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Các nội dung chính
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Cam kết về phát triển bền vững 
tác động tới nền kinh tế và 
doanh nghiệp như thế nào?

Chúng ta có cần 
lo lắng không?

EVFTA và CPTPP có 
cam kết gì về 

phát triển bền vững?



Cam kết về 
phát triển bền vững

01.



Lao động

Khía cạnh EVFTA CPTPP

Các quyền cơ

bản tại nơi làm

việc theo Tuyên

bố ILO 1998

- Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động và người

sử dụng lao động;

- Chấm dứt mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc;

- Xóa bỏ hiệu quả lao động trẻ em;

- Chấm dứt phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp

Các điều kiện

lao động “chấp

nhận được”

Không Bảo đảm các điều kiện lao động “chấp nhận được” về:

- Lương tối thiểu

- Giờ làm việc

- Các vấn đề về an toàn lao động và sức khỏe người lao động

Định hướng -Không giảm mức độ bảo vệ quyền

- Không giảm nhẹ hiệu lực, miễn trừ quy định PL liên quan để

thúc đẩy/cản trở thương mại (Chung-EVFTA hoặc Theo phạm vi 

cụ thể-CPTPP)



Môi trường
Khía cạnh EVFTA CPTPP

Định hướng

(nghĩa vụ bắt

buộc)

- Không giảm mức độ bảo vệ

quyền

- Không giảm nhẹ hiệu lực, miễn

trừ quy định PL liên quan để

thúc đẩy/cản trở thương mại-

đầu tư

- Nâng cao dần mức độ bảo vệ môi

trường và thực thi hiệu quả

- Không giảm nhẹ hiệu lực quy định

PL để khuyến khích thương mại-

đầu tư

- Tăng quyền của các bên liên quan

trong bảo vệ môi trường (cơ chế

kiện đòi bồi thường, khiếu nại về

môi trường)

Các cam kết

riêng về một số

vấn đề

(nghĩa vụ nỗ lực)

Quản lý rừng bền vững và thương

mại lâm sản (VPA-FLEGT)

Không

Chính sách thúc đẩy năng lượng tái

tạo

Chính sách ưu tiên các loại hàng

hóa/dịch vụ thân thiện môi trường

- Đa dạng sinh học

- Biến đổi khí hậu, giảm phát thải

- Kinh doanh và quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản (IUU, …)



Các vấn đề khác (EVFTA)

01

02

Các dẫn chiếu 
bao trùm

 Không sử dụng Cơ chế giải 
quyết tranh chấp EVFTA cho 
Chương PTBV

 Cơ chế tham vấn giữa hai Bên

 Cơ chế theo UB Thương mại và 
PTBV

 Cơ chế Hội đồng chuyên gia
 Kế hoạch Johannesburg về 

Thực hiện phát triển bền 
vững 2002

 Tài liệu kết quả Hội nghị 
LHQ về Phát triển bền vững 
2012 “Tương lai chúng ta 
mong muốn”

 “Chương trình nghị sự 2030 
về Phát triển bền vững”

Cơ chế giải quyết 
tranh chấp



Các vấn đề khác (tiếp)

 Quyết định mục tiêu, chiến lược, ưu tiên PTBV, 
 Thiết lập mức độ bảo vệ trong nước phù hợp; 
 Thông qua, sửa đổi pháp luật, chính sách về PTBV

Các quyền và nghĩa vụ chung03
Quyền chủ động trong

Nghĩa vụ 

 Đánh giá tác động của EVFTA đối với PTBV
 Hợp tác về các vấn đề PTBV và thương mại (trong 

đó có hợp tác hải quan, chương trình chứng 
nhận và dán nhãn sinh thái, trách nhiệm xã hội 
và giải trình của DN, tăng trưởng xanh



Cam kết PTBV và 
tác động tới nền kinh tế 

và doanh nghiệp
02.



Đối với từng doanh nghiệp

Những yếu tố gây quan ngại

Đối với nền kinh tế

 Chi phí xây dựng pháp luật mới, 
điều chỉnh

 Chi phí tổ chức thực hiện pháp 
luật mới

 Chi phí điều chỉnh, định hướng 
chính sách liên quan

 Chi phí điều chỉnh sản xuất kinh doanh 
nhằm đáp ứng quy định pháp luật

 Chi phí điều chỉnh tổ chức quản lý để thích 
ứng với các thực tế mới theo quy định pháp 
luật

 Chi phí điều chỉnh chiến lược để tính tới 
các xu hướng pháp luật, chính sách 
liên quan



Những nhân tố trung hòa

Hầu như không có cam 
kết về tiêu chuẩn nào 

mới cao/khắt khe hơn so 
với hiện tại

Phần lớn các cam kết về 
PTBV trong các FTA tương 

đồng với định hướng tự 
thân của Việt Nam

Chi phí tuân thủ có thể 
được bù đắp phần nào bởi 
những hỗ trợ kỹ thuật từ 

đối tác FTA

Không ít doanh nghiệp đã đáp 
ứng các tiêu chuẩn cao hơn 

theo yêu cầu của khách hàng 
nước ngoài

Không phải cam kết 
nào cũng dẫn tới quy 

định mới với tiêu chuẩn 
cao hơn

Không phải quy định 
nào cũng dẫn tới các 
thực tế khác biệt so 

với hiện tại

Đối với nền kinh tế

Đối với từng doanh nghiệp



Những lý do để lạc quan
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Đối với từng doanh nghiệp

Đối với nền kinh tế

 Thực hiện PTBV là sự bảo đảm 
cho tương lai bền vững của nền 
kinh tế và các chủ thể trong đó

 Thực thi cam kết về PTBV là 
một bảo đảm cho uy tín của 
nền kinh tế trong thương 
mại quốc tế và thu hút 
đầu tư bền vững

 Thực hiện PTBV là yêu cầu 
tự thân để DN tồn tại bền vững 
trong bối cảnh hiện tại và 
tương lai

 Đáp ứng các yêu cầu PTBV là điều kiện 
cần để DN tiếp cận các thị 
trường lớn, khách hàng 
quan trọng, đối tác 
tiềm năng



Chúng ta có cần phải 
lo lắng?

01.



PTBV là tương lai!

 Nên tránh điều tất yếu? Hay
 Nên sẵn sàng để thích nghi với 

điều tất yếu?
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 Nên lo lắng cho tương lai? hay
 Nên chuẩn bị cho tương lai?

PTBV là tất yếu!
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