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Các Bộ trưởng và quan chức cấp cao đại diện cho các nước gồm Ốt-trây-lia, 

Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu 

Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam rất vui mừng với việc Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây được gọi là “Hiệp 

định”) có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2018 và vinh dự thông báo rằng 

Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Hiệp định diễn ra ngày hôm nay đã kết 

thúc thành công tốt đẹp. 
 

Các Bộ trưởng đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ về việc thực thi đầy đủ Hiệp định, 

gửi đi thông điệp mạnh mẽ ủng hộ thương mại tự do, thiết lập các quy tắc tiêu 

chuẩn cao và cân bằng, phù hợp với thế kỷ 21 đồng thời giúp thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế và đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng, hộ gia 

đình, người nông dân và công nhân của các nước thành viên. Các Bộ trưởng tin 

tưởng rằng các Quyết định được Hội đồng thông qua sẽ góp phần đảm bảo việc 

thực thi Hiệp định được diễn ra suôn sẻ cũng như thúc đẩy việc mở rộng Hiệp 

định trong thời gian tới. 
 

Các Bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tinh thần đoàn kết 

chặt chẽ giữa các nước thành viên để thúc đẩy mạnh mẽ thương mại tự do và 

hội nhập kinh tế trong và ngoài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trong tình 

hình hiện nay, các Bộ trưởng hoan nghênh việc phê chuẩn và thực thi sớm của 7 

nước thành viên ký kết cũng như hy vọng rằng Hiệp định sẽ có hiệu lực với cả 

11 nước thành viên ký kết vào thời gian sớm nhất có thể. 
 

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngai về những xu hướng gần đây theo 

chủ nghĩa bảo hộ, các Bộ trưởng chia sẻ quan điểm rằng việc duy trì và củng cố 

hơn nữa các nguyên tắc của hệ thống thương mại hiệu quả, cởi mở và dựa trên 

các quy tắc là rất quan trọng.  

 

Các Bộ trưởng tái khẳng định sẵn sàng kết nạp tất cả các nền kinh tế chấp nhận 

các nguyên tắc này và đồng ý đáp ứng các tiêu chuẩn cao của Hiệp định. Các 

Bộ trưởng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng Hiệp định thông 

qua việc kết kết nạp các thành viên mới.  

 

Khi thông qua Tuyên bố này, các Bộ trưởng ghi nhận việc Ma-lai-xi-a vẫn đang 

trong giai đoạn đánh giá Hiệp định cũng như xem xét các quyết định liên quan 

tới việc phê chuẩn Hiệp định này.  
 



Các Bộ trưởng chúc mừng việc phiên họp đầu tiên của Hội đồng CPTPP đã kết 

thúc thành công và ghi nhận đây là một sự khởi đầu tốt đẹp hướng tới việc thiết 

lập một nền tảng vững chắc cho các quy tắc mang tính tiêu chuẩn cao cho khu 

vực và hơn thế nữa.  


