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Tóm tắt Chương 16 – Hợp tác và Nâng cao năng lực 

 

 

Chương 16 EVFTA bao gồm các cam kết về hoạt động hợp tác và hỗ trợ thực thi Hiệp 

định này cũng như tăng cường thương mại đầu tư nói chung giữa Việt Nam và EU. Việc 

hợp tác và hỗ trợ này là ở cấp Chính phủ, giữa cơ quan có thẩm quyền của hai Bên và 

không bao gồm các hình thức hợp tác cụ thể đã nêu trong các Chương riêng của EVFTA. 

Về các lĩnh vực hợp tác 

Việc hợp tác được cam kết thưc hiện trong tất cả các lĩnh vực được nếu trong Hiệp định, 

tuy nhiên nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên sau: 

- Hội nhập trong khu vực; 

- Tạo thuận lợi thương mại (đặc biệt là hải quan); 

- Chính sách, pháp luật về thương mại; 

- Thương mại nông, lâm và ngư nghiệp; 

- Phát triển bền vững, đặc biệt là ở khía cạnh môi trường và lao động; 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Ngoài ra, Chương này còn đề cập tới một chủ đề hợp tác khác chưa có trong bất kỳ 

Chương nào của EVFTA: hợp tác về phúc lợi động vật. Việc hợp tác trong lĩnh vực này 

nhằm mục tiêu thiết lập/xây dựng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật, cơ quan chủ trì hợp 

tác là Ủy ban SPS của EVFTA. 

  



Về cơ chế hợp tác 

Việc hợp tác giữa hai Bên được thực hiện theo khung khổ sau: 

- Hình thức hợp tác: trao đổi thông tin, kinh nghiệm, thực tiễn tốt, hợp tác về chính 

sách 

- Căn cứ hợp tác: đảm bảo tuân thủ khung khổ pháp lý và thể chế hiện hành của mỗi 

Bên 

- Cơ quan chịu trách nhiệm: Việt Nam và EU sẽ chỉ định một cơ quan đầu mối cho 

việc hợp tác theo Chương này; đồng thời với mỗi vấn đề chuyên môn, việc hợp tác 

sẽ được triển khai thông qua các Ủy ban EVFTA trong lĩnh vực chuyên môn 

tương ứng, hoặc Ủy ban thương mại (nếu không có Ủy ban chuyên môn) 

 

 

 


