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CHƯƠNG 16 

HỢP TÁC VÀ NÂNG CAO N NG LỰC  

 

ĐIỀU 16.1 

Mục tiêu và phạm vi 

1. Các Bên khẳng định tầm quan trọng của hợp tác và nâng cao năng lực 

cho việc thực thi hiệu quả Hiệp định này, qua đó hỗ trợ việc tiếp tục mở 

rộng và tạo các cơ hội mới về thƣơng mại và đầu tƣ giữa các Bên.   

2. Các Bên cam kết tăng cƣờng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng 

quan tâm, có tính đến sự khác biệt về trình độ phát triển giữa Liên minh 

Châu Âu và Việt Nam. Hợp tác đó sẽ thúc đẩy phát triển bền vững ở tất 

cả các khía cạnh, bao gồm tăng trƣởng bền vững và giảm nghèo. 

3. Chƣơng này áp dụng đối với tất cả các quy định về hợp tác của Hiệp định 

này.  

 

ĐIỀU 16.2 

Các lĩnh vực và biện pháp hợp tác 

1. Các Bên thừa nhận việc hợp tác sẽ đƣợc thực hiện dựa trên khuôn khổ 

pháp lý và thể chế hiện có và tuân thủ các quy tắc và thủ tục điều chỉnh 

quan hệ giữa các Bên.   

2. Để đạt đƣợc các mục tiêu đề ra tại Điều 16.1 (Mục tiêu và phạm vi), các 

Bên nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc hợp tác trong các lĩnh 

vực sau: 

(a) hội nhập và hợp tác khu vực; 

(b) thuận lợi hóa thƣơng mại; 

(c) các quy định và chính sách thƣơng mại; 

(d) nông, ngƣ, lâm nghiệp liên quan đến thƣơng mại; 

(e) phát triển bền vững, đặc biệt về khía cạnh môi trƣờng và lao động; 

(f) doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

(g) các lĩnh vực khác nêu tại các Chƣơng của Hiệp định này; và 

(h) các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm liên quan đến Hiệp định 

này. 

3. Việc hợp tác giữa các Bên phải đƣợc thực hiện chủ yếu qua việc trao đổi 

thông tin, kinh nghiệm và thông lệ tốt nhất, cũng nhƣ hợp tác về chính 



sách. Khi thích hợp, các hội thảo, hội nghị, khóa đào tạo, các nghiên cứu, 

hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực có thể đƣợc xem xét.    

4. Các Bên thừa nhận vai trò tiềm năng, quan trọng của khu vực tƣ nhân 

trong việc hợp tác và phải hỗ trợ sự tham gia của khu vực này để góp 

phần tối đa hóa lợi ích của Hiệp định này đối với tăng trƣởng và phát 

triển kinh tế.    

 

ĐIỀU 16.3 

Phúc lợi động vật 

Các Bên nhất trí hợp tác về phúc lợi động vật khi cần thiết, bao gồm hỗ trợ kỹ 

thuật và nâng cao năng lực đối với sự phát triển các tiêu chuẩn phúc lợi động 

vật. Vì mục đích của Điều này, các Bên sẽ tham vấn Ủy ban các biện pháp an 

toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật thành lập theo Điều 17.2 (Các Ủy 

ban chuyên trách). 

 

ĐIỀU 16.4 

Cơ chế thể chế 

1. Các vấn đề hợp tác phải đƣợc thảo luận tại các ủy ban chuyên trách có 

liên quan, đƣợc thành lập theo theo Điều 17.2 (Các Ủy ban Chuyên 

trách). Đối với các lĩnh vực hợp tác không thuộc ủy ban cụ thể nào, các 

vấn đề đó phải đƣợc thảo luận tại Ủy ban Thƣơng mại.     

2. Mỗi Bên sẽ chỉ định một đầu mối liên lạc thuộc cơ quan quản lý của Bên 

đó để phối hợp với Bên kia trong các vấn đề liên quan đến việc thực thi 

Chƣơng này.  
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