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TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH CPTPP  

 



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, ĐÀM PHÁN 

VÀ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH TPP 

Cuối 2005: Brunei, Chile, New Zealand và Singapore ký Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình 

Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, gọi tắt là P4) 

Tháng 9/2008: Hoa Kỳ và khởi đầu của TPP mới 

Tháng 11/2008: Australia và Peru tham gia 

Đầu 2009: Việt Nam tham gia với tư cách thành viên liên kết, chính thức từ tháng 11/2010, sau 3 phiên đàm phán 

Tháng 10/2010: Malaysia tham gia 

Tháng 12/2012: Canada và Mexico tham gia 

Tháng 7/2013: Nhật Bản tham gia, thành viên thứ 12 

Cuối tháng 10/2015: Hội nghị Bộ trưởng TPP kết thúc đàm phán 

Tháng 2/2016: 12 nước ký kết TPP tại Niu Di-lân  

 



QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT  

HIỆP ĐỊNH CPTPP 

3/2017 

30/01/2017: Hoa Kỳ rút 

khỏi TPP 
Phiên họp Cấp 

trƣởng đoàn đàm 

phán tại Tô-rôn 

-tô, Ca-na-đa 

Phiên họp Cấp trƣởng đoàn 

đàm phán tại Ha-cô-nê, Nhật 

Bản – thống nhất, cụ thể hóa 

chỉ đạo của các Bộ trƣởng về 

nhanh chóng đƣa Hiệp định 

TPP có hiệu lực, xác định 

cách thức đàm phán nhằm 

đạt cân bằng và xây dựng 

Danh mục tạm hoãn thực thi 

 

Các Phiên họp cấp 

Trƣởng đoàn đàm phán 

 

HN Bộ 

trƣởng tại 

Hà Nội 

7/2017 

Tháng 8-

9-10/2017  

Bên lề HNCC APEC, thống nhất đổi 

tên thành HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC 

TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN 

THÁI BÌNH DƢƠNG (CPTPP) với 

các nội dung cốt  lõi 

 

8/3/2018: Ký kết 

CPTPP tại Chi-lê 

1/2018: Kết 

thúc đàm phán 

CPTPP 

PACIFIC ALLIANCE 

họp tại Chi-lê 

 

4/2017 

5/2017 

11/2017 

Colombia? 

? 



TÌNH HÌNH PHÊ CHUẨN  

HIỆP ĐỊNH CPTPP 

• Nhóm 6 nƣớc phê chuẩn đầu tiên: Mê-hi-cô, Nhật 

Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, Ca-na-đa và Úc 

    HĐ đã có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 

• Việt Nam: đã phê chuẩn ngày 12/11/2018 

  HĐ đã có hiệu lực từ ngày 14/01/2019 

• 4 nƣớc còn lại (Chi-lê, Pê-ru, Bru-nây và Ma-lai-

xia): Tiếp tục hoàn thành thủ tục trong nước.  

   

   



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP 

• Là một FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và toàn diện 

• Giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho phép các nước 
thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ 

• Đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa, đưa ra cơ 
chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ 

• Là hiệp định thương mại quan trọng nhất trong hơn hai thập kỷ qua, 
thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

 



CAM KẾT CHÍNH CỦA VIỆT NAM 

TRONG CPTPP 

• Lần đầu tiên cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu của gần 100% dòng thuế, xóa bỏ thuế xuất khẩu  

• Lần đầu tiên cam kết đối với hoạt động mua sắm của Chính phủ 

• Lần đầu tiên cam kết đối với lĩnh vực doanh nghiệp Nhà nước  

• Lần đầu tiên cam kết cho phép người lao động thành lập tổ chức của người lao động không nhất 

thiết trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam  

• Lần đầu tiên cam kết về vấn đề môi trường, thương mại điện tử 

• Đồng ý cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở tiêu chuẩn TRIPs+ 

• Cam kết chọn-bỏ, nguyên tắc chỉ điều chỉnh chính sách thuận lợi hơn (ratchet) trong các lĩnh vực 

dịch vụ, đầu tư 

• Nhiều cam kết quan trọng khác. 



TÌNH HÌNH THỰC THI  

HIỆP ĐỊNH CPTPP 



Kế hoạch thực hiện CPTPP của Chính phủ 

Chính phủ đã ban hành Kế hoạch về việc 
thực hiện Hiệp định CPTPP tại Quyết định 
số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 

 

Mục tiêu: Bảo đảm các cam kết của Hiệp 
định CPTPP được thực thi một cách đầy đủ, 
nhất quán giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước cấp trung ương và địa phương 



Nội dung chính trong Kế hoạch  

của Chính phủ  

• Tăng cường công tác tuyên truyên, phổ biến 

• Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế  

• Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát 
triển nguồn nhân lực  

• Xây dựng chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người 
lao động tại cơ sở doanh nghiệp 

• Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển 
bền vững 

 



Tình hình triển khai Kế hoạch  

của Chính phủ 

• Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, 

đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện doanh nghiệp 

triển khai thực hiện và có báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện 

• Trong 7 tháng đầu năm 2019, Bộ Công Thương đã có 2 văn bản báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ về tình hình xây dựng Kế hoạch của các Bộ, ngành 

và địa phương 

• Tính đến nay, tất cả các Bộ, ngành và địa phương đã ban hành Kế hoạch 

thực hiện CPTPP.  

 

 



Công tác thông tin, tuyên truyền  

về Hiệp định CPTPP  

CHUYÊN TRANG VỀ CPTPP 

• Tổng quan, văn kiện, kết quả của các phiên 
họp Hội đồng; 

• Thông tin cho nhà XK; 

• Kế hoạch thực hiện Hiệp định và các văn 
bản pháp luật liên quan; 

• Nghiên cứu, câu hỏi thường gặp về CPTPP; 

• Đầu mối tiếp nhận và trả lời thắc mắc về 
CPTPP… 

 

HỘI THẢO, ĐÀO TẠO 

• Đã tổ chức tại nhiều địa phương theo 
từng tỉnh, cụm các tỉnh lân cận;   

• Kết hợp đào tạo chuyên sâu theo từng 
nội dung, lĩnh vực cụ thể 



Trang web chính thức về CPTPP của Bộ Công Thƣơng: http://cptpp.moit.gov.vn/  
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 QH đã thông qua Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo 

hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ 

 CP đã ban hành Nghị định về biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  

 Bộ Công Thương đã ban hành các Thông tư về quy tắc xuất xứ hàng hóa, hàng dệt 

may xuất khẩu sang Mê-hi-cô (cùng với trang web đăng ký hạn ngạch), biện pháp 

tự vệ đặc biệt.  

 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư sửa đổi về xác định xuất xứ hàng hóa XNK 

 Đang khẩn trương xây dựng các VBPL ở cấp Nghị định và Thông tư trong các 

lĩnh vực khác như cạnh tranh, phòng vệ thương mại, mua sắm của Chính phủ… 

 

Công tác sửa đổi pháp luật để phù hợp  

với CPTPP 

 



 Kế hoạch của Bộ Công Thương: Xây dựng các chương trình phát triển thị trường 

cho các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng và lợi thế của Việt Nam vào các nước 

CPTPP 

 Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xây dựng các chương 

trình nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn 

cầu cho hàng hóa nông, lâm, ngư nghiệp; rà soát và bổ sung cơ chế chính sách hỗ 

trợ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.  

 Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng các gói hỗ trợ doanh nghiệp vừa, 

nhỏ và siêu nhỏ để tận dụng cơ hội từ CPTPP.     

 

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp thực thi CPTPP 

 



NHỮNG KẾT QUẢ VỀ XUẤT NHẬP 

KHẨU KHI THỰC THI CPTPP  



Số liệu xuất khẩu sang các thị trƣờng CPTPP 

STT Nƣớc đối 

tác 

Các mặt hàng XK chủ yếu Kim ngạch 7 

tháng 2018 (USD) 

Kim ngạch 7 

tháng 2019 

(USD) 

% tăng 

trƣởng 

1 Ca-na-đa Hàng thủy sản, hàng dệt may, giầy dép các 

loại, máy vi tính, linh kiện 

1.661.984.793 2.212.189.610 33.11% 

2 Mê-hi-cô Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, 

giầy dép các loại, máy móc 

1.281.051.652 1.579.529.139 23.30% 

3 Niu Di-lân Hạt điều, quặng các loại, điện thoại và các 

loại linh kiện 

273.711.275 308.818.276 12.83% 

4 Nhật Bản Hàng thủy sản, cà phê, dầu thô, hóa chất,  

điện thoại và các loại linh kiện 

10.417.163.169 11.445.407.047 9.87% 

5 Australia Dầu thô, hàng thủy sản, giầy dép các loại, 

điện thoại và linh kiện, gỗ và các sản phẩm từ 

gỗ, máy móc thiết bị phụ tùng 

2.284.631.916 1.934.104.036 -15.34% 

6 Singapore Dầu thô, gạo, hàng dệt may, thủy sản 1.858.738.240 1.941.588.899 4.46% 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 



Số liệu nhập khẩu từ các thị trƣờng CPTPP 

STT Nƣớc đối 

tác 

Mặt hàng NK chủ yếu Kim ngạch nhập 

khẩu 7 tháng 

2018 (USD) 

Kim ngạch nhập 

khẩu 7 tháng 

2019 (USD) 

% tăng 

trƣởng 

1 Ca-na-đa Lúa mỳ, đậu tương, máy móc, phân bón, nguyên 

liệu dệt may 

547.306.703 557.766.580 1,91% 

2 Mê-hi-cô Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy 

móc, thiết bị 

905.090.446 349.842.874 -61,35% 

3 Niu Di-lân Sữa và các sản phẩm từ sữa, gỗ và các sản phẩm từ 

gỗ, hàng rau quả 

317.328.984 325.545.364 2,59% 

4 Nhật Bản Hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, vải, sắt thép, máy 

tính và các sp điện tử, máy móc, thiết bị, phụ tùng, 

linh kiện, giấy, phương tiện vận tải khác 

10.510.315.333 10.626.773.801 1,11% 

5 Australia Rau quả, quặng, than, bông, kim loại thường khác 1.984.488.391 2.610.197.217 31,53% 

6 Singapore Xăng dầu, hóa chất, chất dẻo, chất thơm, mỹ  

phẩm và chế phẩm vệ sinh 

2.885.204.826 2.398.457.020 -16,87% 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 



 

Số liệu C/O CPTPP cấp đi các nƣớc CPTPP (từ tháng 3/2019 

đến tháng 7/2019) 
 

 

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương 



 Số liệu C/O CPTPP cấp theo mặt hàng (từ tháng 3/2019  

đến tháng 7/2019) 

 

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương 



MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  



Những tích cực  

 Tăng XK ở nhiều thị trường, đặc biệt là các thị trường 

lần đầu có FTA; tổng nhập khẩu giảm; số lượng C/O 

CPTPP được cấp và trị giá hàng hóa sử dụng C/O 

CPTPP có xu hướng tăng đều qua các tháng; C/O đi các 

thị trường mới chiếm tỷ lệ cao.  

 Đã ban hành VBPL đủ và đúng theo yêu cầu của Hiệp 

định liên quan đến thương mại hàng hóa  

 Gần như toàn bộ các Bộ, ngành, địa phương đã có Kế 

hoạch thực thi CPTPP   



Những tồn tại cần khắc phục  

 Tỷ lệ tận dụng ưu đãi CPTPP còn rất thấp (trị giá hàng hóa sử 

dụng C/O ưu đãi tính trên tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng 

đầu năm 2019 vào các nước CPTPP đạt 1,2%; một số mặt hàng 

nông, lâm, thủy sản chỉ đạt chưa đến 2%)  

 Mặc dù đã có Kế hoạch thực thi nhưng chậm tiến độ và chưa 

thực sự chi tiết  

 Số lượng DN hiểu biết về cam kết CPTPP còn thấp.  

Khảo sát của VCCI năm 2018: 27% DN hiểu một chút về CPTPP; 

2% DN hiểu tương đối kỹ về CPTPP.     



Một số khuyến nghị 

• Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các Bộ, ngành và địa phương; tăng 

cường sự kết nối để bảo đảm việc thực thi được đồng bộ và hiệu quả  

• Tăng cường, đa dạng hóa công tác tuyên truyền phổ biến 

• Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường; xử lý các vướng mắc cản trở 

doanh nghiệp đầu tư sản xuất nguyên liệu để đáp ứng quy tắc xuất xứ 

• Cần sự chủ động, tích cực hơn nữa của doanh nghiệp (hiểu biết rõ về cam 

kết, nâng cao năng lực cạnh tranh…)  



Trân trọng cảm ơn!  


