn trừ tối huệ quốc phải có mục đích cụ thể và
kéo dài không quá 10 năm.

- Phụ lục về sự di chuyển của thể nhân cung cấp dịch vụ:

Phụ lục này quy định việc GATS không áp dụng các 
biện pháp liên quan đến quyền còng dân, cư trú hoặc 
việc làm trên cơ sở lâu dài.

Các thành viên GATS có thể điều chỉnh các quy tắc về 
việc ra vào lãnh thổ, nhưng khòng được dùng quyển này 
để làm mất tác dụng các cam kết cụ thể.

- Phụ lục về dịch vụ vận tải hàng không:

GATS không áp dụng các quyền hàng không song phương 
hoặc dịch vụ có liên quan trực tiếp đến các quyền đó.

Ngoại lệ này sẽ được xem lại sau 5 năm.

- Phụ lục về dịch vụ tài chinh:

Phụ lục này quy định chi tiết vế việc áp dụng GATS đối 
với thương mại trong các dịch vụ chính kết thúc vào ngày 
28/7/1995,

- Phụ lục về đàm phản dịch vụ vận tải hàng hải:

Phụ lục này là cơ sỏ đàm phán vế thương mại cho các

VC h u y é n  dế__________
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dịch vụ tài chính kết thúc vào ngày 28/7/1995.

- Phụ lục về đàm phán dịch vụ vận tải hàng hải:

Đãi ngộ tối huệ quốc và miễn trù tỏi huệ quốc trong dịch 
vụ hàng hải sẽ có hiệu lực khi đàm phán về dịch vụ vận 
tải hàng hải kết thúc (các vòng đàm phán này trên thực 
tế đã hoàn đến năm 2000).

- Phụ lục về viễn thông:

Các thành viên phải dành cho các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài được phép tham gia vào mạng viễn thông công 
cộng với các điều kiện hợp lý và không phân biệt đối xử.

Phụ lục này quy định cách thực hiện điều khoản này.

- Phụ lục về đàm phản trong lĩnh vực viễn thông cơ sở

Đãi ngộ tối huệ quốc và miễn trừ tối huệ quốc trong lĩnh vực 
viễn thông cơ sỏ sẽ chỉ có hiệu lực khi đàm phán kết thúc.

Việc đàm phán dự kiến kết thúc ngày 01/11/1997.

Chuyên dế________
iệt Nam với WTO
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