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Cam kết EVFTA về Minh bạch
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Cam kết EVFTA về Minh bạch

• Tổng quan

- Chương 18 (Minh bạch): 8 Điều, 4 trang

- Các Chương khác (10 Chương): Thương mại
hàng hóa, Phòng vệ thương mại, SPS, TBT, Hải
quan, Mua sắm công, DNNN, Cạnh tranh và
Trợ cấp, SHTT, Phát triển bền vững

4



Cam kết trong Chương Minh bạch

• Minh bạch trong xây dựng PL

- Đăng tải dự thảo sớm

- Tạo cơ hội để các đối tượng liên quan bình
luận

- Nỗ lực tiếp thu các bình luận

- Công bố VBQPPL – thời điểm công bố-có hiệu
lực

>>> Người dân, DN “tham gia” – “sẵn sàng”
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• Minh bạch trong thực thi PL

- Cam kết thực thi PL thống nhất, khách quan, 
hợp lý

- Cam kết chỉ định Điểm hỏi đáp

- Cam kết thiết lập các cơ chế giải đáp vướng
mắc pháp luật

- Cam kết có các cơ chế giúp giải quyết các
vướng mắc phát sinh từ việc áp dụng các quy
định theo EVFTA
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• Minh bạch trong áp dụng PL

- Thông tin cho các chủ thể về thủ tục sẽ tiến
hành

- Cơ hội bình luận trước khi ban hành quyết
định hành chính cuối cùng

- Cơ chế cho phép khiếu nại, khiếu kiện quyết
định hành chính: các bên được quyền nêu ý 
kiến, cơ quan hành chính phải thực thi quyết
định
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• Minh bạch giữa VN-EU

- Điểm thông tin giữa hai bên

- Hợp tác trong nâng cao chất lượng văn bản PL

- Hợp tác trong cải thiện chất lượng hoạt động
hành chính
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Điều khoản Minh bạch trong các Chương khác

• Minh bạch trong ban hành các quy định (TBT, 
Hải quan, Phát triển bền vững)

• Minh bạch trong thủ tục (Phòng vệ thương
mại, cấp phép XNK, Hải quan, Mua sắm công)

• Minh bạch thông tin giữa VN-EU (SPS, SHTT, 
Cạnh tranh và Trợ cấp)
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Kết quả Rà soát PLVN
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• Kết quả 1: 

PLVN cơ bản đã tương thích với cam kết EVFTA 
về:

- Minh bạch trong xây dựng – công bố PL

- Minh bạch trong thủ tục khiếu nại, khiếu kiện
hành chính
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• Kết quả 2

PLVN chưa tương thích với cam kết EVFTA chủ
yếu ở khía cạnh thực thi pháp luật

- Nguyên tắc thực thi pháp luật

- Thủ tục áp dụng pháp luật đối với các chủ thể

- Tư vấn, giải đáp vướng mắc cho tổ chức, cá
nhân
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• Kết quả 3

Các cam kết về minh bạch thông tin giữa VN-EU:

- Không thuộc phạm vi của PL nội địa

- Đôi khi có ý nghĩa
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Khuyến nghị
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• Đối với các nội dung PLVN chưa tương thích

- Sửa đổi PL hiện hành

Chú ý dự thảo Luật ban hành quyết định hành
chính

- Thành lập các Điểm giải đáp – Cơ chế hỗ trợ
doanh nghiệp thực thi EVFTA
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• Đối với các nội dung mà PLVN đã tương thích

EVFTA yêu cầu “nhiều” hơn thế

- “Đối tượng chịu tác động trực tiếp” (PLVN) –
“Bên liên quan” (EVFTA)

- “Predictable regulatory environment and 
efficient procedures for economic operators, 
especially small and medium-sized 
enterprises”

>>> vấn đề thực thi
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• Đối với các cam kết về hợp tác thông tin VN-
EU

- Thực hiện theo cam kết (phía Nhà nước)

- Thực hiện trên mức cam kết: Thông tin công
khai cho DN?
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