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Business Name 

Tổng Quát về EVFTA 

Loại bỏ 99% tất cả các mức thuế (Eliminating 99% of all tariffs). 
 
Giảm các rào cản pháp lý và thủ tục quan liêu chồng chéo (Reducing regu-
latory barriers and overlapping red tape). 
 
Bảo vệ vững vàng các dấu hiệu địa lý (Ensuring protection of geographical 
indications). 
 
Mở cửa các dịch vụ và những thị trường mua sắm (Opening up services and 
public procurement markets). 
 
Đảm bảo các quy tắc đã thỏa thuận phải được thi hành (Making sure the 
agreed rules are enforceable) 

Đặc điểm chính của EVFTA 

Hiệp định nầy được 

viết tắt là EVFTA, gồm 

17 Chương, 2 Nghị 

định thư với các nội 

dung chính là: thương 

mại hàng hóa, quy tắc 

xuất xứ, hải quan và 

thuận lợi hóa thương 

mại, các biện pháp vệ 

sinh an toàn thực phẩm 

[SPS = Agreement on 

the Application of Sani-

tary and Phytosanitary 

Measures,  

also known as the SPS Agreement], các rào cản kỹ thuật trong thương mại 

[TBT = Agreement on Technical Barriers to Trade], đầu tư, phòng vệ thương 

mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước,  sở hữu trí tuệ, minh bạch, mội 

trường, Thương mại và Phát triển bền vững. Đặc biệt là Chương 13 quy định 

khá rõ về vấn đề lao động 
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Business Name 

Diễn trình hình thành EVFTA 

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 

Châu Âu (EVFTA) là thỏa thuận thứ hai của Liên Âu 

(European Union / EU) đối với một nước trong Hiệp Hội 

Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN), sau Singapore 

(2019). Thỏa thuận thương mại với VN nầy trãi qua đợt 

thương thuyết gay go kéo dài hơn 2 năm và kết thúc ngày 

26/6/2018 theo đó thỏa thuận thương mại VN-EU được 

tách làm hai Hiệp Định: Hiệp định Thương mại (EVFTA) 

và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA), tên đầy đủ là “EU – 

Vietnam Investment Protection Agreement”.  
 

• Hai Hiệp định nói trên đã được ký kết vào 30/6/2019.  

• Tiến trình phê chuẩn 2 Hiệp định này theo thủ tục nội 

bộ của EU đòi hỏi: Nghị Viện EU thông qua; riêng 

Hiệp định EVFTA cần được Hội đồng Âu Châu 

(European Council) phê duyệt để có hiệu lực.  

 

Ngày 12/2/2020: Nghị viện EU đã chính thức thông qua 

EVFTA và EVIPA.  
 

Còn Hiệp định EVIPA, sau khi được 

Nghị viện châu Âu thông qua, vẫn 

cần phải được Nghị Viện của tất cả 

27 nước thành viên EU phê chuẩn 

mới có hiệu lực. 
 

Về phía Việt Nam, sau khi được Quốc 

hội Việt Nam thông qua ngày 

20/05/2020, EVFTA sẽ ngay lập tức có 

hiệu lực. 
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Business Name 

Nội dung Hiệp Định EVFTA 

:Đảm bảo các quy tắc đã thỏa thuận phải được thi 
hành (Making sure the agreed rules are enforceable)  

3-1/ Thương mại hàng hóa  

Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của EU  

EU cam kết xóa bỏ thuế quan cũ ngay khi EVFTA có hiệu lực đối với 85,6% 

hàng hóa của Việt Nam nhập vào 27 nước EU. Số hàng hóa được miễn thuế nầy 

tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU 
 

Thí dụ: Tổng số kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam qua EU là 50 tỷ USD sau 

ngày EVFTA có hiệu lực thì gần 43 tỷ USD hàng hóa sẽ không bị đánh thuế. 
 

Trong vòng 7 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ 99,2% các 

loại thuế đánh trên hàng hóa VN. Số hàng hóa miễn thuế nầy tương đương 

99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU.  

Thí dụ: Kim ngạch xuất khẩu từ VN sang EU là 70 tỷ USD, sau ngày EVFTA 

có hiệu lực được 7 năm, thì gần 69 tỷ USD hàng hóa sẽ không bị đánh thuế.  
 

Đối với 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại (bao gồm: 1 số sản phẩm gạo, ngô 

ngọt, tỏi, nấm, đường và các sản phẩm chứa hàm lượng đường cao, tinh bột 

sắn, cá ngừ đóng hộp), EU cam kết mở cửa cho Việt Nam theo hạn ngạch thuế 

quan (Tariff Rate Quotas) với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%.  
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Kể từ năm 2018, EU là đối tác thương 

mại lớn thứ 5 của Việt Nam, và là thị 

trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt 

Nam, chỉ sau Hoa Kỳ. Những nội 

dung chính trong EVFTA gồm 



 

Business Name 

Nội dung Hiệp Định ... 

am kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam  (Giảm hoặc xóa bỏ thuế nhập 

khẩu)     
 

Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan ngay sau khi EVFTA có hiệu lực cho 48,5% 

hàng hóa của EU nhập sang VN, tương đương 64,5% kim ngạch xuất khẩu của EU 

sang Việt Nam;  
 

Thí dụ: Vào năm 2021, EU sẽ xuất khẩu 15 tỷ USD hàng hóa sang VN, khi EVFTA 

đã có hiệu lực, thì khoảng 10 tỷ mỹ kim hàng hóa EU sẽ không bị đóng thuế. 
 

Sau 7 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, thì bắt đầu từ đó Việt Nam cam kết xóa bỏ 

91,8% số dòng thuế trong biểu thuế, tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu của 

EU sang Việt Nam;  
 

 

c 

Thí dụ: Vào năm 2028, EU xuất khẩu 30 

tỷ USD hàng hóa sang VN thì không 

phải đóng thuế khoảng 29 tỷ đô la hàng 

xuất khẩu sang VN. 
 

Sau 10 năm kể từ khi EVFTA có hiệu 

lực, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ khoảng 

98,3% số dòng thuế trong biểu thuế, 

chiếm 99,8% kim ngạch xuất khẩu của 

EU sang Việt Nam.   
 

Thí dụ: Vào năm 2031, EU xuất sang  

VN 40 tỷ đô la hàng hóa thì 39,92 tỷ USD hàng hóa EU sẽ không bị đóng thuế 

nhập cảng. 
 

Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU (theo ví dụ trên là 80 triệu 

USD), Việt Nam cam kết dành hạn ngạch thuế quan như cam kết WTO, hoặc áp 

dụng lộ trình xóa bỏ đặc biệt (như thuốc lá, xăng dầu, bia, linh kiện ô tô, xe máy).  



 

Business Name 

Nội dung Hiệp Định ... 

Cam kết về thuế xuất khẩu 

- Việt Nam và EU cam kết không áp dụng bất kỳ loại thuế xuất khẩu và phí xuất khẩu 
nào trừ các trường hợp được bảo lưu (theo kết quả cam kết thì chỉ có Việt Nam có 
bảo lưu về vấn đề này, EU không có bảo lưu nào).  

- Theo nguyên tắc này, trừ các trường hợp có bảo lưu (của phía Việt Nam), Việt Nam 
và EU sẽ không áp dụng loại thuế, phí nào riêng đối với hàng xuất khẩu mà không áp 
dụng cho cùng một loại hàng tiêu thụ trong nội địa VN. Nếu phải thu thuế hoặc phí 
xuất khẩu cho 1 loại hàng nào sang EU thì VN thu mức áp dụng ngang bằng với mứt 
thu cho loại hàng đó khi tiêu thụ nội địa.  
 

Cam kết đối với “Rào cản kỹ thuật về thương mại” (TBT) 
 

Rào Cản Kỷ Thuật Về Thương Mại, viết tắt là TBT, có tên đầy đủ là Technical Bar-
riers to Trade (TBT) do WTO quy định. 

- Việt Nam cam kết chấp nhận nhãn hiệu “Sản xuất tại EU” (Made in EU) (Article 
2.19) cho các sản phẩm phi nông sản (trừ 
dược phẩm) đồng thời vẫn chấp nhận 
nhãn xuất xứ cụ thể ở mỗi nước trong số 
27 nước EU.   

- Các biện pháp vệ sinh dịch tễ (gọi tắt là 
SPS - sanitary and phytosanitary) đã 
được EVFTA quy định rõ ràng cho các 
sản phẩm động vật và thực vật. Đặc biệt, 
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu với Việt 
Nam, cơ quan SPS có thẩm quyền của 
từng nước thành viên EU – tức là nơi 
xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với Việt 
Nam sẽ quy định và kiểm soát.  

- Ủy ban châu Âu chỉ chịu trách nhiệm về phối hợp chung, kiểm tra/thanh tra hệ 
thống kiểm soát và hệ thống pháp luật liên quan của các nước thành viên nhằm bảo 
đảm việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong toàn thị trường 
EU. 

- Đối với các thủ tục phi thuế quan khác, Hiệp định EVFTA cũng bao gồm các cam 
kết theo hướng giảm bớt hàng rào thư lại như cấp phép xuất khẩu/nhập khẩu, thủ tục 
giấy tờ hải quan,  nhằm tạo điều kiện tốt cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai bên.  



 

Business Name 

Nội dung Hiệp Định ... 

3-2/ Thương mại và Phát triển bền vững [Chương 13 liên quan đến lao động] 
 

Quy định lao động của EVFTA được lồng trong Chương 13 nói về thương mại và 

phát triển bền vững, bao gồm một số nội dung quan trọng như sau:  
 

• Cam kết thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn cơ bản của Tổ chức Lao Động QuốcTế 

giới (ILO) và các Công ước của ILO (không chỉ các Công ước cơ bản) 
 

• Cam kết gia nhập/ký kết các Công ước cơ bản của ILO mà mỗi bên chưa tham 

gia 
 

• Cam kết sẽ không vì mục tiêu thu hút thương mại và đầu tư mà giảm bớt các 

yêu cầu hoặc phương hại tới việc thực thi hiệu quả các luật về môi trường và lao 

động trong nước 
 

• Thúc đẩy Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp (Corporate Social Responsibil-

ity, viết tắt là CSR) trong kinh doanh & sản xuất bằng cách tham khảo các thông 

lệ quốc tế về CSR 
 

• Chương 13 của EVFTA còn có một điều khoản về biến đổi khí hậu và các cam 

kết bảo tồn & quản lý bền vững đa dạng sinh học (bao gồm động thực vật hoang 

dã), rừng (bao gồm khai thác gỗ bất hợp pháp), và đánh bắt cá. 
 

• Các cơ chế tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự vào việc thực thi Chương 

13 này, cả từ góc độ nội địa (tham vấn các nhóm tư vấn nội địa) và song phương 

(các diễn đàn song phương) 
 

• Các điều khoản tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình.  

 

3-3/ Cơ chế giải quyết tranh chấp 
 

EVFTA thiết lập một cơ chế giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh giữa Việt Nam 

và 27 quốc gia EU trong việc diễn giải và thực thi các cam kết của Hiệp Định nầy :   
 

• Cơ chế này áp dụng đối với hầu hết các Chương của Hiệp định và được đánh 

giá trong một số mặt là nhanh và hiệu quả hơn cơ chế giải quyết tranh chấp 

trong WTO 
 

• Cơ chế này cũng ấn định phương thức giải quyết tranh chấp cuối cùng & rốt 

ráo, khi các bên không giải quyết được tranh chấp bằng các hình thức khác 

 



 

Business Name 

Nội dung Hiệp Định ... 

Cơ chế này bao gồm các quy trình và thời hạn cố định để giải quyết tranh chấp, theo 

đó hai bên trước tiên phải tham vấn, nếu tham vấn không đạt được kết quả thì một 

trong hai bên có thể yêu cầu thiết lập một Ban hội thẩm bao gồm các chuyên gia pháp 

lý độc lập;  

 

EVFTA cũng còn dự liệu một cơ chế khác mềm dẻo hơn, gọi là cơ chế trung gian, để 

xử lý các vấn đề liên quan tới các biện pháp có ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư và 

thương mại song  phương.  



 

Business Name 

Cơ Hội và Thử Thách 4- 

Cơ hội: 

 

• Về xuất khẩu, mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn 

nhất của Việt Nam, nhưng tỷ lệ hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn 

rất khiêm tốn, bởi năng lực cạnh tranh về giá cả và phẩm chất của hàng Việt 

Nam còn hạn chế.  Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là những 

ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày dép và hàng nông sản.  

• Các doanh nghiệp sẽ có cơ hội được tiếp cận với nguồn máy móc, thiết bị, công 

nghệ/kỹ thuật cao từ các nước EU, qua đó để nâng cao năng suất và cải thiện 

chất lượng sản phẩm của mình. 

• Môi trường đầu tư cởi mở hơn và thuận lợi hơn, ít thư lại hơn (bureaucracy) và 

triển vọng xuất khẩu hấp dẫn hơn sẽ thu hút đầu tư FDI từ EU vào Việt Nam 

nhiều hơn.  
 

Thử thách 

 

• Quy tắc xuất xứ hàng hóa có thể khó đáp ứng. Thông thường hàng hóa muốn 

được hưởng ưu đãi thuế quan thì nguyên liệu phải xuất xứ tại EU hoặc Việt Nam 

hoặc cả hai. Đây là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam bởi 

nguồn nguyên liệu cho sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay chủ yếu được nhập 

khẩu từ Trung Quốc hoặc ASEAN.  

• Các yêu cầu bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, môi trường... của 

EU rất khắt khe và không dễ đáp ứng. 

• Cam kết thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn cơ bản của Tổ chức Lao Động Quốc 

Tế (ILO) và các Công ước của ILO . 

• Cam kết sẽ không vì mục tiêu thu hút thương mại và đầu tư mà làm phương hại 

về môi trường và quyền lao động trong nước. 

• VN cam kết bảo tồn động thực vật hoang dã, rừng (bao gồm khai thác gỗ bất 

hợp pháp), và đánh bắt cá.  

• Tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự vào việc thực thi Chương 13 của 

EVFTA bằng cách tham vấn các nhóm tư vấn phi chính phủ và các diễn đàn 

giữa VN-Âu Châu.  



 

Business Name 

Khuyết Điểm 5- 

Hiệp định EVFTA không dự 

liệu việc ngăn chận 1 nước ngoài 

EU bỏ vốn 100% lập nhà máy sản 

xuất hàng hóa hay dịch vụ tại VN 

với nhãn mác “Made in VN” để 

xuất khẩu sang EU nhằm hưởng 

được thuế nhập khẩu EU chỉ có 

0,3% theo hiệp định nầy. Đây là 

thủ đoạn mà Trung Quốc đã từng 

làm tại VN để xuất sang Mỹ trước 


