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CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN

AEC là gì?                                                                         

AEC – Chặng đường đã qua và Tương lai sắp đến?

Doanh nghiệp Việt Nam: Được gì, Mất gì trong AEC?



AEC LÀ GÌ?



Một cộng đồng kinh tế mà các thành viên cùng hướng 
tới các mục tiêu chung



Mục tiêu 1: Một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung

• Tự do lưu chuyển hàng hóa 

• Tự do lưu chuyển dịch vụ

• Tự do lưu chuyển đầu tư

• Tự do lưu chuyển vốn

• Tự do lưu chuyển lao động có tay nghề

AEC SẼ LÀ GÌ? 



Mục tiêu 2: Một khu vực kinh tế 
cạnh tranh

Chính sách cạnh tranh hiệu quả 

Bảo vệ người tiêu dùng

Tăng cường hợp tác và bảo hộ sở 
hữu trí tuệ

Hợp tác về thuế

Tăng cường minh bạch quản trị 
công, tư

Tăng cường các thông lệ chung cấp 
khu vực

AEC SẼ LÀ GÌ? 















AEC SẼ LÀ GÌ? 

Mục tiêu 3: Phát triển bền 
vững

• Thúc đẩy các chính sách 
năng lượng tái tạo, sử dụng 
nhiên liệu sinh học, kết nối 
điện 

• Hợp tác trong các chính 
sách nông nghiệp, an ninh 
lương thực 

• Thúc đẩy quản lý rừng qua 
cộng đồng 

•

•

•



AEC SẼ LÀ GÌ? 

Mục tiêu 4: Hội nhập kinh tế toàn cầu

Quan điểm thống nhất trong quan hệ thương 
mại với các nước ngoài khối

Tăng cường việc tham gia vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu



Một cộng đồng tăng cường kết nối và hợp tác chuyên ngành

1. Giao thông vận tải                                                                                    

2. Công nghệ thông tin và viễn thông                               

3. Thương mại điện tử

4. Năng lượng

5. Thực phẩm, nông nghiệp, lâm nghiệp

6. Du lịch

7. Y tế

8. Khoáng sản

9. Khoa học và công nghệ

AEC SẼ LÀ GÌ? 



Một cộng đồng phát triển cân bằng, lấy con người làm trung tâm

- Tăng cường vai trò của DN siêu nhỏ, nhỏ, vừa (MSMEs)

- Tăng cường vai trò của khu vực kinh tế tư nhân

- Thúc đẩy quan hệ đối tác công – tư 

- Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước

- Tăng cường sự tham gia của các chủ thể liên quan vào nỗ lực hội nhập

AEC SẼ LÀ GÌ? 



AEC ĐANG LÀ GÌ? 

GDP
2007: 1,3 trillion USD
2014: 2,6 trillion USD

Rank 7th in the world and 
rank 3rd in Asia

GDP per capita
2007: 2.343 USD
2014: 4.135 USD

Population
2014: 622 million people

Rank 3rd in the world, 
following China and India



AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Population structure:
2014: 53% under 30 yrs-old in comparison 
with 39% of East-Asia and 34% of Europe

Main partners: 
The internal trade accounts 

the most in 2014 
ASEAN: 24%

China: 14%
EU: 10%

Japan: 9%
United States: 8%

General FDI:
2014: 136 bllion USD account for 11% FDI all 
over the world
Structure of FDI capital 2014
EU: 21%
Internal ASEAN: 18% (24 tỷ USD)
Japan: 10%
United State: 10%
China: 7%

Gross trade
2007: 1,6 trillion USD
2014: 2,5 trillion USD



•

•

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Một tập hợp

Các cam kết pháp lý 
ràng buộc

Các thỏa thuận, tuyên 
bố, lời hứa hợp tác



AEC ĐANG LÀ GÌ? 
Thương mại hàng hóa



Thương mại hàng hóa / 

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Hiệp định thương mại hàng 
hóa ASEAN (ATIGA)

Đang thực hiện

2018: Hoàn tất lộ trình loại bỏ thuế



Thương mại hàng hóa / 

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Hợp
tác 
hải 
quan

Tự chứng nhận 
xuất xứ

Thí điểm 1: Bru, Cam, Mal, 
My, Sing, Thai (11/2010)

Thí điểm 2: Các nước còn 
lại (1/2014)

Biểu thuế quan 
hài hòa ASEAN 
(AHTN)

Đã hoàn thành năm 2003

Cập nhật 2012, 2017

Hệ thống hải 
quan điện tử quá 
cảnh (ACTS)

Thí điểm từ 5/2016

Dự kiến chính thức vào 
cuối 2016

Cơ chế một cửa 
ASEAN

Đã kết nối 05 Cơ chế một 
cửa quốc gia ASEAN 
(NSW): Indo, Mal, Sing, 
Thai, Vie



Thương mại hàng hóa / 

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật / 

Hài
hòa 
hóa

Đã ký 03 khuôn khổ hài hòa:

- Mỹ phẩm

- Quản lý thiết bị điện, điện 
tử

-Thiết bị y tế

Tổng cộng 300 tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật được hài 
hòa



Thương mại hàng hóa / 

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Thừa
nhận 
lẫn 
nhau 
(MRA) 
về 
đánh 
giá 
tuân 
thủ

Đã ký 02 MRA về

- Thiết bị điện, điện tử;

- Kiểm tra thực hành thuốc tốt (GMP)

Chuẩn bị ký MRA về báo cáo nghiên cứu 
ương đương sinh học

Đang đàm phán 03 MRA

- Chứng nhận và kiểm nghiệm vệ sinh thực 
phẩm chế biến

- Phê duyệt kiểu dáng sản phẩm ô tô

- Nguyên vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật / 



Thương mại dịch vụ/ 

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) / 

09 
Gói
cam 
kết 
chung

Các
trường 
hợp VN 
cam kết 
mở cửa 
cao hơn 
WTO:

Bất động sản

Nghiên cứu và phát 
triển

Y tế

Viễn thông

Du lịch

Vận tải



Thương mại dịch vụ/ 

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Các gói
cam 
kết về 
vận tải 
hàng 
không

09 gói cam kết
Các trường hợp VN cam kết mở 
cửa cao hơn WTO:
- Bán và tiếp thị

- Đặt, giữ chỗ bằng máy tính

- Sửa chữa và đặt chỗ

- Cho thuê máy bay

- Cung cấp bữa ăn trên máy bay

05 Thỏa thuận khác về hàng 
không

Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) / 



Thương mại dịch vụ/ 

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Các
gói 
cam 
kết 
về tài 
chính

07 gói cam kết

VN không có cam 
kết gì cao hơn WTO

Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) / 



Thương mại dịch vụ/ 

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Hiệp
định 
về di 
chuyển 
thể 
nhân 
(MNP)

Các lĩnh vực VN 
cam kết cao hơn 
WTO

- Kiểm toán, kế 
toán

- Kỹ sư

- Xây dựng



Thương mại dịch vụ/ 

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Dịch vụ 
tư vấn 
kỹ thuật

Tất cả các nước ASEAN đã tham gia
10/2015: đã có 1,483 kỹ sư ASEAN được cấp chứng chỉ đủ 
điều kiện theo ASEAN, 06 người đã được đăng ký hành 
nghề ở quốc gia ASEAN khác

Dịch vụ 
kiến 
trúc

Tất cả các ASEAN nước đã tham gia

10/2015: 284 kiến trúc sư được chứng nhận kiến 
trúc sư ASEAN, chưa ai dược chứng nhận hành nghề

Dịch vụ 
kế toán

Chưa có thông tin về việc thực hiện

Dịch vụ 
du lịch

Chưa có hiệu lực, VN chưa tham gia

04 MRA 
khác

Chỉ mang tính hợp tác, không phải cơ chế thừa 
nhận lẫn nhau

Các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) 



Hiệp
định 
đầu tư 
toàn 
diện 
ASEAN 
(ACIA)

Cam kết tự do hóa đầu tư
Chỉ trong các lĩnh vực:

- Chế tạo

- Nông nghiệp

- Nghề cá

- Lâm nghiệp

- Khai mỏ

- Các dịch vụ phụ trợ cho các ngành 
trên

Cơ chế ISDS

Cho phép nhà đầu tư ASEAN kiện 
Chính phủ nước sở tại ra trọng tài 
quốc tế

Thương mại dịch vụ/ 

AEC ĐANG LÀ GÌ? 



Thuế Tăng cường ký các Hiệp định
tránh đánh thuế 2 lần song 
phương

VN: Đã có Hiệp định với tất cả 
các nước (trừ Campuchia)

Tài 
chính

Thỏa thuận Hội nhập ngân hàng
- Phát triển thị trường vốn
- Hài hòa hóa hệ thống thanh 
toán

Các lĩnh vực hợp tác khác/ Other sectors

AEC ĐANG LÀ GÌ? 



Năng 
lượng

Kế hoạch hành động về hợp tác 
năng lượng

Đã thực hiện 6/16 dự án kết nối 
điện, 12 đường ống dẫn khí đốt 
song phương

Chính
sách 
cạnh 
tranh

Chính sách thúc đẩy cạnh tranh 
trên thị trường nội địa

Tăng cường pháp luật cạnh 
tranh

Các lĩnh vực hợp tác khác/ Other sectors

AEC ĐANG LÀ GÌ? 



Sở
hữu 
trí tuệ

Hợp tác kiểm tra bằng sáng chế

Cổng thông tin SHTT của ASEAN (VN 
và Myanmar chưa tham gia

Tăng cường tham gia các hiệp định 
WIPO

Bảo
vệ 
người 
tiêu 
dung

Ban hành luật bảo vệ người tiêu 
dùng ở mỗi nước

Hợp tác, chia sẻ thông tin thực thi

Các lĩnh vực hợp tác khác/ Other sectors

AEC ĐANG LÀ GÌ? 



Các lĩnh vực hợp tác khác/ Other sectors

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Lương
thực, 
nông 
lâm 
nghiệp

Chia sẻ thông tin

Phối hợp sản xuất

Phát
triển 
SMEs

Nhóm công tác về SMEs
- Danh bạ SMEs sáng tạo
- Mạng lưới vườn ươm DN
- Chương trình giới thiệu và các 
hội thảo xúc tiến cho SME
- Trung tâm dịch vụ SME



Các lĩnh vực hợp tác khác/ Other sectors

AEC ĐANG LÀ GÌ? 

Phát
triển 
hạ 
tầng

Thị trường hàng không thống 
nhất: Đã thực hiện

Thị trường hàng hải thống nhất: 
Đã thực hiện

Đang đàm phán nhiều hiệp định 
trong tương lai

ICT Kế hoạch tổng thể ITC của ASEAN
- Tăng cường tiếp cận ITC của 
người dân
- Ưu tiên phát triển các ngành ITC
- Phát triển hạ tầng, nguồn nhân 
lực ITC



AEC ĐANG LÀ GÌ? 

AEC 
chưa 
phải là:

Một liên minh thuế quan

Một liên minh kinh tế

Một liên minh tiền tệ



CHẶNG ĐƯỜNG AEC



Chặng đường đã qua -

1992 1998

2003

2006
22/11
2015

20071995

Những ý tưởng, khái niệm 
đầu tiên

First idea and concept
Hiệp định CEPT (sau này 
thay thế bằng ATIGA) về 
thương mại hàng hóa

CEPT agreement 
(later replaced by ATIGA) on 

trade in goods

Hiệp định IGA, 
AIA (sau này thay 
thế bằng ACIA) về 
đầu tư

IGA, AIA on 
investment (later 

replaced by ACIA)

Kế hoạch tổng thể 
xây dựng AEC

Master plan on 
building AEC

Tuyên bố 
thành lập AEC

Declare to 
establish AEC

Hiệp định AFAS về 
thương mại dịch vụ

ASEAN Framework 
Agreement on Services

Công bố mục tiêu 
thành lập AEC lần đầu

First declaration of the 
intention to establish 

AEC

Thay đổi thời hạn 
thành lập AEC (từ 2020 
thành 2015)

Change the deadline for 
AEC establishment (from 

2010 to 2015)



CHẶNG ĐƯỜNG SẮP TỚI



AEC 2025

Hình dung về AEC 2025

-Một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết

-Một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động

-Một ASEAN được tăng cường kết nối và hợp tác chuyên ngành

-Một ASEAN có sức bật, toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm

-Một ASEAN toàn cầu



Biện pháp thực thi: 

Đầu mối: Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
(AECC)

(i) Cấp ASEAN:

-AECC theo dõi việc thực thi các biện pháp đã 
thống nhất

-Xây dựng kế hoạch chiến lược AEC

-Giám sát thực thi AEC 2025 (hệ thống thống kê 
cộng đồng ASEAN – ACSS)

(ii) Cấp các nước thành viên

-Chuyển AEC 2025 thành kế hoạch, mục tiêu của 
quốc gia

-Sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN

-Đẩy nhanh việc phê chuẩn các văn kiện pháp lý 
đã ký kết trong ASEAN

(iii) Cấp cao hơn

- Hợp tác với các thể chế khác như WB, ADB, 
OECD...

AEC 2025



Doanh nghiệp Việt Nam trong AEC 



9 thị trường ASEAN không rào cản thuế quan /9 ASEAN markets with non - tariff barriers

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GÌ, 
MẤT GÌ?



DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GÌ, 
MẤT GÌ?

VN mở cửa thị 
trường nội địa cho 
hàng hóa ASEAN



Các quy trình lưu chuyển hàng hóa 
thống nhất và thuận lợi

-Cơ chế một cửa ASEAN

-Biểu thuế quan hài hòa ASEAN

-Hệ thống hải quan điện tử quá cảnh

-Quy trình đánh giá tuân thủ được 
thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GÌ, 
MẤT GÌ?





o Các ràng buộc về quy 
chuẩn kỹ thuật

-Các biện pháp TBT vuột 
khỏi tầm kiểm soát?

-Một hệ thống quy định 
nằm trên pháp luật quốc 
gia?

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GÌ, 
MẤT GÌ?

o



DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CÓ THỂ SẼ 
ĐƯỢC GÌ, MẤT GÌ?

Một thị trường rộng lớn, thống nhất và sôi động

-Thị trường đầu ra cho sản phẩm

-Thị trường đầu vào

-Thị trường nguồn lao động

-Nền tảng chính sách (cạnh tranh, đầu tư…)

-Nền tảng hạ tầng (giao thông, năng lượng, ITC…)

-Nền tảng phát triển bền vững (quản trị, tiêu 
dùng…)

-Cạnh tranh về đầu vào, lao động, đầu ra





DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CÓ THỂ SẼ 
ĐƯỢC GÌ, MẤT GÌ?

Một thị trường 
cạnh tranh gay gắt

• Cạnh tranh về 
năng lực

• Cạnh tranh về 
chính sách

•

•



DN VN CÓ BIẾT VỀ AEC?

Số liệu điều tra PCI 11/2015 Số liệu điều tra VCCI 4/2016



Trung tâm WTO và Hội nhập
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T : +84 4 35771458 F: +84 4 35771459
E:      banthuky@trungtamwto.vn 
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chongbanphagia.vn | antidumping.vn
Fb: facebook.com/trungtamwtovahoinhap

XIN CẢM ƠN!
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http://chongbanphagia.vn/
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