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Vị thế của nền kinh tế Trung Quốc

Là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới
với quy mô dân số tầng lớp trung
lưu ngày càng cao (400 triệu dân)

GDP đạt 90,0309 nghìn tỷ NDT

(tương đương với 13.600 tỷ

USD), tăng 6,6% so với năm

2017

Ngoại thương đạt 4.620 tỷ USD
tăng 12,6%, trong đó:

- Xuất khẩu: 2.480 tỷ USD, tăng
9,9%

- Nhập khẩu: 2.140 tỷ USD, tăng
15,8%

- Xuất siêu: 351,8 tỷ USD, giảm
16,2%

- Trung Quốc là đối tác xuất
khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam
(sau Mỹ) và là đối tác nhập khẩu
lớn thứ nhất của Việt Nam.

- Trung Quốc là nhà đầu tư lớn
thứ 8 của Việt Nam.
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XU HƯỚNG CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG 
QUỐC



TRUNG QUỐC CHỦ TRƯƠNG TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI 

VÀ TỪNG BƯỚC MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG

Chủ trương ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và lên án
chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Thông qua nhiều chính sách mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho
thương mại và đầu tư: Luật Đầu tư nước ngoài mới (3/2019),
giảm thuế MFN theo lộ trình hội nhập, giảm thuế bưu chính đối
với các mặt hàng nhập khẩu (4/2019), tổ chức Hội chợ Nhập khẩu
quốc tế thường niên (CIIE).

Đề xuất nhiều chính sách mới: đề xuất cải tổ WTO, mở cửa
ngành tài chính có quy mô 44 nghìn tỷ USD.



SÁNG KIẾN VÀNH ĐAI VÀ CON ĐƯỜNG (BRI)

Nội hàm

• "Vành đai" là tuyến thương mại bắt đầu từ Tây An tới khu vực phía Tây Trung Quốc, qua các
quốc gia Trung Á tới châu Âu.

• "Con đường" là tuyến giao thương hàng hải đi qua Biển Đông, eo biển Malacca, xuyên Ấn
Độ Dương tới châu Phi, qua Địa Trung Hải trước khi kết thúc ở châu Âu.

Mục tiêu

• Chiến lược BRI kết hợp với AIIB, quốc tế hóa đồng NDT là trọng tâm và có ảnh hưởng tới
định chế tài chính tiền tệ quốc tế.

Kết quả đã đạt được

• Thu hút được sự quan tâm, tham gia và ủng hộ của nhiều nước.



HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TIẾP CẬN 

VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Về hoàn thiện hệ thống

• Năm 2015 và 2018, Trung Quốc đã 02 lần tiến hành sửa đổi Luật An toàn thực phẩm
được ban hành năm 2009.

Về tổ chức bộ máy

• Từ tháng 3/2018, Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia
(AQSIQ) bị xóa bỏ, chức năng kiểm nghiệm, kiểm dịch và quản lý chất lượng hàng hóa
nông sản, thực phẩm nhập khẩu cùng nhân sự liên quan được chuyển giao về Tổng cục
Hải quan Trung Quốc.

Về thực thi pháp luật

• Các chính sách thương mại biên giới trước đây do địa phương biên giới thực thi “linh 
hoạt” đã và đang được siết chặt theo hướng ngày càng đi vào chính quy.



HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TIẾP CẬN 

VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Tăng cường các biện
pháp giám sát, quản lý

• Hải quan Trung Quốc tại các cửa khẩu
biên giới siết chặt quản lý đối với
những mặt hàng trái cây, nông sản,
thủy sản được nhập khẩu chính thức
vào Trung Quốc.

• Tăng cường lắp đặt các trang thiết bị
giám sát tại khu vực cửa khẩu, đường
mòn, lối mở, cặp chợ biên giới để
giám sát chặt chẽ các giao dịch, nhập
khẩu hàng hóa của cư dân biên giới.
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