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Phần 1:  
Tổ chức WTO và vấn đề Tạo  
thuận lợi thương mại  
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 Tổ chức Thương mại 

thế giới – WTO là tổ 

chức quốc tế điều 

chỉnh các quy tắc 

thương mại giữa các 

quốc gia. 
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Tạo thuận lợi thƣơng mại WTO 

Đàm phán tạo thuận lợi thương mại (TF) được bắt 

đầu vào năm 2004  

 

Nhóm đàm phán tạo thuận lợi thương mại (NGTF) 

 

Hiệp định tạo thuận lợi thương mại WTO 

 

 



6 

 

Tại sao có TF trong WTO? 

 

 Ràng buộc các cam kết từ các đối tác thƣơng mại (157 
nƣớc thành viên) 

 

 Thực thi thông qua giải quyết tranh chấp 

 

 Áp dụng cho tất cả các cơ quan biên giới  

 

 
  

 

 

 

 



Mục tiêu: 
 

• Tạo thuận lợi thương mại – đảm bảo cân bằng 
giữa thuận lợi & tuân thủ luật pháp  

• Xúc tiến việc vận chuyển, thông quan hàng hóa – 

• Đẩy mạnh sự phối hợp giữa Hải quan và các cơ 
quan khác 

• Nâng cao hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực 
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               NHIỆM VỤ TẠO THUẬN LỢI THƢƠNG  

MẠI TRONG WTO 
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Các biện pháp TF đề xuất 

Minh bạch và khiếu nại 

• Công bố/Công bố trên internet 

• Điểm hỏi đáp thông tin thƣơng 
mại 

• Khoảng cách giữa thời gian 
công bố và có hiệu lực 

• Góp ý 

• Phán quyết trƣớc 

• Quyền khiếu nại 

 

Quá cảnh 

• Hạn chế về phí và lệ phí 

• Không phân biệt đối xử 

• Phi thuế quan 

• Sử dụng bảo lãnh 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục & phí xuất khẩu/nhập khẩu/ 
quá cảnh 

• Nguyên tắc về lệ phí 

• Xử lý trƣớc khi hàng đến 

• Quản lý rủi ro 

• Kiểm tra sau thông quan 

• Công khai thời gian giải phóng 
hàng trung bình 

• Doanh nghiệp ƣu tiên 

• Phối hợp với cơ quan biên giới 

• Xem xét thủ tục và chứng từ 

• Cơ chế một cửa 

• Loại bỏ sử dụng PSI 

• Tách biệt giữa giải phóng hàng 
với thông quan hàng hóa 
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Phần 2:  
Giới thiệu tổng quan về  
Hiệp định TFA  
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 Cấu trúc  

 2. Nội dung Hiệp định TF WTO 

- Phần I: 12 Điều về các biện pháp kỹ thuật 

- Phần II: SDT (Các điều khoản hỗ trợ kỹ thuật 
và xây dựng năng lực đối với các nước   
 đang phát triển và kém phát triển) 



• Điều 1: Công bố và tính sẵn có của 

thông tin 

– Công bố 

– Thông tin có sẵn trên mạng 

– Điểm giải đáp 

– Thông báo 

• Điều 2: Cơ hội góp ý, thông tin trƣớc 

khi có hiệu lực và tham vấn 

– Cơ hội góp ý, thông tin trước khi có hiệu lực  

– Tham vấn 
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Phần I của TFA 
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• Điều 3: Quy định về xác định trƣớc 

– Phạm vi: 

• Phân loại hàng hóa 

• Xuất xứ hàng hóa 

• Phương pháp xác định trị giá hải quan 

• Miễn, giảm thuế hải quan 

• Hạn ngạch thuế quan 

• Các vấn đề khác 

– Thời hạn và hiệu lực 

• Thời hạn xử lý 

• Giá trị hiệu lực 
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• Điều 4: Khiếu kiện hoặc thủ tục rà soát 

– Quyền khiếu kiện hoặc rà soát 

• Điều 5: Các biện pháp khác nhằm nâng 

cao tính công bằng, không phân biệt 

đối xử và minh bạch 

– Thông báo về việc kiểm soát hoặc kiểm tra 

– Tạm giữ  

– Thủ tục kiểm nghiệm  
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Phần I của TFA 
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• Điều 6: Quy định về phí và lệ phí của 

hoặc liên quan đến nhập khẩu và xuất 

khẩu 
– Nguyên tắc chung về phí và lệ phí của hoặc liên quan đến 

nhập khẩu và xuất khẩu 

• Công bố trước khi thực hiện 

• Định kỳ rà soát 

– Nguyên tắc cụ thể về phí và lệ phí của hoặc liên quan đến 

nhập khẩu và xuất khẩu 

• Giá dịch vụ 

– Quy định về xử phạt 
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Phần I của TFA 
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• Điều 7: Giải phóng và thông quan hàng 

hóa 
– Xử lý trước khi hàng đến 

• Thông quan nhanh 

• Chứng từ điện tử 

– Thanh toán điện tử 

– Giải phóng hàng 

• Nộp bảo đảm cho số tiền thuế, phí và lệ phí hải quan 

–  Quản lý rủi ro 

• Tập trung quản lý các lô hàng rủi ro cao 

• Giải phóng nhanh các lô hàng rủi ro thấp 
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• Điều 7: Giải phóng và thông quan hàng 

hóa 

– Kiểm tra sau thông quan 

• Đánh giá tuân thủ pháp luật của Doanh nghiệp 

– Thiết lập và công bố thời gian giải phóng 

hàng trung bình 

• Các biện pháp đo thời gian giải phóng hàng của 

WCO    

– Các biện pháp tạo thuận lợi thương mại đối 

với các doanh nghiệp ưu tiên 

• Điều kiện doanh nghiệp ưu tiên 

• Các biện pháp ưu tiên 
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• Điều 7: Giải phóng và thông quan hàng 

hóa 

– Các lô hàng gửi nhanh 

• Cung cấp trước các thông tin 

• Ưu tiên giải phóng hàng nhanh 

• Tuân thủ tốt pháp luật hải quan 

– Hàng hóa dễ hư hỏng 

• Ưu tiên thủ tục hải quan: kiểm tra trước 

• Thông quan ngoài giờ làm việc 

 

 

 

 

17 

Phần I của TFA 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=23F34JV-QfN5HM&tbnid=gXE-4t9olIX1fM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fipkomododragon.blogspot.com%2F2013%2F05%2Fvietnam-seeks-to-improve-customs.html&ei=7r1oU-nWNYaSkQXIz4GwDQ&bvm=bv.66111022,d.dGI&psig=AFQjCNHnGo9gp4XI36rknqmgesNARaJriQ&ust=1399459550952257


• Điều 8: Hợp tác giữa các cơ quan quản 

lý biên giới 

     - Trong nội bộ nước thành viên: 

         + Hợp tác và phối hợp 

     - Giữa các thành viên: 

     Thống nhất ngày giờ làm việc 

         + Thống nhất các quy trình thủ tục 

         + Xây dựng và chia sẻ cơ sở hạ tầng chung 

         + Kiểm tra chung 

         + Thiết lập địa điểm kiểm tra một lần dừng 
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• Điều 9: Vận chuyển hàng hóa chịu sự kiểm 

soát về hải quan đối với hàng nhập khẩu 

–  Thủ tục cho phép vận chuyển từ cơ quan hải quan 

này đến cơ quan hải quan khác 

• Điều 10: Thủ tục liên quan đến nhập khẩu, 

xuất khẩu và quá cảnh 

– Thủ tục và các yêu cầu về chứng từ 

– Chấp nhận các bản sao 

– Sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế 

– Một cửa 

– Kiểm tra trước khi xuất hàng 
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• Điều 10: Thủ tục liên quan đến nhập khẩu, 

xuất khẩu và quá cảnh (tiếp) 

– Sử dụng đại lý khai thuê hải quan 

– Các thủ tục biên giới chung và các yêu cầu 

thống nhất về chứng từ 

– Hàng bị từ chối 

– Tạm nhập hàng hóa/ gia công trong nước 

hoặc ngoài nước 
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• Điều 11: Tự do quá cảnh 

• Điều 12: Hợp tác hải quan 

 

21 

Phần I của TFA 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=23F34JV-QfN5HM&tbnid=gXE-4t9olIX1fM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fipkomododragon.blogspot.com%2F2013%2F05%2Fvietnam-seeks-to-improve-customs.html&ei=7r1oU-nWNYaSkQXIz4GwDQ&bvm=bv.66111022,d.dGI&psig=AFQjCNHnGo9gp4XI36rknqmgesNARaJriQ&ust=1399459550952257


Phần II của TFA 
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1. Các nguyên tắc chung 

2. Phân loại các quy định 

3. Thông báo và thực hiện phân nhóm A 
 

4. Thông báo về phân nhóm B, C 

5. Cơ chế cảnh báo sớm 

6. Thực hiện về phân nhóm B, C 
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7. Chuyển đổi giữa phân nhóm B và C 

8. Thời gian ân hạn để giải quyết tranh chấp 

9. Quy định về hỗ trợ xây dựng năng lực  

 

10. Thông tin nộp cho Ủy ban 

Phần II của TFA 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=23F34JV-QfN5HM&tbnid=gXE-4t9olIX1fM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fipkomododragon.blogspot.com%2F2013%2F05%2Fvietnam-seeks-to-improve-customs.html&ei=7r1oU-nWNYaSkQXIz4GwDQ&bvm=bv.66111022,d.dGI&psig=AFQjCNHnGo9gp4XI36rknqmgesNARaJriQ&ust=1399459550952257


24 

Phần 3:  
Kết quả phân nhóm A các cam  
kết trong TFA  
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Lợi ích của Hiệp định Lợi ích cho các nhà xuất 

khẩu 

Lợi ích cho Chính phủ 

Minh bạch + Công 

bằng 

 

 

• Có thể dự đoán được 

• Giảm thời gian/ chi 

phí 

 

 

• Tuân thủ tốt hơn 

• Các quy định có chất 

lượng cao hơn 

Quản trị tốt • Chi phí giảm 

• Giảm sự chậm trễ 

• Giảm sự phức tạp 

• Tuân thủ tốt hơn 

• Quản lý hiệu quả hơn 

• Quản lý đầy đủ hơn 

Hiện đại hóa • Giảm thời gian và chi 
phí thông quan 

• Phù hợp với thực tế 

và kinh doanh hiện đại 

• Quản lý hiệu quả hơn 

• Quản lý đầy đủ hơn 



Kế hoạch TF WTO 

Trước-EIF 

•Hiện nay-tháng 7/2014  

•Hoạt động: Cung cấp 
kế hoạch của các quy 
định thuộc phân nhóm 
A trước tháng 7/2014; 
phân nhóm A được 
nhập vào Hiệp định; ký 
TFA tháng 7/2014 

•Chuyển đổi: Các thành 
viên đơn phương xác 
định Phân nhóm A  

EIF 

•Tháng 7/2015 

•Hoạt động: thực hiện 
Phân nhóm A; cung 
cấp ngày thực hiện các 
quy định thuộc Phân 
nhóm B & C 

•Chuyển đổi: thời kì ân 
hạn 2 năm  

Sau EIF 

•Tháng 7/2016  

•Hoạt động: cung cấp ngày sẽ thực 
hiện Phân nhóm B 

•Chuyển đổi: Các thành viên đơn 
phương xác định Phân nhóm B và 
ngày thực hiện  
 

•Tháng 1/2018 

•Hoạt động: cung cấp ngày sẽ thực 
hiện Phân nhóm C 

•Chuyển đổi: các thành viên đơn 
phương xác định Phân nhóm C và 
ngày thực hiện; thời gian tham vấn 
các nhà tài trợ trước khi đưa ra ngày 
sẽ thực hiện 

•60 ngày sau khi thông báo về Phân 
nhóm B/C 

•Hoạt động: Phân nhóm B/C là một 
phần của TFA 

Thực hiện 

•X tháng/năm sau khi EIF,  tự 
xác định theo quy định và là 
một phần của TFA   

•Hoạt động: thực hiện nhóm B 
và C 

•Chuyển đổi:  cơ chế cảnh báo 
sớm nếu có khó khăn khi 
thực hiện trước thời hạn cuối 
cùng 

Chú ý: Thời hạn trên là dành cho các nước đang phát triển. 

Thời hạn dành cho các nước chậm phát triển có thể dài hơn 

nếu một nước chậm phát triển muốn lợi dụng thời gian bổ sung 
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Phân loại mỗi biện pháp 

Mỗi nước đang phát triển hoặc phát triển 

chậm 

sẽ phân loại mỗi biện pháp theo khải năng 

thực 

hiện biện pháp đó: 
 

• Phân nhóm A: ngay khi Hiệp định có hiệu lực 
(thông báo cho WTO vào ngày 31/7/2014) 

• Phân nhóm B: thời điểm có hiệu lực+  (X) thời 
gian 

 (Nước thành viên tự thực hiện) 

• Phân nhóm C: sau khi có TACB 



Các bước tiếp theo 
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Ủy ban trù bị- được thành lập (Philippines chủ trì) 

Rà soát pháp lý– đang tiến hành 

Dự thảo Nghị định thư sửa đổi Hiệp định WTO– đang thực hiện 

Đệ trình Phân nhóm A- cần nộp cho ASAP 

Tiến trình Phân nhóm B và C 



Hỗ trợ kỹ thuật cho TFA 

• WTO: Diễn đàn cho các nhà tài trợ; 

 Nguồn về chuyên gia đã tham gia đàm phán, chuyên 

gia về TF; 

• WCO: Hội thảo Nguồn về chuyên gia đã tham gia 

đàm phán, chuyên gia về TF 

 - Các chỉ số hiệu suất đang phát triển eveloping Performance 

Indicators; 

 - Lộ trình của WCO về thực hiện TFA. 

 - Phân tích các biện pháp tạo thuận lợi thương mại trong Phần 

I dựa trên bộ công cụ TF WTO và hệ quả tiềm năng đối với 

WCO  

 - TOR và Chương trình làm việc cho Nhóm làm việc về TFA; 
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Hỗ trợ kỹ thuật cho TFA 

• UNTAD, OECD, WB: Hội thảo Nguồn về 

chuyên gia đã tham gia đàm phán, chuyên gia 

về TF 

• Nhà tài trợ khác: Các nước đã phát triển– Hỗ 

trợ tài chính. 
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Kết quả: 
 

Tuân thủ toàn phần: 27 cam kết chiếm 60% 
 

Tuân thủ tương đối nhiều: 11 cam kết chiếm 24%  

Tuân thủ một phần: 5 cam kết chiếm 11% 

Không tuân thủ: 1 cam kết chiếm 2% 

Không áp dụng: 0 cam kết 

Tự đánh giá nhu cầu 
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Kết quả phân nhóm 
 

Trong tổng số 41 biện pháp: 

• Phân nhóm A: 15 cam kết chiếm 38% 
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