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UKVFTA năm đầu tiên –
Những kết quả đã đạt được



5,7 tỷ USD (+16,4%)
Xuất khẩu hàng hóa

+1.269%
Sắt thép các loại

+67%
Rau quả

+49%
Hạt tiêu

+56%
Sản phẩm

mây, tre, cói, 
thảm

+32%
Sản phẩm

gốm sứ

+34%
Phương tiện 

vận tải, phụ tùng

+16%
Máy móc, 

thiết bị

https://tongcuc.customs.gov.vn/


0,85 tỉ USD
(+23,6%)

Nhập khẩu hàng hóa

+35%
Dược phẩm

+29%
Ô tô

+25%
Máy tính, sản phẩm

điện tử, linh kiện

+25%
Nguyên liệu dệt, 

may, da, giày

https://tongcuc.customs.gov.vn/


Đầu tư FDI của Anh 
vào Việt Nam

4 tỷ USD
Tổng vốn đầu tư FDI

5
Xếp hạng đối tác

đầu tư vào VN
(17 → 12)

+14%
Số dự án 
cấp mới

(42 → 48)

+157%
Vốn đăng ký cấp

mới
(20 → 53 triệu

USD)

+18%
Tổng vốn đăng ký

đầu tư
(256 → 303
triệu USD)

https://fia.mpi.gov.vn/Home/en


Xây dựng pháp luật, thể chế để thực thi UKVFTA

Nội dung Văn bản pháp luật đã ban hành

Phê duyệt Hiệp định Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2021

Chỉ định cơ quan đầu mối
thực thi

Quyết định 1425/QĐ-TTg năm 2021

Thuế quan ưu đãi Nghị định 53/2021/NĐ-CP

Quy tắc xuất xứ

Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2022 về ký công hàm trao đổi với 
Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo
UKVFTA

Thông tư 02/2021/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng 
hóa trong UKVFTA

Mua sắm của Chính phủ
Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 
95/2020/NĐ-CP hướng dẫn đấu thầu mua sắm theo CPTPP, 
EVFTA, UKVFTA

Chứng nhận chủng loại
gạo thơm

Nghị định 11/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2020/NĐ-CP

Phòng vệ thương mại Thông tư 14/2021/TT-BCT



Xây dựng và vận hành các thiết chế thực thi UKVFTA

▪ Thành lập các Ủy ban chuyên môn theo quy định của Hiệp định 

▪ Nhóm họp 1 số Ủy ban chuyên môn: Thương mại hàng hóa, SPS, 
Hải quan, Thương mại và Phát triển bền vững 

Mục tiêu: theo dõi, rà soát tình hình thực thi và xử lý các vướng 
mắc phát sinh 



• 16 Hội thảo giới thiệu, 
tập huấn chuyên sâu

• FTAP
(fta.moit.gov.vn)

- Văn kiện UKVFTA, tóm tắt các
cam kết chính, danh mục văn
bản pháp luật liên quan

- Thông tin thị trường Anh, thủ
tục XNK, các quy định của Anh

- Ấn phẩm, sự kiện, khóa tập
huấn online về UKVFTA

Tuyên truyền, phổ biến



Nhiều ngành thế mạnh chưa phục hồi

COVID-19

Xuất khẩu sang Anh 
năm 2021

Tỷ trọng
(%)

2019 2020 2021

($) ($) (%) ($) (%)

Điện thoại và các
link kiện

29% 1.987tr 1.382tr -30,4% 1.354tr -2%

Hàng dệt may 12% 777tr 556tr -28,5% 593tr +6,75%

Giày dép các loại 10% 629tr 499tr -21% 545tr +9,2%

Máy vi tính, điện tử
và linh kiện

6% 302tr 329tr +9,1% 323tr -2%

Hàng thủy sản 6% 280tr 345tr +23% 316tr -8,3%

…,chưa khai thác hiệu quả cơ hội từ UKVFTA

Tỉ lệ tận dụng TRQ cho gạo xuất sang Anh (2021): 5.000/14.000 tấn

https://tongcuc.customs.gov.vn/


Định hướng sắp tới



Nghiên cứu kỹ + Thường xuyên cập nhật các
tiêu chuẩn, quy định cấp phép với hàng hóa
nhập khẩu vào Anh

Lưu ý ảnh hưởng của Nghị định thư Bắc Ai-len 
khi chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu 
sang Anh

Hưởng thuế quan ưu đãi = Cam kết gỡ bỏ thuế quan UKVFTA + 
Chứng minh xuất xứ + Đáp ứng được tiêu chuẩn hàng hóa của Anh



Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện văn bản
pháp luật liên quan: kịp thời nghiên cứu, 
góp ý

Đẩy mạnh phổ biến, tập huấn, nâng cao
năng lực

Xây dựng chiến lược phát triển & quảng
bá thương hiệu quốc gia

Cải thiện khả năng tận dụng cam kết từ
UKVFTA trong hoạt động thương mại

UKVFTA

Doanh 
nghiệp

Hiệp hội 
Doanh 
nghiệp

Bộ, 
ngành

Cơ quan 
địa 

phương

Tăng cường phối hợp



Xin cảm ơn!

Mọi thắc mắc trong quá trình nghiên cứu, áp dụng cam kết
tại UKVFTA, bạn có thể:

- Tra cứu thông tin tại Cổng thông tin về FTA của Việt Nam 
(https://fta.moit.gov.vn)

- Gửi câu hỏi, kiến nghị đến Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ 
Công Thương): wto_mtpd@moit.gov.vn

https://fta.moit.gov.vn/

