THÔNG TIN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG XINH-GA-PO
Trước khi tham gia Hiệp định CPTPP, Việt Nam và Xinh-ga-po đã cùng tham gia một
loạt các hiệp định thương mại tự trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với một số
đối tác khác trong khu vực. Với diện cam kết sâu và rộng của CPTPP, hiệp định này sẽ
tiếp tục góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ thương mại – đầu tư song phương giữa hai
nước trong thời gian tới.
Quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Xinh-ga-po
Từ 1996 đến nay, Xinh-ga-po luôn là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt
Nam. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến tháng 12/2018, kim ngạch thương
mại song phương đạt 7,67 tỷ đô-la Mỹ, trong đó ta xuất sang Xinh-ga-po đạt 3,14 tỷ đô-la
Mỹ.
Các sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Xinh-ga-po là xăng dầu, máy vi tính, sản
phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại, phương tiện vận tải và phụ tùng, và thuỷ tinh và các
sản phẩm từ thuỷ tinh. Ngoài ra, ta xuất các sản phẩm thủy sản, cà phê, hạt tiêu, rau quả…
nhưng thị phần không lớn.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Xinh-ga-po năm 2018

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CỦA XINH-GA-PO
Về cơ bản, Xinh-ga-po không duy trì nhiều hạn chế đối với các nhà cung cấp dịch vụ
nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài gần như được
quyền cung cấp qua biên giới hoặc thiết lập hiện diện thương mại (thành lập công ty hay
văn phòng đại diện) tại Xinh-ga-po để cung cấp không có hạn chế gần như toàn bộ các
lĩnh vực dịch vụ, ngoại trừ đối với một số ngành dịch vụ nhạy cảm Xinh-ga-po có duy trì
những hạn chế nhất định như sau:
Dịch vụ phát thanh
Xinh-ga-po bảo lưu quyền yêu cầu dành một thời lượng phát thanh và truyền hình nhất
định cho các chương trình do Xinh-ga-po sản xuất. Đồng thời, Xinh-ga-po cũng bảo lưu
quyền được trợ cấp cho các công ty đầu tư vào các hoạt động phát triển văn hóa của Ốtxtrây-lia.
Dịch vụ khoa học và tư vấn kỹ thuật
Xinh-ga-po bảo lưu quyền cấp hay không cấp phép dịch vụ khoa học và tư vấn kỹ thuật
cũng như tất cả các hoạt động liên quan.
Dịch vụ cờ bạc và cá cược
Xinh-ga-po bảo lưu quyền cấp hay không cấp phép dịch vụ cờ bạc và cá cược cũng như tất
cả các hoạt động liên quan.
Ghi chú: Danh mục trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa phải là toàn bộ các dịch vụ
mà Xinh-ga-po có bảo lưu.

