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TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI (HPA)
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) là đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc UBND thành phố Hà Nội. HPA có chức năng đề xuất, tổ chức thực hiện các chương
trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại của Thành
phố, tổng hợp các kiến nghị và phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân
Thành phố ban hành các chính sách thu hút về đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp. HPA
cũng là đơn vị thực hiện công tác hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước tìm cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Hà Nội và các
tỉnh, thành phố khác ở Việt Nam và nước ngoài.
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP)
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI), được thành lập từ năm 2010 nhằm hỗ trợ về pháp lÝ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Chức năng chính của Trung tâm là cung cấp thông tin, phân tích, tư vấn, hỗ trợ các hiệp hội và
doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức, năng lực và chủ động tham vấn để có thể tận dụng
tối đa những lợi ích từ WTO và các hiệp định thương mại quốc tế, phòng tránh và tự bảo vệ mình
trước những tác động tiêu cực có thể có từ các hiệp định này.

Lời mở đầu
Cam kết

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (gọi tắt là EVFTA)
là Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới giữa Việt Nam và Liên minh
châu Âu (EU). EVFTA được kÝ kết ngày 30/6/2019 và có hiệu lực từ ngày
01/08/2020.
Với phạm vi cam kết rộng, mức độ tự do hóa sâu và các cam kết tiêu chuẩn
cao, EVFTA được dự báo sẽ có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ thể chế kinh tế
cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Hy vọng Cẩm nang này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích và lâu dài cho các
doanh nghiệp nhựa Việt Nam và các đơn vị liên quan trong quá trình thực thi
Hiệp định quan trọng này.
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Cẩm nang doanh nghiệp “EVFTA và Ngành Nhựa Việt Nam” tóm tắt và diễn
giải chi tiết, đầy đủ các cam kết EVFTA liên quan đến ngành nhựa, từ đó phân
tích các cơ hội và thách thức từ các cam kết này và đưa ra các khuyến nghị
cụ thể, thiết thực cho doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam.

Hiện trạng

Sản xuất và chế biến nhựa là một trong những ngành kinh tế được dự báo
sẽ hưởng lợi lớn từ EVFTA với những cơ hội được mở ra cho cả xuất khẩu,
nhập khẩu và thu hút đầu tư. Để hỗ trợ doanh nghiệp nhựa Việt Nam nắm
bắt cơ hội, hiện thực hóa các lợi ích tiềm tàng từ EVFTA, Trung tâm Xúc tiến
Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA) phối hợp với Trung tâm
WTO và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) biên
soạn và xuất bản Cẩm nang doanh nghiệp “EVFTA và Ngành Nhựa Việt Nam”.

Mục lục

1
2
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PHẦN THỨ NHẤT

Cam kết EVFTA
liên quan đến Ngành Nhựa

01
Việt Nam và EU có cam kết như thế nào về
thuế quan đối với các sản phẩm nhựa trong EVFTA?
Trong Hệ thống Hài hóa Mô tả và Mã hóa Hàng hóa (Hệ thống HS), các sản
phẩm nhựa (bao gồm nguyên liệu nhựa, bán thành phẩm và thành phẩm
nhựa) nằm trong Chương 39. Ngoài ra các sản phẩm có thành phần nguyên
liệu nhựa có thể nằm rải rác ở các Chương khác của Hệ thống HS. Tuy nhiên,
trong khuôn khổ của Sổ tay này, các số liệu và phân tích sẽ chỉ giới hạn đối
với các sản phẩm nhựa thuộc Chương 39.
Đối với các sản phẩm hàng hóa như các sản phẩm nhựa, cam kết quan trọng
nhất trong các FTA là cam kết về thuế quan mà mỗi nước áp dụng đối với
sản phẩm này. Trong EVFTA cũng vậy, cam kết quan trọng nhất đối với các
sản phẩm nhựa của Việt Nam là cam kết về thuế quan của Việt Nam đối với
nhựa nhập khẩu từ EU và cam kết về thuế quan của EU đối với nhựa nhập
khẩu từ Việt Nam.
Cam kết về thuế quan đối với các sản phẩm nhựa trong EVFTA được nêu tại:
Lời văn của Chương 2 - Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với
hàng hóa.
Các Phụ lục 2-A của Chương 2 – Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong đó:

Tiểu phụ lục 2-A-1: Biểu thuế nhập khẩu của EU;
Tiểu phụ lục 2-A-2: Biểu thuế của Việt Nam.
Cam kết thuế quan của EU đối với các sản phẩm nhựa Việt Nam
Trong EVFTA, EU cam kết xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực với toàn
bộ các sản phẩm nhựa của Việt Nam.
Hiện tại, mức thuế MFN mà EU đang áp dụng phổ biến với các sản phẩm nhựa
là 6,5%, thuế MFN trung bình tất cả các sản phẩm nhựa Chương 39 là 5,47%.
Đây là một trong những số ít sản phẩm mà EU vẫn duy trì mức thuế suất MFN
cao – EU chủ yếu áp thuế MFN cao đối với các sản phẩm nông nghiệp và rất
thấp (hoặc bằng 0%) với các sản phẩm công nghiệp.
EU cũng đang cho hưởng thuế GSP đối với các sản phẩm nhựa đến từ một số
nước đang và kém phát triển (trong đó có Việt Nam) với mức thuế phổ biến
là 3%, trung bình là 0,9%.

6
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Cam kết thuế quan của Việt Nam đối với các sản phẩm nhựa EU
Trong EVFTA, phía Việt Nam cam kết về thuế quan với các sản phẩm nhựa
của EU theo 4 nhóm:
Cam kết

Xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 46,5% (126/271) dòng
thuế về nhựa;
Xóa bỏ thuế theo lộ trình 4 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với 35%
(95/271) dòng thuế;
Xóa bỏ thuế theo lộ trình 6 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với 18%
(49/271) dòng thuế;

Hiện trạng

Xóa bỏ thuế theo lộ trình 8 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với 01
dòng thuế có mã HS 3926.30.00 (Phụ kiện lắp vào đồ nội thất, trên thân
xe (coachwork) hoặc các loại tương tự).
Chi tiết cam kết đối với từng nhóm sản phẩm nhựa như bảng sau:
Thuế MFN

Cam kết của Việt Nam trong EVFTA

Các sản phẩm nhựa nguyên
sinh (HS 3901 đến 3915)

Thấp, phổ
biến 0-3%,
một số ít
5-10%
10%

Phổ biến xóa bỏ thuế ngay sau khi
EVFTA có hiệu lực, một số ít dòng có
thuế MFN cao xóa bỏ thuế theo lộ
trình 4-6 năm
Xóa bỏ theo lộ trình 4 năm (trừ
dòng 3915.90.00 – phế liệu phế thải
từ plastic khác: xóa bỏ thuế theo lộ
trình 6 năm)

27%

Xóa bỏ thuế theo lộ trình 6 năm

Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn 25%
rửa, chậu rửa, bệ rửa vệ sinh
(bidets), bệ và nắp xí bệt, bình
xả nước và các thiết bị vệ sinh
tương tự, bằng plastic (HS 3922)

Xóa bỏ thuế theo lộ trình 6 năm

Đồ vật bằng plastic dùng trong
xây lắp, chưa được chi tiết hoặc
ghi ở nơi khác (HS 3925)

27%
(riêng mã
HS 39251000
- 25% và mã
HS 39259000
- 20%

Xóa bỏ thuế theo lộ trình 6 năm

Các sản phẩm khác

Chủ yếu
5-15%

Xóa bỏ thuế theo lộ trình chủ yếu
4-6 năm

Phế liệu, phế thải nhựa
(HS 3915)

Tấm trải sàn bằng plastic,
có hoặc không tự dính, dạng
cuộn hoặc dạng tấm rời để
ghép; tấm ốp tường hoặc ốp
trần bằng plastic (HS 3918)
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Sản phẩm

Ý nghĩa của cam kết về thuế quan đối với hàng nhập khẩu
Tương tự như bất kỳ FTA nào, cam kết về thuế quan trong EVFTA là cam
kết của các Bên về mức thuế nhập khẩu tối đa mà Bên đó sẽ áp dụng cho
từng loại hàng hóa nhập khẩu từ phía đối tác trong EVFTA.
Đối với EU, do cam kết trong EVFTA là xóa bỏ thuế quan toàn bộ ngay sau
khi Hiệp định có hiệu lực, mức thuế mà EU áp dụng đối với tất cả các sản
phẩm nhựa của Việt Nam từ 01/08/2020 trở đi sẽ chỉ là 0%.
Đối với Việt Nam, do đa số các sản phẩm nhựa Việt Nam cam kết xóa bỏ
thuế theo lộ trình 4-6 năm, nên trong quá trình thực hiện Việt Nam nếu
thấy nhu cầu trong nước cần thiết có thể đẩy nhanh lộ trình so với cam
kết. Khi đó mức thuế quan áp dụng sẽ thấp hơn so với mức cam kết. Do
đó, mức cam kết trong EVFTA là mức thuế cao nhất mà Việt Nam có thể áp
dụng, còn mức thuế thực tế áp dụng sẽ căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập
khẩu do Việt Nam ban hành theo từng giai đoạn. Hiện tại, Việt Nam đã ban
hành biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thưc hiện EVFTA giai đoạn
2020-2022 tại Nghị định 111/NĐ-CP ngày 18/09/2020.

Cách đọc hiểu Biểu thuế quan EVFTA liên quan đến các sản phẩm nhựa
Cam kết thuế quan của các sản phẩm nhựa trong EVFTA được thể hiện bằng
các kÝ hiệu chữ và số đi kèm, với Ý nghĩa cụ thể như sau:
KÝ hiệu

Giải thích

A

Xóa bỏ thuế ngay sau khi EVFTA có hiệu lực

B3

Xóa bỏ thuế dần đều trong vòng 04 năm kể từ khi EVFTA
có hiệu lực

B5

Xóa bỏ thuế dần đều trong vòng 06 năm kể từ khi EVFTA
có hiệu lực

B7

Xóa bỏ thuế dần đều trong vòng 08 năm kể từ khi EVFTA
có hiệu lực
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Ví dụ về cách xác định thời điểm cắt giảm thuế quan theo lộ trình:

CN2012

Mô tả hàng hóa

Thuế suất cơ sở

Danh mục

3918.10.11

Tấm trải sàn bằng plastic từ
các polyme từ vinyl clorua
dạng tấm rời để ghép

27%

B5

Mức
thuế

Mức thuế Mức thuế
năm 2
năm 3

Mức thuế
năm 4

Mức thuế
năm 5

(từ 01/08/2020
đến hết
31/12/2020)

(bắt đầu từ
01/01/2021)

(bắt đầu từ
01/01/2023)

(bắt đầu từ
01/01/2024)

22,5%

18%

(bắt đầu từ
01/01/2022)

Mức thuế
năm 6 và
các năm
tiếp theo
(bắt đầu từ
01/01/2025)

13,5%

9%

4,5%

0%

LƯU Ý DOANH NGHIỆP
Mức thuế cơ sở làm căn cứ tính thuế là: i) mức thuế MFN năm 2012 đối
với Việt Nam và, ii) mức thuế chung của EU năm 2012 đối với EU. Mức
thuế cơ sở này đã được nêu trong Biểu cam kết thuế. Thuế quan cam
kết cắt giảm là cắt giảm từ mức thuế cơ sở này chứ không phải là mức
thuế tại thời điểm có hiệu lực của EVFTA.
Thời điểm cắt giảm thuế lần 1 là ngày có hiệu lực của EVFTA
(01/08/2020), thời điểm cắt giảm thuế lần 2 là ngày 01 tháng 01 của
năm liền sau đó (01/01/2021), cứ như vậy xác định các mốc tương tự
cho các lần cắt giảm tiếp theo.
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27%

Mức thuế
năm 1

Hiện trạng

Cam kết này được hiểu là: Sản phẩm mã 3918.10.11 với miêu tả như trên sẽ
được xóa bỏ thuế dần đều trong vòng 6 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực. Do
EVFTA có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 nên lộ trình cắt giảm thuế của sản
phẩm này theo các năm sẽ như sau:

Cam kết

Cam kết thuế đối với sản phẩm tấm trải sàn bằng plastic của Việt Nam nêu
trong Biểu cam kết của Việt Nam như sau:

02
Sau EVFTA, sản phẩm nhựa xuất khẩu sang EU
có thể tiếp tục hưởng thuế GSP nữa không?
Từ nhiều năm nay, EU đã và đang duy trì cơ chế Ưu đãi Thuế quan Phổ cập
(GSP) dành cho các nước đang và kém phát triển, trong đó có Việt Nam. Đây
là cơ chế ưu đãi thuế nhập khẩu đơn phương mà EU dành cho các sản phẩm
có năng lực cạnh tranh yếu từ các nước này (theo đánh giá của EU).
Theo cơ chế này, nhiều năm qua các sản phẩm nhựa của Việt Nam khi xuất
khẩu sang EU đã được hưởng thuế ưu đãi GSP là 3% (so với thuế MFN 6,5%).
So với GSP, cơ chế EVFTA có nhiều lợi thế hơn cho doanh nghiệp nhựa Việt Nam.

Về tính chất ưu đãi, do GSP là cơ chế ưu đãi tự nguyện, đơn phương, EU
có thể rút lại hoặc thay đổi cơ chế áp dụng của GSP bất kỳ lúc nào. Đồng
thời, EU có quy định về “ngưỡng trưởng thành” đối với các nước và sản
phẩm được hưởng GSP. Hiểu đơn giản là khi tổng thu nhập quốc gia hoặc
kim ngạch xuất khẩu một loại hàng hóa nào đó của Việt Nam đạt đến một
ngưỡng nhất định thì sẽ không được hưởng ưu đãi GSP nữa. Do đó, ưu
đãi GSP được xem là ưu đãi không ổn định. Trong khi ưu đãi thuế trong
EVFTA là cam kết hai chiều, không Bên nào được đơn phương rút lại.
Về mức ưu đãi, trong EVFTA, EU cam kết xóa bỏ hoàn toàn thuế quan cho các
sản phẩm nhựa Việt Nam ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Trong khi đó, các mức
thuế này theo GSP là 3%. Như vậy, rõ ràng là mức thuế EVFTA có lợi hơn hẳn
cho các doanh nghiệp nhựa xuất khẩu Việt Nam so với mức thuế GSP. Tuy
nhiên, nếu muốn áp dụng thuế quan ưu đãi EVFTA thì sản phẩm phải đáp ứng
quy tắc xuất xứ và cơ chế chứng nhận xuất xứ của EVFTA.
Theo quy định của EU về GSP khi có FTA, Việt Nam sẽ tiếp tục hưởng cơ chế
GSP song song cùng EVFTA trong thời gian 02 năm kể từ khi EVFTA có hiệu
lực (tức là đến hết 31/07/2022).
Điều này có nghĩa là:

Trong khoảng thời gian từ 01/08/2020 đến 31/07/2022: Doanh nghiệp
có thể lựa chọn sử dụng ưu đãi thuế quan theo EVFTA hay GSP tùy thuộc
quy tắc xuất xứ phù hợp hơn cho doanh nghiệp; trường hợp lựa chọn ưu
đãi thuế theo GSP, sản phẩm phải đáp ứng quy tắc và thủ tục chứng nhận
xuất xứ của GSP; trường hợp lựa chọn ưu đãi thuế theo EVFTA, sản phẩm
phải đáp ứng quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ EVFTA;
Kể từ ngày 01/08/2022: Cơ chế ưu đãi thuế theo GSP sẽ tự động chấm
dứt, doanh nghiệp áp dụng cơ chế ưu đãi thuế theo EVFTA.

10
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03
Cam kết về Quy tắc xuất xứ đối với
các sản phẩm nhựa trong EVFTA?

Phần Lời văn: bao gồm các nguyên tắc chung về QTXX và thủ tục chứng
nhận xuất xứ, và

Việt Nam hiện đã ban hành quy định hướng dẫn về việc thực hiện quy tắc xuất
xứ hàng hóa trong EVFTA tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020.
QTXX đối với sản phẩm nhựa trong EVFTA
Trong EVFTA, QTXX đối với tất cả các sản phẩm nhựa cụ thể như sau:
Nhóm HS

Mô tả hàng hóa

Công đoạn gia công hoặc chế biến

Chương 39

Plastic và các sản
phẩm bằng plastic

Sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ Nhóm nào
để sản xuất, ngoại trừ Nhóm của sản
phẩm. Tuy nhiên, được phép sử dụng
nguyên liệu cùng Nhóm của sản phẩm với
điều kiện tổng trị giá sử dụng không vượt
quá 20% giá xuất xưởng của sản phẩm;
hoặc
Trị giá nguyên liệu được sử dụng không
vượt quá 50% giá xuất xưởng của sản
phẩm (VL 50%)
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08 Phụ lục: bao gồm các cam kết chi tiết hoặc hướng dẫn cụ thể một số
nội dung liên quan ở phần Lời văn (mẫu Chứng nhận xuất xứ, các giải
thích bổ sung…). Trong đó có Phụ lục II – Danh mục công đoạn gia công
và chế biến – đây chính là Danh mục về QTXX riêng cho từng nhóm hàng
hóa (trong đó có các sản phẩm nhựa).

Hiện trạng

Cam kết về xuất xứ trong EVFTA đối với sản phẩm nhựa được quy định tại
Nghị định thư 1 - Quy định hàng hoá có xuất xứ và phương thức hợp tác
quản lÝ hành chính. Nghị định thư này gồm 02 phần nội dung chính:

Cam kết

Để được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA, sản phẩm phải đáp ứng được quy
tắc xuất xứ (QTXX) và thủ tục xuất xứ của EVFTA. QTXX và thủ tục xuất xứ của
EVFTA được áp dụng chung với cả sản phẩm nhựa từ EU xuất khẩu sang Việt
Nam hoặc từ Việt Nam xuất khẩu sang EU.

Như vậy, EVFTA cho phép doanh nghiệp nhựa lựa chọn một trong hai QTXX:
1

QTXX Chuyển đổi mã số hàng hóa (mã HS): chuyển đổi Nhóm với linh hoạt
cho phép 20% giá trị nguyên liệu cùng Nhóm – tức là cho phép nhập khẩu
nguyên liệu từ một nước thứ ba (ngoài Việt Nam hoặc EU) với điều kiện
là nguyên liệu đó phải thuộc Nhóm khác với Nhóm của thành phẩm, và
nếu nguyên liệu nhập khẩu từ nước thứ ba đó mà cùng Nhóm với Nhóm
của thành phẩm thì giá trị không được vượt quá 20% giá xuất xưởng của
thành phẩm;

2

QTXX Tỷ lệ tối đa không xuất xứ (VL): nguyên liệu không có xuất xứ có giá
trị không được vượt quá 50% giá xuất xưởng của thành phẩm.

LƯU Ý DOANH NGHIỆP
Khi xác định xuất xứ của các sản phẩm nhựa thì các công đoạn gia công, chế
biến dưới đây, khi thực hiện riêng rẽ hoặc kết hợp với nhau, được xem là
đơn giản và không được xét đến:
Công đoạn bảo quản để giữ sản phẩm trong tình trạng tốt trong quá trình
vận chuyển và lưu kho.
Tháo dỡ và lắp ghép kiện hàng.
Rửa, làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, ôxit, dầu mỡ, sơn hoặc che phủ bên ngoài khác.
Công đoạn sơn và đánh bóng đơn giản.
Mài sắc, mài đơn giản hoặc cắt đơn giản.
Công đoạn rây, sàng lọc, sắp xếp, phân loại, xếp loại hoặc kết hợp (bao
gồm công đoạn tạo nên bộ sản phẩm).
Công đoạn đơn giản bao gồm: cho vào chai, lon, bình, túi, hòm, hộp, gắn
trên thẻ hoặc bảng thông tin và công đoạn đóng gói đơn giản khác.
Dán hoặc in nhãn, mác, logo và những dấu hiệu tương tự khác trên sản
phẩm hoặc trên bao bì của sản phẩm.
Công đoạn lắp ghép đơn giản các bộ phận của sản phẩm để tạo nên sản
phẩm hoàn thiện hoặc tháo rời sản phẩm thành các bộ phận.

Lưu Ý: Các công đoạn nêu trên được coi là đơn giản khi không dùng kỹ năng
đặc biệt hoặc máy móc, thiết bị hay công cụ được sản xuất hoặc lắp đặt
chuyên dụng.

12
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So sánh QTXX đối với sản phẩm nhựa trong EVFTA với các FTA khác
So với các FTA khác của Việt Nam, QTXX đối với sản phẩm nhựa trong EVFTA
được cho là chặt hơn vì:
Cam kết

Đối với QTXX Chuyển đổi HS: EVFTA yêu cầu chuyển đổi Nhóm với tất cả
các sản phẩm nhựa (với linh hoạt 20%) trong khi nhiều FTA cho phép một
số sản phẩm nhựa chỉ cần đáp ứng chuyển đổi Phân nhóm.
Đối với QTXX Tỷ lệ tối đa không xuất xứ: yêu cầu tỷ lệ tối đa là 50% tức
hàm lượng nguyên liệu có xuất xứ tối thiểu là 50% trong khi nhiều FTA
khác của Việt Nam chỉ yêu cầu tỷ lệ này là 60%.

FTA

Quy tắc xuất xứ

ATIGA

RVC 40% hoặc CTH

Hiện trạng

Tổng hợp QTXX áp dụng cho sản phẩm nhựa trong các FTA:

AJCEP
VJEPA
Cơ hội - Thách thức

AKFTA
VKFTA
AANZFTA
VCFTA
ACFTA

Các mã HS thuộc Nhóm từ 3901, 3902, 3903, 3907, 3908 : RVC 40%
Các mã HS còn lại: CTH

AIFTA

RVC 35% và CTSH

VN-EAEU FTA CTH
(Các mã HS thuộc Nhóm 3915: WO. Các mã HS thuộc nhóm 3916 và
3918: CTH hoặc VAC 50%)
CPTPP

Các Nhóm 3916, 3917, 3921: CTSH
Các Nhóm 3918, 3922-3926: CTH
Các Nhóm còn lại:
CTH và 50% tổng trọng lượng polymer phải có xuất xứ, hoặc
RVC 35% tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc
RVC 45% tính theo phương pháp gián tiếp
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FTA

Quy tắc xuất xứ

EVFTA

CTH, ngoại lệ: được phép sử dụng nguyên liệu cùng Nhóm của sản
phẩm với điều kiện tổng trị giá sử dụng không vượt quá 20% giá
xuất xưởng của sản phẩm;
hoặc
VL 50%

Ghi chú:
CTH:

Chuyển đổi Nhóm

CTSH: Chuyển đổi Phân nhóm

14

WO:

Xuất xứ thuần túy

RVC:

Hàm lượng giá trị khu vực tối thiểu

VAC:

Cách gọi khác của RVC

VL:

Hàm lượng giá trị ngoài khu vực tối đa
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04
Cam kết chung của EVFTA về thủ tục
chứng nhận xuất xứ?
Cam kết

Quy định về thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA được áp dụng
chung cho tất cả các loại hàng hóa, trong đó có sản phẩm nhựa.
EVFTA quy định 02 loại thủ tục chứng nhận xuất xứ khác nhau, bao gồm:

Thủ tục tự chứng nhận xuất xứ: Nhà xuất khẩu tự phát hành chứng nhận
xuất xứ cho hàng hóa của mình.

Cụ thể, cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu của EVFTA cho phép
nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ trên hóa đơn, phiếu giao hàng hay bất
kỳ chứng từ thương mại nào, thay vì phải xin giấy chứng nhận xuất xứ từ
các cơ quan chức năng.
Trong EVFTA, EU và Việt Nam mỗi Bên có cam kết riêng về vấn đề này. Cụ thể:
i

Đối với hàng hóa xuất khẩu từ EU

EU chỉ áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu từ EU
muốn hưởng ưu đãi EVFTA, và chỉ có nhà xuất khẩu đã đăng kÝ theo quy định
của EU theo hệ thống REX thì mới được tự chứng nhận xuất xứ.
Hệ thống REX (Registered Exporter) là hệ thống chứng nhận xuất xứ của EU.
Với hệ thống này, nhà xuất khẩu EU chỉ cần vào đăng kÝ, sau đó có thể tự
chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa theo một số FTA của EU (trong đó có EVFTA).
Mỗi nhà xuất khẩu đăng kÝ và được Hệ thống này xác nhận sẽ được cấp một
mã số riêng (gọi là mã số REX). Doanh nghiệp sẽ sử dụng thống nhất mã số
REX này khi tự chứng nhận xuất xứ cho các lô hàng của mình.
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Trong so sánh với CPTPP (cũng là một Hiệp định cho phép thủ tục tự chứng
nhận xuất xứ), phạm vi thủ tục tự chứng nhận xuất xứ trong EVFTA hạn chế
hơn. Cụ thể EVFTA chỉ cho phép nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ trong
khi CPTPP cho phép nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu được tự
chứng nhận xuất xứ. Mô hình tự chứng nhận xuất xứ trong EVFTA dựa trên
thông lệ cho phép nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ mà EU hiện đang
áp dụng.

Hiện trạng

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ: Cơ quan có thẩm quyền của nước
xuất khẩu cấp Giấy chứng nhận xuất xứ dựa trên các giấy tờ mà nhà xuất
khẩu xuất trình;

Trên thực tế, EU cũng áp dụng Hệ thống REX cho các nhà xuất khẩu nước
ngoài muốn xuất khẩu hàng hóa vào EU theo cơ chế Ưu đãi Thuế quan Phổ
cập (cơ chế GSP) mà EU dành cho một số đối tác, trong đó có Việt Nam.
ii

Đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam:

Việt Nam áp dụng cả cơ chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ và tự chứng nhận
xuất xứ, cụ thể:
Với lô hàng có trị giá không vượt quá 6.000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu
nào của Việt Nam cũng có thể tự chứng nhận xuất xứ;
Với lô hàng có trị giá trên 6.000 euro, Việt Nam bảo lưu vẫn tiếp tục áp
dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ truyền thống (cơ quan có thẩm quyền
cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho nhà xuất khẩu sau khi xác nhận các giấy
tờ chứng minh mà nhà xuất khẩu xuất trình - đối với EVFTA Giấy chứng
nhận xuất xứ là Mẫu EUR.1), Việt Nam có thể lựa chọn áp dụng cơ chế tự
chứng nhận xuất xứ khi nào thấy thích hợp và sẽ thông báo cho phía EU
trước khi thực hiện cơ chế này.
Như vậy, đối với các lô hàng có giá trị không vượt quá 6.000 euro xuất khẩu đi EU
theo diện hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA, bất kỳ nhà xuất khẩu nào của Việt Nam
cũng đều có thể tự chứng nhận xuất xứ. Còn đối với các lô hàng có giá trị trên
6.000 euro thì hiện tại Việt Nam vẫn áp dụng cơ chế cấp chứng nhận xuất xứ,
theo đó nhà xuất khẩu phải xin giấy chứng nhận xuất xứ (mẫu EUR.1) tại cơ quan
có thẩm quyền (Bộ Công Thương và các đơn vị do Bộ Công Thương ủy quyền).
Trong tương lai, khi Việt Nam áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ cho hàng
hóa trong EVFTA, Việt Nam có thể tự quy định về các điều kiện để xác định, cấp
phép, và quản lÝ các nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ. Do đó,
cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của Việt Nam sau này theo EVFTA có thể sẽ khác
với cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo Hệ thống REX mà EU đang thực hiện.
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Hướng dẫn quy trình cấp Chứng nhận xuất xứ trong EVFTA
đối với hàng Việt Nam xuất khẩu đi EU
Cam kết

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày
15/06/2020 quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA, đồng thời
Hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA như sau:

2

Khai báo trên www.ecosys.gov.vn đối với trường hợp doanh nghiệp
phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá: căn cứ điểm b
khoản 2 Điều 19 Thông tư 11/2020/TT-BCT, với lô hàng có giá trị không
quá 6.000 EUR, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng
nhận xuất xứ. Việc báo cáo, đăng tải chứng từ tự chứng nhận xuất xứ
hàng hoá và chứng từ liên quan đến lô hàng xuất khẩu do doanh nghiệp
tự chứng nhận xuất xứ thực hiện theo khoản 6 Điều 25 Thông tư
11/2020/TT-BCT.

3

Trường hợp thương nhân xuất khẩu hàng hoá sang Vương quốc Anh,
cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 hướng dẫn thương nhân chỉ kê
khai C/O mẫu EUR.1 hoặc phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ
hàng hoá theo Mục 1, Mục 2 nói trên đến hết ngày 31/12/2020.

Cơ hội - Thách thức

Khai báo trên www.ecosys.gov.vn đối với trường hợp C/O do cơ quan,
tổ chức được Bộ Công Thương uỷ quyền cấp: căn cứ điểm a khoản 2
Điều 19 Thông tư 11/2020/TT-BCT, với lô hàng có giá trị trên 6.000 EUR,
áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương uỷ quyền
cấp. Quy trình khai báo và chứng nhận C/O theo mẫu EUR.1 thực hiện
tương tự các mẫu C/O hiện hành.

Hiện trạng

1

Nguồn: evfta.moit.gov.vn
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05
Cam kết cụ thể của Việt Nam trong EVFTA
về Chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu
của Việt Nam sang EU?
Cơ chế chứng nhận xuất xứ mà Việt Nam áp dụng cho EVFTA
Theo EVFTA, Việt Nam có thể lựa chọn áp dụng cơ chế cấp Giấy chứng nhận
xuất xứ hoặc cơ chế tự chứng nhận xuất xứ khi thấy thích hợp, áp dụng đối
với tất cả các hàng hóa, trong đó có sản phẩm nhựa.
Cơ chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ bởi cơ quan có thẩm quyền là cơ chế
vốn rất quen thuộc với doanh nghiệp. Hiện tại, để chứng nhận xuất xứ theo
các FTA, các doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn phải xin giấy chứng nhận xuất xứ
tại các đơn vị của Bộ Công Thương (ngoại trừ một số rất ít trường hợp thí
điểm tự chứng nhận xuất xứ theo ASEAN). Thủ tục chứng nhận xuất xứ theo
EVFTA ở Việt Nam trong thời gian tới cũng vẫn theo cơ chế truyền thống này.
Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ là cơ chế mới với Việt Nam. So với cơ chế truyền
thống nói trên, cơ chế tự chứng nhận xuất xứ được đánh giá là thuận lợi hơn,
giúp doanh nghiệp xuất khẩu giảm được thủ tục xin chứng nhận xuất xứ, từ đó
giảm chi phí thời gian, tiền bạc, nhân lực cho thủ tục này. Trong các FTA, mới chỉ
có CPTPP quy định cụ thể về cơ chế này. EVFTA có quy định nhưng lại không đặt
ra thời điểm cụ thể nào để Việt Nam phải áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ.
Trên thực tế, hệ thống GSP mà EU đơn phương dành cho Việt Nam cũng đã
yêu cầu áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. Theo đó, nhà xuất khẩu Việt
Nam phải đăng kÝ theo Hệ thống REX để được cấp mã số REX và tự chứng
nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu sang EU muốn được hưởng ưu đãi GSP.
Theo EVFTA và quy định của EU, trong khoảng thời gian 2 năm kể từ khi EVFTA
có hiệu lực (01/08/2020), doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang EU vẫn có
thể lựa chọn áp dụng thuế ưu đãi theo EVFTA hoặc thuế ưu đãi theo GSP với
điều kiện áp dụng ưu đãi loại nào thì phải tuân thủ QTXX của loại đó và theo
thủ tục chứng nhận xuất xứ tương ứng. Cụ thể:
Nếu muốn hàng xuất khẩu hưởng thuế suất ưu đãi EVFTA thì nhà xuất
khẩu Việt Nam phải xin C/O mẫu EUR.1 tại các đơn vị của Bộ Công Thương;
Nếu muốn hàng xuất khẩu hưởng thuế ưu đãi GSP thì nhà xuất khẩu Việt
Nam phải chứng nhận xuất xứ theo cơ chế của GSP mà hiện tại đang
chuyển sang hình thức tự chứng nhận xuất xứ bằng cách đăng kÝ mã số
REX (muộn nhất là đến ngày 31/12/2020 toàn bộ doanh nghiệp xuất đi
EU theo GSP phải hoàn thành đăng kÝ mã số này).
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Giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU
Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ EVFTA

Một số thông tin nhà xuất khẩu được phép lựa chọn khai báo hoặc không
khai báo trên C/O mẫu EUR.1 (ví dụ nhà nhập khẩu, hành trình lô hàng, số
hóa đơn thương mại…);

Thời hạn hiệu lực của C/O EUR.1 là 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Thời điểm cấp C/O mẫu EUR.1
Đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang EU, cơ quan có thẩm quyền
của Việt Nam sẽ cấp C/O mẫu EUR.1 sớm nhất có thể từ ngày xuất khẩu
hàng hóa (ngày tàu chạy theo kê khai) và không quá ba ngày làm việc kể
từ sau ngày này.
Giấy Chứng nhận xuất xứ hàng hóa có thể được cấp sau khi xuất khẩu nhưng
chỉ trong một số trường hợp như quy định cụ thể tại Điều 17 Nghị định thư.
Giấy này có thể được cấp lại trong trường hợp bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng.
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Cơ hội - Thách thức

Một số thông tin không bắt buộc thể hiện trên mẫu EUR.1 (như tiêu chí
xuất xứ, mã số HS của hàng hóa…). Đây là một điểm khác so với các mẫu
C/O theo các FTA khác của Việt Nam (các FTA này đều yêu cầu khai mã HS
và tiêu chí xuất xứ của hàng hóa).

Hiện trạng

Mẫu EUR.1 được quy định tại Phụ lục VII, Nghị định thư 1 EVFTA. Thông tin
khai báo trên mẫu EUR.1 được cho là đơn giản hơn so với mẫu C/O trong các
FTA mà Việt Nam đã kÝ kết:

Cam kết

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) EVFTA có mẫu EUR.1, theo quy định trong
EVFTA, mẫu này áp dụng chung cho cả hàng hóa xuất khẩu từ EU và Việt Nam.
Tuy nhiên, do EU không áp dụng cơ chế cấp chứng nhận xuất xứ bởi cơ quan
có thẩm quyền, mà áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ bởi nhà xuất khẩu
có đăng kÝ (hệ thống REX), mẫu EUR.1 trên thực tế chỉ áp dụng đối với hàng
xuất khẩu từ Việt Nam đi EU.

Thời điểm nộp C/O
EVFTA không có quy định cụ thể về thời điểm nộp C/O EVFTA, mà cho phép từng
Bên (Việt Nam/EU) quy định phụ hợp theo pháp luật của mình. Trên thực tế:

Đối với hàng hóa EU nhập khẩu vào Việt Nam: theo quy định hiện hành
của Việt Nam (Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài
chính), thời điểm nộp C/O của hàng hóa nhập khẩu từ một nước có thỏa
thuận ưu đãi thuế quan với Việt Nam là tại thời điểm làm thủ tục hải quan
cho hàng nhập khẩu, và có thể nộp muộn không quá 30 ngày kể từ ngày
đăng kÝ tờ khai hải quan.
Đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU: EU cho phép nộp C/O cho
cơ quan hải quan của EU để hưởng ưu đãi thuế quan sau thời điểm nhập
khẩu hàng hóa vào EU. Theo thông tin từ phía EU thì thời hạn cho phép
nộp sau này ít nhất là 2 năm.

LƯU Ý DOANH NGHIỆP
C/O mẫu EUR.1 có những nội dung khá quen thuộc và đơn giản hơn so với
Mẫu C/O trong các FTA trước đây. Mặc dù vậy, nội dung của Mẫu này trong
EVFTA vẫn có những điểm khác biệt đáng chú Ý so với các FTA Việt Nam từng
kÝ kết khác. Các nội dung này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới các loại giấy tờ
mà doanh nghiệp cần cung cấp hoặc thông tin khai báo. Hiện các cam kết
EVFTA về các vấn đề này đã được nội luật hóa và hướng dẫn cụ thể trong
Thông tư 11/2020/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA. Doanh
nghiệp xuất khẩu muốn hàng hóa hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA cần
tra cứu kỹ Thông tư này để biết QTXX từng mặt hàng và hồ sơ, trình tự, thủ
tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo EVFTA.
Ngoài ra doanh nghiệp cũng cần chú Ý C/O mẫu EUR.1 có thể được cấp sau
thời điểm xuất khẩu từ Việt Nam và nộp sau thời điểm nhập khẩu vào EU.
Vì vậy, trong trường hợp hàng hóa của doanh nghiệp đáp ứng được QTXX
của EVFTA nhưng vì lÝ do chính đáng nào đó mà chưa kịp xin C/O mẫu EUR.1
tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thì vẫn có thể xin cấp C/O này sau thời
điểm hàng hóa đã xuất khẩu sang EU. Đồng thời, doanh nghiệp có thể nộp
muộn C/O mẫu EUR.1 cho cơ quan hải quan EU sau khi hàng hóa đã được
nhập khẩu vào thị trường này để xin hồi tố thuế quan ưu đãi EVFTA mà trước
đó vì chưa có C/O mẫu EUR.1 nên chưa được hưởng ưu đãi thuế.

20

CẨM NANG DOANH NGHIỆP | EVFTA VÀ NGÀNH NHỰA VIỆT NAM

06
Một số cam kết khác về thủ tục chứng nhận xuất xứ
cần chú Ý trong EVFTA?
Cam kết

Hàng hóa miễn chứng từ xuất xứ
EVFTA quy định các hàng hóa sau có thể được miễn chứng từ xuất xứ:
Kiện hàng hóa nhỏ được gửi từ cá nhân đến cá nhân, hoặc
Hành lÝ cá nhân của người đi du lịch, hoặc
Những lô hàng nhập khẩu không thường xuyên phục vụ cho tiêu dùng cá nhân.

i

Các hàng hóa đó không dùng cho mục đích thương mại, và

ii

Có tổng giá trị:

Khi nhập khẩu vào Việt Nam: 200 USD đối với trường hợp kiện hàng
nhỏ, hoặc hàng hóa là một phần hành lÝ cá nhân của người đi du lịch.
Thông tin thêm: Các mức này trong FTA Việt Nam- Hàn Quốc là 600
USD, FTA Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á Âu là 200 USD, còn CPTPP là
1.000 USD, chung cho tất cả các đối tác.
Hàng hóa quá cảnh qua nước thứ ba ngoài Việt Nam và EU
Trong thương mại quốc tế, việc hàng hóa quá cảnh tại nước thứ ba và được
tháo dỡ, chia nhỏ tại đó rồi xuất đi các nơi khác nhau ngày càng phổ biến.
Chẳng hạn sản phẩm cà phê của Việt Nam xuất khẩu quá cảnh tại Singapore,
tại đây lô hàng được chia thành nhiều phần, một phần đưa vào nội địa
Singapore, một phần xuất sang Australia, một phần sang EU.
Các FTA trước đây của Việt Nam thường chỉ cho phép hàng hóa quá cảnh tại
nước thứ ba được giữ nguyên xuất xứ theo FTA nếu hàng hóa không bị tháo
dỡ, chia nhỏ khi quá cảnh.
EVFTA lại chấp nhận cho phép trường hợp này được giữ nguyên xuất xứ EVFTA
với điều kiện là việc chia nhỏ lô hàng vẫn nằm dưới sự giám sát hải quan tại
nước chia nhỏ lô hàng.
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Cơ hội - Thách thức

Khi nhập khẩu vào EU: 500 EUR đối với kiện hàng nhỏ hoặc 1200 EUR
đối với hàng hóa là một phần hành lÝ cá nhân của người đi du lịch;

Hiện trạng

Điều kiện để được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với các trường
hợp nói trên là:

Với trường hợp này, nếu có nghi ngờ, cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu
có thể yêu cầu người kê khai hải quan cung cấp các chứng từ chứng minh hàng
hóa tuân thủ điều kiện nói trên, dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm:
Chứng từ vận tải (vận đơn);
Chứng từ thực tế hoặc cụ thể về dán nhãn hoặc đánh số kiện hàng;
Bất kỳ chứng từ nào liên quan đến bản thân hàng hoá;
Giấy chứng nhận không thay đổi xuất xứ do cơ quan hải quan nước quá
cảnh/chia nhỏ lô hàng cung cấp hoặc bất kỳ chứng từ nào chứng minh
hàng hoá vẫn nằm trong sự kiểm soát của cơ quan hải quan nước quá
cảnh/chia nhỏ lô hàng.
Như vậy, theo EVFTA, không phải bất kỳ trường hợp nào doanh nghiệp cũng
đều phải tự động xuất trình các chứng từ chứng minh hàng hóa tuân thủ yêu
cầu liên quan tới việc tháo dỡ/chia nhỏ lô hàng tại nước thứ ba. Thay vào
đó, EVFTA quy định doanh nghiệp chỉ phải xuất trình theo yêu cầu của cơ quan
hải quan nước nhập khẩu, và cơ quan này được yêu cầu xuất trình trong
trường hợp có nghi ngờ.
Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần tìm hiểu kỹ và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ
chứng minh liên quan để đề phòng trường hợp có thể bị kiểm tra.
Xác minh xuất xứ
Về nguyên tắc, hàng hóa khi nhập khẩu có chứng nhận xuất xứ theo EVFTA thì
sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA. Tuy nhiên, nếu trong quá trình
phối hợp xác minh xuất xứ giữa cơ quan hải quan Việt Nam và EU mà xác
định chứng nhận xuất xứ đó không đáp ứng các yêu cầu về QTXX của EVFTA,
Bên nhập khẩu có quyền từ chối ưu đãi thuế quan cho lô hàng liên quan.
Quy trình xác minh được quy định cụ thể trong EVFTA như sau:

Thời gian xác minh: Việc xác minh chứng từ xuất xứ có thể được thực hiện
bất cứ khi nào Bên nhập khẩu thấy nghi ngờ về tính xác thực của chứng
từ xuất xứ đó. Khi đó, Bên nhập khẩu sẽ yêu cầu Bên xuất khẩu xác minh
chứng từ xuất xứ có nghi ngờ (EVFTA có quy định cụ thể về thời hạn lưu
trữ hồ sơ phục vụ việc xác minh đối với từng nhóm đối tượng riêng).
Đối tượng thực hiện xác minh: Cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu
sẽ tiến hành xác minh (chứ không phải là Bên nhập khẩu). Cơ quan này sẽ
căn cứ vào chứng từ và chứng cứ do cơ quan có thẩm quyền Bên nhập khẩu
gửi để tiến hành kiểm tra nhà xuất khẩu của Bên mình dựa trên báo cáo kế
toán của nhà xuất khẩu đó hoặc bất kỳ hình thức nào khác thích hợp. Kết
quả xác minh sau đó phải gửi cho cơ quan có thẩm quyền Bên nhập khẩu.
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Biện pháp tạm thời: Trong thời gian đợi kết quả xác minh, Bên nhập khẩu
có quyền tạm dừng ưu đãi thuế quan đối với lô hàng liên quan.
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EVFTA có quy định rất cụ thể về xác minh xuất xứ và các chế tài xử phạt khi
vi phạm các vấn đề về chứng nhận xuất xứ. EU lại là Khu vực rất nghiêm khắc
về vấn đề này. Vì vậy, ngoài việc phải thực hiện đúng và đầy đủ việc khai
báo xuất xứ doanh nghiệp cần phải chú Ý lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ xuất
xứ để phục vụ cho việc xác minh xuất xứ nếu được yêu cầu. Theo EVFTA thì
nhà xuất khẩu phải lưu trữ bản sao chứng từ xuất xứ và các hồ sơ liên quan
trong vòng ít nhất là 3 năm.

Hiện trạng

Xử phạt: EVFTA yêu cầu các Bên phải đặt ra các chế tài xử phạt đối với các
hình thức gian lận, làm giả chứng từ xuất xứ nhằm được hưởng ưu đãi
thuế quan.

Cam kết

Tạm dừng ưu đãi: Nếu trong vòng 10 tháng kể từ ngày Cơ quan có thẩm
quyền Bên nhập khẩu gửi yêu cầu xác minh mà không nhận được phản
hồi hoặc phản hồi không thỏa đáng từ Cơ quan có thẩm quyền Bên xuất
khẩu, Bên nhập khẩu có quyền từ chối cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng
có chứng nhận xuất xứ không xác thực, và trong một số trường hợp tạm
dừng ưu đãi đối với toàn bộ sản phẩm liên quan (tức là tất cả các lô hàng
xuất khẩu sản phẩm đó của Việt Nam sang EU sẽ không được hưởng ưu
đãi thuế quan EVFTA nữa - xem thêm Câu 18).

07
EVFTA có cam kết gì về các biện pháp phi thuế quan
đối với các sản phẩm nhựa không?
Các biện pháp phi thuế quan là tất cả các biện pháp không phải thuế quan
mà có tác dụng hạn chế việc nhập khẩu hàng hoá vào một nước. Các biện
pháp phi thuế quan thường được áp dụng phổ biến bởi các nước nhập khẩu
là: các biện pháp vệ sinh an toàn thực thẩm (SPS), các rào cản kỹ thuật đối
với thương mại (TBT), các biện pháp phòng vệ thương mại (TR – bao gồm
các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ), và các biện pháp
hạn chế định lượng xuất nhập khẩu (như cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu,
giấy phép nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu…).
Theo quy định của WTO, các nước chỉ được sử dụng thuế quan như là biện
pháp bảo hộ hợp pháp duy nhất. Việc áp dụng các biện pháp phi thuế khác
phải có lÝ do hợp lÝ (như các biện pháp SPS, TBT để bảo vệ người tiêu dùng,
môi trường…) và tuân thủ các quy định cụ thể của WTO.
Các FTA cũng tiếp nối nguyên tắc này của WTO, tái khẳng định các cam kết
của các bên trong WTO trong việc hạn chế sử dụng các biện pháp này gây cản
trở thương mại. Tuy nhiên, các FTA thường bổ sung thêm một số cam kết
nhằm hạn chế hơn nữa các nước trong việc sử dụng các biện pháp phi thuế
quan. Cụ thể, các FTA thường yêu cầu cao hơn về việc minh bạch hóa thông
tin, sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng công bằng bình đẳng, có cơ chế hợp
tác, giải quyết tranh chấp nhanh chóng thuận tiện hơn…
Là một FTA thế hệ mới, EVFTA cũng có nhiều cam kết về các biện pháp phi
thuế quan. Hầu hết các cam kết này được áp dụng chung, cho tất cả các loại
hàng hóa, bao gồm các sản phẩm nhựa. Các cam kết có liên quan nhiều nhất
đến sản phẩm nhựa là: các cam kết về biện pháp hạn chế xuất nhập khẩu,
TBT, phòng vệ thương mại.
Các biện pháp hạn chế xuất nhập khẩu
EVFTA nhắc lại các nghĩa vụ trong WTO, theo đó Việt Nam và EU không được
ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp cấm, hạn chế nhập khẩu hoặc xuất
khẩu nào ngoại trừ các trường hợp đã có cam kết và các ngoại lệ trong WTO.
Như vậy, trừ các trường hợp đã quy định trong cam kết, Việt Nam hoặc EU
sẽ không thể cấm, hạn chế nhập khẩu hay xuất khẩu hàng hóa.
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EU không có bảo lưu gì đối với nghĩa vụ này.

Cam kết

Việt Nam bảo lưu một danh mục các sản phẩm vẫn được tiếp tục duy trì các
biện pháp hạn chế xuất nhập khẩu tại Tiểu Phụ lục 2-A-4 của EVFTA, trong đó
có các sản phẩm nhựa gia dụng đã qua sử dụng. Như vậy, Việt Nam sẽ được
tiếp tục cấm hoặc hạn chế số lượng xuất nhập khẩu các sản phẩm nhựa gia
dụng đã qua sử dụng. Tuy nhiên, Việt Nam có cam kết thêm:
Nếu trong tương lai Việt Nam cho phép xuất nhập khẩu các sản phẩm
nhựa gia dụng đã qua sử dụng thì Việt Nam không thể áp dụng trở lại các
biện pháp cấm hoặc hạn chế xuất nhập khẩu các sản phẩm này nữa.

Hiện trạng

Nếu Việt Nam cho phép xuất nhập khẩu các sản phẩm nhựa gia dụng đã
qua sử dụng từ bất kỳ một nước nào khác thì Việt Nam cũng phải cho
phép đối với EU.
Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT)

Mỗi nước đều có hệ thống các TBT của mình, được ban hành nhằm nhiều
mục đích quản lÝ khác nhau (ví dụ bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người
sử dụng, thông tin đầy đủ cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường…). Từ các
yêu cầu như cách thức ghi nhãn sản phẩm, các quy chuẩn tối thiểu/tối đa về
chất lượng, công năng của sản phẩm… đều là các TBT. Theo quy định của
WTO, các biện pháp TBT phải được áp dụng như nhau với hàng hóa, không
phụ thuộc vào nguồn gốc (hàng nhập khẩu hay hàng sản xuất nội địa).
Trong thương mại quốc tế, các TBT khắt khe của nước nhập khẩu có thể khiến
hàng nước ngoài không thể nhập khẩu, vì thế đôi khi bị lạm dụng để bảo hộ
hàng hóa nội địa trước hàng hóa nhập khẩu. WTO có một Hiệp định riêng về
TBT, với các quy định nhằm bảo đảm các nước duy trì hệ thống TBT minh
bạch, hợp lÝ và không tạo ra rào cản trá hình.
Đối với sản phẩm nhựa, các biện pháp TBT áp dụng khá đa dạng do nhựa có
nhiều loại hình sản phẩm khác nhau, phục vụ nhiều mục đích khác nhau từ
nhựa gia dụng dùng trong gia đình đến các sản phẩm nhựa dùng trong công
nghiệp, xây dựng… Chẳng hạn như bao bì nhựa đựng thực phẩm sẽ có các
tiêu chuẩn kỹ thuật về hàm lượng tối đa các chất gây hại cho sức khỏe con
người, vật liệu nhựa xây dựng sẽ có các tiêu chuẩn kỹ thuật về độ cứng, độ
dẻo, độ chịu lực…
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Trong thương mại quốc tế, hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (technical
barriers to trade, gọi tắt là TBT) là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà một
nước áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu và/hoặc quy trình đánh giá sự phù
hợp của hàng hoá nhập khẩu đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó.

EVFTA không có quy định riêng về TBT áp dụng đối với các sản phẩm nhựa,
mà chỉ đưa ra các quy tắc áp dụng chung đối với tất cả các sản phẩm trong
đó có nhựa.
Chương TBT của EVFTA nhấn mạnh việc tuân thủ các Hiệp định TBT của WTO
(các nước có quyền ban hành TBT nhưng phải dựa trên các căn cứ khoa học
xác đáng, khi soạn thảo phải lấy Ý kiến bình luận, khi áp dụng phải công bằng
không phân biệt đối xử…). Đồng thời Chương này có thêm một số nguyên
tắc bổ sung về cách thức mà Việt Nam/EU ban hành và duy trì các TBT nhằm
hạn chế tình trạng lạm dụng các biện pháp TBT để bảo hộ trá hình cho sản
xuất trong nước, trong đó có một số nội dung có thể có tác động tới hoạt
động xuất nhập khẩu các sản phẩm nhựa:
Các yêu cầu cụ thể hơn về việc ban hành, thực thi các quy chuẩn kỹ thuật
nói chung;
Một số yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật về ghi nhãn hàng hóa;
Các yêu cầu cụ thể về quy trình đánh giá sự phù hợp, giám sát thị trường.
Như vậy, về cơ bản các quy định về TBT trong EVFTA không làm thay đổi lớn
cơ chế ban hành và áp dụng các biện pháp TBT hiện tại của mỗi thành viên
Hiệp định (EU/Việt Nam) trừ một số quy định mới liên quan đến ghi nhãn
hàng hóa. Doanh nghiệp không nên mong đợi rằng với EVFTA, các nước EU
hay Việt Nam sẽ hạ bớt các tiêu chuẩn TBT, hay sẽ gia tăng quá mức về mức
độ tiêu chuẩn hay số lượng các TBT so với hiện tại. Theo EVFTA, việc ban hành
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam/EU sẽ minh bạch và hợp lÝ
hơn, cũng sẽ bám sát hơn các tiêu chuẩn quốc tế được thừa nhận chung.
Phòng vệ thương mại
Chống bán phá giá (anti-dumping), chống trợ cấp (anti-subsidy, hoặc còn
được gọi là biện pháp đối kháng “countervailing”) và tự vệ (safeguard) là
nhóm các biện pháp phòng vệ thương mại được quy định trong WTO.
Các biện pháp này cho phép nước nhập khẩu bảo vệ ngành sản xuất nội địa
của mình trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh (bán phá giá, bán hàng
hóa được trợ cấp) hoặc nhập khẩu ồ ạt của hàng hóa nước ngoài gây thiệt
hại đáng kể hoặc nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa. Thông thường,
các biện pháp này được thể hiện dưới dạng áp dụng các loại thuế bổ sung
đối với hàng nhập khẩu liên quan.
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Chương Phòng vệ thương mại của EVFTA nhấn mạnh việc tuân thủ các nguyên
tắc và yêu cầu trong WTO về các biện pháp này, đồng thời bổ sung thêm một
số cam kết mới, đáng chú Ý có:

Cam kết

Theo WTO, để áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, nước
nhập khẩu phải tiến hành điều tra theo các quy trình, thủ tục chặt chẽ, phù
hợp với các nguyên tắc trong các Hiệp định chống bán phá giá (ADA), chống
trợ cấp (CVA), tự vệ (SG) của WTO.

Đối với các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp: Một số yêu cầu
cụ thể về quy trình thủ tục, điều kiện áp dụng biện pháp phòng vệ và mức
thuế phòng vệ.
Hiện trạng

Đối với biện pháp tự vệ: Các quy định mới về biện pháp tự vệ song
phương, một số yêu cầu bổ sung đối với biện pháp tự vệ toàn cầu.

Cơ hội - Thách thức
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08
Cam kết EVFTA về quy chuẩn kỹ thuật
và ghi nhãn hàng hóa cụ thể như thế nào?
Quy chuẩn kỹ thuật
Quy chuẩn kỹ thuật là các yêu cầu về kỹ thuật do Nhà nước ban hành, áp dụng
bắt buộc đối với sản phẩm (thường là các chuẩn kỹ thuật tối đa, tối thiểu được
phép đối với từng sản phẩm cụ thể, quy trình sản xuất cụ thể). Liên quan tới
các quy chuẩn kỹ thuật, EVFTA có các yêu cầu riêng so với WTO như sau:
i

Trước khi ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, EU/Việt Nam phải bảo đảm
một số yêu cầu, trong đó có:
Phải cân nhắc các phương thức quản lÝ khác nhau chứ không chỉ là
quy định pháp luật; và khuyến khích thực hiện đánh giá tác động của
quy định;
Tham khảo/sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC, ITU, Codex khi phù
hợp; trường hợp áp dụng các quy chuẩn khác với tiêu chuẩn quốc tế
thì cần làm rõ sự khác biệt và giải thích lÝ do tại sao các tiêu chuẩn
quốc tế lại không phù hợp với nước mình;
Thông báo cho Chính phủ Bên kia về quy định dự kiến ít nhất 60 ngày
để Bên kia bình luận; tạo điều kiện để tất cả các bên liên quan tham
gia vào quá trình tham vấn rộng rãi đối với dự thảo; cân nhắc, tính
đến các bình luận đối với dự thảo.

ii

Trong quá trình thi hành các quy chuẩn kỹ thuật, EU/Việt Nam phải bảo
đảm một số yêu cầu, trong đó có:
Rà soát lại các quy chuẩn kỹ thuật khi cần thiết để bảo đảm sự phù
hợp nhất định với các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng;
Thường xuyên rà soát định kỳ các tiêu chuẩn không dựa trên các tiêu
chuẩn quốc tế với mục tiêu tăng tính tương thích với các tiêu chuẩn
quốc tế;
Xem xét công nhận tương đương quy chuẩn kỹ thuật của Bên kia khi
được yêu cầu.

Theo những gì đã cam kết, có thể thấy EVFTA sẽ không làm thay đổi lớn cơ
chế ban hành và áp dụng các quy định về TBT so với hiện tại ở EU. Do đó, sẽ
không có thay đổi lớn về hàng rào TBT của các nước trong EVFTA.
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Ghi nhãn hàng hóa

Cam kết

Các yêu cầu liên quan tới ghi nhãn hay dấu hiệu trên hàng hóa (marking and
labelling) là các quy chuẩn kỹ thuật rất phổ biến. Đối với các sản phẩm nhựa,
đặc biệt là các sản phẩm dùng trong ngành thực phẩm hoặc gia dụng, yêu
cầu về ghi nhãn rất chi tiết và cụ thể mà nếu thiếu hoặc sai sản phẩm sẽ bị
từ chối nhập khẩu và tiêu thụ tại thị trường nước nhập khẩu.
EVFTA có một số cam kết cụ thể về TBT liên quan tới ghi nhãn hay dấu hiệu
trên hàng hóa, trong đó đáng chú Ý có cam kết:

Trừ trường hợp vì lợi ích công cộng, nếu hàng hóa đã đáp ứng các quy chuẩn
kỹ thuật bắt buộc liên quan thì không bắt buộc phải đăng kÝ hay xin phê
duyệt nhãn hoặc dấu của hàng hóa đó trước khi lưu hành trên thị trường;

Cho phép ghi thông tin bằng các ngôn ngữ bổ sung khác ngoài ngôn ngữ
theo yêu cầu của nước nhập khẩu, hoặc bổ sung các thuật ngữ, chữ tượng
hình, biểu tượng hoặc hình ảnh được chấp thuận quốc tế và các thông tin
khác ngoài thông tin yêu cầu bởi nước nhập khẩu;
Khuyến khích việc chấp thuận các loại dấu, nhãn mác không cố định, có
thể tách/bóc ra khỏi hàng hóa hoặc các dạng nhãn mác đi kèm các tài liệu
liên quan khác mà không gắn trực tiếp vào hàng hóa.
Bên cạnh đó, EVFTA cũng có một cam kết đặc biệt liên quan tới quyền ghi nhãn
của hàng hóa EU xuất khẩu sang Việt Nam. Cụ thể, đối với hàng hóa phi nông
sản (trừ dược phẩm), Việt Nam có cam kết rằng nếu pháp luật Việt Nam yêu
cầu buộc phải có thông tin về nước xuất xứ thì việc ghi trên nhãn sản phẩm
là “Made in EU” hoặc “Sản xuất tại EU” được coi là đã thỏa mãn yêu cầu này.
Việt Nam là đối tác đầu tiên của EU chấp nhận nhãn “Made in EU” hoặc “Sản
xuất tại EU” cho hàng hóa không phải là nông sản, trong đó có sản phẩm nhựa.
Lưu Ý, đánh dấu và ghi nhãn là nhóm biện pháp TBT được áp dụng phổ biến
nhất hiện nay, và trong nhiều trường hợp quy định về đánh dấu và ghi nhãn
hàng hóa gây ra bất cập, tốn kém chi phí cho doanh nghiệp (đặc biệt trong
trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã tới cảng đến và bị giữ lại không cho lưu
thông ra thị trường vì lÝ do nhãn, mác chưa đúng quy cách).
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Phải cho phép thực hiện gắn, bổ sung nhãn mác tại một địa điểm được chấp
thuận trên lãnh thổ nước nhập khẩu (ví dụ kho ngoại quan tại cửa khẩu
đến), tuy nhiên có thể yêu cầu giữ (không gỡ bỏ) nhãn cũ trên sản phẩm;

Hiện trạng

Thông tin bắt buộc phải có trên dấu, nhãn hàng hóa chỉ bao gồm các thông
tin có Ý nghĩa đối với người tiêu dùng/người sử dụng sản phẩm, hoặc thông
tin về sự phù hợp của sản phẩm với các quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc;

Do đó, doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ các cam kết về nhóm biện pháp này
trong EVFTA để có chuẩn bị tuân thủ, tránh những rắc rối không cần thiết
khi xuất khẩu sản phẩm sang EU, đồng thời có biện pháp xử lÝ, thông tin
cho cơ quan Chính phủ để bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp yêu
cầu TBT về nhãn, mác của nước nhập khẩu vi phạm cam kết EVFTA.
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09
EVFTA có quy định gì mới về việc áp dụng
các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp?

Các cam kết mới về quy trình, thủ tục tiến hành các vụ việc
chống bán phá giá, chống trợ cấp
EVFTA yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực chống bán phá giá,
chống trợ cấp của EU và Việt Nam trong các vụ việc liên quan tới hàng hóa
của nhau phải bảo đảm các yêu cầu sau:
i

Công khai thông tin: tất cả các thông tin và dữ liệu tham khảo cần thiết
được sử dụng để đưa ra quyết định phải được công khai ngay sau khi
tiến hành áp dụng biện pháp tạm thời và trong mọi trường hợp trước khi
ra kết luận cuối cùng. Việc công khai phải bằng văn bản, và phải cho các
bên liên quan một khoảng thời gian hợp lÝ để đưa ra Ý kiến bình luận với
các nội dung liên quan

ii

Cơ hội bình luận: Các bên liên quan tới vụ việc phải được có cơ hội thể
hiện quan điểm của mình trong quá trình điều tra phòng vệ thương mại
(với điều kiện không làm chậm trễ bất hợp lÝ quá trình điều tra)

iii

Thống nhất ngôn ngữ: Tiếng Anh được lựa chọn là ngôn ngữ được sử
dụng trong quá trình trao đổi thông tin giữa Việt Nam và EU trong quá
trình điều tra phòng vệ thương mại
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EVFTA có một số quy định mới về chống bán phá giá và chống trợ cấp so với
WTO, trong đó tiêu biểu là:

Hiện trạng

Các sản phẩm nhựa là đối tượng thường xuyên bị áp dụng các biện pháp
chống bán phá giá. Chẳng hạn như EU đã từng áp thuế chống bán phá giá đối
với các sản phẩm túi nhựa Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan (năm 2008), và
đối với các sản phẩm nhựa PET từ Trung Quốc, Australia, và Pakistan (năm
2010). Việt Nam cũng mới áp thuế chống bán phá giá đối với màng nhựa
của Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia ngày 20/07/2020. Do đó, khả năng sản
phẩm nhựa của Việt Nam bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương
mại ở EU và ngược lại là có thể xảy ra. Vì vậy, doanh nghiệp nhựa cần chú Ý
đến cam kết EVFTA về vấn đề này bên cạnh quy định pháp luật hiện tại của
Việt Nam hoặc EU.

Cam kết

Chống bán phá giá (anti-dumping) và chống trợ cấp (anti-subsidy, hoặc còn
được gọi là biện pháp đối kháng “countervailing”) là các biện pháp được quy
định trong WTO, cho phép nước nhập khẩu được thực hiện để bảo vệ ngành
sản xuất nội địa của mình trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh (bán
phá giá, bán hàng hóa được trợ cấp) của hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.

Các cam kết mới về mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp
Theo WTO, khi xác định mức thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp, nước
nhập khẩu có thể lựa chọn áp dụng mức như biên độ phá giá/trợ cấp hoặc
mức thấp hơn biên độ phá giá/trợ cấp. Như vậy, mức thuế cao nhất có thể
áp dụng là mức bằng với biên độ phá giá/trợ cấp, nhưng WTO khuyến nghị
các nước “không nên cứng nhắc” và “nên” áp dụng mức thuế thấp hơn nếu
mức đó đã đủ để loại bỏ thiệt hại của ngành sản xuất nội địa (thường gọi là
quy tắc “mức thuế thấp hơn” – “lesser duty”). Hiện các nước có cách lựa chọn
khác nhau. Ví dụ Hoa Kỳ luôn áp dụng mức thuế bằng biên độ phá giá/trợ
cấp; EU thì chọn mức nào thấp hơn trong hai biên độ - biên độ phá giá và
biên độ thiệt hại.
EVFTA không có quy định khác về vấn đề này so với WTO nhưng nhấn mạnh
hơn nghĩa vụ xem xét áp dụng “lesser duty”. Thay vì chỉ là khuyến nghị như
WTO, EVFTA đòi hỏi Việt Nam và EU “nỗ lực bảo đảm” áp dụng quy tắc này.
Trên thực tế, Việt Nam trước nay đều quy định như WTO, theo đó:
Không áp dụng biện pháp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp ở mức
vượt quá biên độ phá giá/trợ cấp được xác định trong kết luận chính thức
của Cơ quan điều tra
Biện pháp chống bán phá giá/chống trợ cấp chỉ được áp dụng ở mức độ
cần thiết, hợp lÝ nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại của ngành sản
xuất nội địa Việt Nam
Như vậy, pháp luật Việt Nam hiện đang để ngỏ khả năng cho phép áp dụng
mức thuế thấp hơn biên độ phá giá/trợ cấp nhưng không nhấn mạnh việc
áp dụng này.
Còn EU thì đã và đang áp dụng nguyên tắc “mức thuế thấp hơn” này trong
pháp luật của mình một cách rõ ràng.
Tuy nhiên, dù là EU hay Việt Nam thì trước EVFTA, quy tắc “mức thuế thấp
hơn” là quy định mà EU và Việt Nam áp dụng tự nguyện, có thể thay đổi nếu
muốn (do WTO không bắt buộc nguyên tắc này). Với cam kết trong EVFTA,
khi Hiệp định này có hiệu lực, ngay cả khi Việt Nam hoặc EU quyết định dừng
quy định hiện tại về áp dụng “lesser duty rules”, đối với các vụ việc chống
bán phá giá/chống trợ cấp với hàng hóa EU, Việt Nam vẫn phải nỗ lực bảo
đảm sử dụng quy tắc này và với EU cũng vậy.
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Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp

Như vậy, các điều kiện để áp dụng các biện pháp chống bán phá giá/chống
trợ cấp sẽ không chỉ bao gồm 03 yếu tố như trong WTO mà còn có thêm yếu
tố “lợi ích công cộng”.

Trên thực tế, trước 2018, Việt Nam áp dụng quy định “lợi ích công cộng” này
trong pháp luật và thực tiễn điều tra chống bán phá giá/chống trợ cấp của
mình (một cách tự nguyện). Tuy nhiên, theo Luật Quản lÝ Ngoại thương mới
của Việt Nam (có hiệu lực từ 01/01/2018) thì điều kiện “lợi ích công cộng”
đã được loại bỏ, cơ quan điều tra sẽ không còn phải xác định điều kiện này
khi quyết định các biện pháp liên quan.
Như vậy, khi EVFTA có hiệu lực, riêng đối với các vụ điều tra chống bán phá
giá, chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU, Việt Nam sẽ vẫn phải
bảo đảm tính tới cả yếu tố “lợi ích công cộng” trước khi áp dụng các biện pháp
liên quan; còn với các vụ điều tra đối với hàng hóa nhập khẩu từ các thị trường
khác thì Việt Nam không cần phải xem xét tới yếu tố “lợi ích công cộng” này.
Về phía EU, pháp luật khối này hiện đã đang quy định “lợi ích công cộng” là một
yếu tố phải xem xét khi áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp.
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Việc xem xét yếu tố “lợi ích công cộng” đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền trước
khi áp dụng các biện pháp chống bán phá giá/chống trợ cấp phải xem xét, cân
nhắc các thông tin sẵn có về tất cả các yếu tố liên quan như hiện trạng và quan
điểm của ngành sản xuất nội địa, các nhà nhập khẩu, các hiệp hội đại diện cho
họ, các tổ chức đại diện người tiêu dùng và đại diện đơn vị hạ nguồn (sử dụng
sản phẩm là đối tượng điều tra làm nguyên liệu đầu vào)... Chỉ khi xác định rằng
việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá/chống trợ cấp là phù hợp với các lợi
ích công cộng tổng thể thì cơ quan này mới có thể áp dụng các biện pháp này.

Hiện trạng

Tuy nhiên, theo cam kết EVFTA, kể cả khi chứng minh đủ 03 điều kiện nói
trên, Việt Nam và EU vẫn sẽ không áp dụng các biện pháp chống bán phá
giá/chống trợ cấp nếu các thông tin sẵn có từ điều tra cho kết luận rõ ràng
rằng việc áp dụng các biện pháp này không phù hợp với “lợi ích công cộng”.

Cam kết

WTO quy định để có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá/chống trợ cấp
thì nước nhập khẩu cần chứng minh sự tồn tại đồng thời của cả 03 điều kiện
là (i) Hàng nhập khẩu được bán phá giá/trợ cấp với biên độ trên mức tối
thiểu; (ii) Có thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại đáng kể với ngành sản xuất nội
địa nước nhập khẩu và (iii) Có mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá
giá/trợ cấp của hàng nhập khẩu với thiệt hại của ngành sản xuất nội địa.

10
EVFTA có quy định gì mới về việc áp dụng
các biện pháp tự vệ?
Biện pháp tự vệ là một trong ba biện pháp phòng vệ thương mại theo WTO
(bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ). Biện pháp này cho phép
nước nhập khẩu có thể thông qua biện pháp thuế hoặc biện pháp khác để bảo
vệ ngành sản xuất nội địa trước hiện tượng hàng nước ngoài nhập khẩu ồ ạt,
đột biến, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành.
Biện pháp tự vệ toàn cầu
Biện pháp “tự vệ toàn cầu” là biện pháp tự vệ áp dụng theo Hiệp định về Biện
pháp Tự vệ của WTO. Đặc điểm của biện pháp tự vệ toàn cầu là được áp dụng
bởi nước nhập khẩu đối với hàng hóa liên quan nhập khẩu từ tất cả các nguồn
(toàn cầu), không phân biệt nước xuất khẩu.
EVFTA nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định của WTO về biện pháp tự vệ
toàn cầu, đồng thời bổ sung thêm một số yêu cầu sau:

Thông báo: Bên khởi xướng điều tra/chuẩn bị áp dụng biện pháp tự vệ
phải thông báo bằng văn bản tất cả các thông tin làm căn cứ để khởi
xướng điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ theo yêu cầu của Bên kia và nếu
Bên kia có lợi ích đáng kể trong vụ việc;
Cách thức: Phải tạo điều kiện để trao đổi song phương giữa hai Bên về
biện pháp tự vệ và chỉ được áp dụng chính thức biện pháp tự vệ sau 30
ngày kể từ khi trao đổi song phương thất bại.
Biện pháp tự vệ song phương
Trong EVFTA, Việt Nam và EU có thể áp dụng thêm biện pháp tự vệ song phương
– biện pháp tự vệ chỉ áp dụng cho hàng hóa từ EU/Việt Nam (mà không áp
dụng chung cho hàng hóa từ các nguồn xuất khẩu như WTO). Biện pháp tự vệ
song phương này chỉ được áp dụng trong 10 năm đầu tiên Hiệp định có hiệu
lực. Ngoài khoảng này, việc áp dụng phải được sự đồng Ý của Bên bị áp dụng.
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Dưới đây là một số cam kết đáng chú Ý về biện pháp tự vệ song phương
trong EVFTA:
Cam kết

Điều kiện áp dụng: Sự gia tăng của hàng nhập khẩu từ Bên kia là do việc
cắt giảm thuế theo Hiệp định này và là nguyên nhân gây ra thiệt hại
nghiêm trọng của ngành sản xuất nội địa của hàng hoá tương tự hoặc
cạnh tranh trực tiếp.
Thủ tục điều tra: Ngoài các quy định của WTO về điều tra tự vệ, EVFTA bổ
sung thêm các yêu cầu:
Phải tham vấn song phương với Bên kia trước khi khởi xướng điều tra;
Thời hạn điều tra là 01 năm;

Hiện trạng

Trong trường hợp đặc biệt, có thể áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
trong quá trình điều tra nhưng không quá 200 ngày.
Hình thức tự vệ: Biện pháp tự vệ song phương chỉ có thể áp dụng dưới
các hình thức (i) tạm ngừng cắt giảm thuế quan theo cam kết tại Hiệp
định; (ii) tăng thuế nhưng không vượt quá mức thuế thấp hơn trong số
02 mức thuế là MFN tại thời điểm áp dụng biện pháp tự vệ và mức thuế
cơ sở đàm phán ban đầu.
Thời hạn áp dụng không quá 02 năm, có thể gia hạn tối đa là 02 năm nữa;
Bên áp dụng biện pháp tự vệ phải tham vấn với bên kia về việc bồi
thường (dưới dạng các ưu đãi có tác động thương mại tương đương
với biện pháp tự vệ hoặc trị giá các mức thuế bổ sung) trong vòng 30
ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp tự vệ song phương. Sau 30 ngày
tham vấn, nếu không đạt được thoả thuận đền bù, Bên bị áp dụng biện
pháp tự vệ có thể thực hiện biện pháp trả đũa bằng cách tạm ngưng các
nhượng bộ thuế quan (với tác động thương mại tương đương với biện
pháp tự vệ) nhưng phải sau 24 tháng kể từ khi biện pháp tự vệ có hiệu lực.
Với cam kết về biện pháp tự vệ song phương trong EVFTA, doanh nghiệp
nhựa Việt Nam nếu gặp thiệt hại nghiêm trọng từ việc các sản phẩm nhựa
của EU nhờ việc loại bỏ thuế quan trong EVFTA mà nhập khẩu tăng đột biến
vào Việt Nam thì có thể nộp đơn yêu cầu điều tra và áp dụng biện pháp tự
vệ song phương chỉ với nhựa nhập khẩu từ EU.
Đây là một công cụ tạm thời rất có Ý nghĩa với doanh nghiệp nhựa trong giai
đoạn đầu (10 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực) để chống lại cạnh tranh gia
tăng bất ngờ từ thị trường này do EVFTA. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ biện
pháp tự vệ nào khác, tự vệ song phương trong EVFTA cũng đòi hỏi Bên áp
dụng phải có biện pháp bồi thường cho Bên kia; việc bồi thường có thể áp
dụng đối với sản phẩm khác trong cùng lĩnh vực hoặc sản phẩm trong lĩnh vực
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Cách thức áp dụng:

khác, tức là chính nhóm doanh nghiệp nhựa hoặc một nhóm doanh nghiệp
khác sẽ phải chịu thiệt hại tương ứng. Điều này đòi hỏi sự cân nhắc tính toán
lợi ích của các bên liên quan.
Tóm lại, biện pháp tự vệ là một trong số ít các biện pháp hợp pháp cho phép
bảo hộ có điều kiện và có thời hạn đối với ngành sản xuất nội địa trong
thương mại quốc tế. Trong bối cảnh các FTA nói chung và EVFTA nói riêng,
nguy cơ hàng hóa từ các nước đối tác tận dụng ưu đãi thuế quan nhập khẩu
ồ ạt vào Việt Nam, các doanh nghiệp cần chú Ý tìm hiểu để vận dụng hiệu
quả công cụ hiếm hoi này, đặc biệt là các công cụ được thiết kế riêng để hạn
chế phần nào các tác động tích cực của các FTA như công cụ tự vệ trong thời
gian chuyển đổi của EVFTA.
Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, hàng hóa của Việt Nam có thể sẽ phải đối
mặt nhiều hơn với nguy cơ kiện tự vệ EU, nhất là khi EVFTA đưa ra cơ chế
kiện tự vệ song phương bên cạnh cơ chế tự vệ toàn cầu trong WTO.
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Cam kết

Trong EVFTA, Việt Nam có mở cửa hơn cho
các nhà đầu tư EU trong lĩnh vực sản xuất nhựa
so với WTO không?

Trên thực tế, ngoại trừ một số lĩnh vực nhạy cảm, Việt Nam đã mở cửa cho
đầu tư nước ngoài trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất hàng hoá. Tuy nhiên
do không có cam kết ràng buộc trong WTO, Việt Nam có quyền tiếp tục mở
hay không mở cửa cho đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực này, cũng như
dành các ưu tiên tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư trong nước, hay lựa
chọn nhà đầu nước ngoài, khi cần thiết.

Đối với lĩnh vực sản xuất nhựa, trong EVFTA, Việt Nam cam kết mở cửa hoàn
toàn lĩnh vực này. Đồng thời, các nhà đầu tư EU khi đầu tư vào lĩnh vực sản
xuất nhựa của Việt Nam sẽ được bảo vệ quyền lợi của mình nhờ các cam kết
về bảo hộ đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp nhà nước – nhà đầu tư
trong Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). EVIPA ban đầu là một
phần của EVFTA sau lại được tách ra trở thành một hiệp định riêng song hành
với EVFTA và hiện đnag trong quá trình phê chuẩn, chưa có hiệu lực.
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Tuy nhiên, trong một số FTA thế hệ mới gần đây của Việt Nam như EVFTA,
CPTPP, một số lĩnh vực sản xuất đã được Việt Nam đưa vào cam kết mở cửa
cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, cam kết mở cửa đầu tư của Việt Nam
trong EVFTA cho lĩnh vực sản xuất là rộng nhất.

Hiện trạng

Trong WTO, Việt Nam chỉ có cam kết mở cửa đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ
mà không có cam kết gì về đầu tư trong lĩnh vực hàng hoá. Hiệp định về các
biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMS) của WTO chỉ quy định
một số nguyên tắc liên quan đến các biện pháp đầu tư ảnh hưởng tới thương
mại hàng hoá. Tương tự WTO, hầu hết các FTA trước đây của Việt Nam cũng
chỉ có cam kết về đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ.

Cần lưu Ý là mặc dù mở cửa hoàn toàn đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nhựa
cho các nhà đầu tư EU, nhưng trong EVFTA Việt Nam vẫn bảo lưu các ngoại lệ
áp dụng các biện pháp hạn chế đối với các nhà đầu tư EU trong lĩnh vực này
trong các trường hợp sau:
Mua sắm công;
Các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng như: bảo vệ sức
khỏe cộng đồng, chính sách xã hội, ổn định tài chính, an ninh và an toàn,
đa dạng văn hóa…
Các biện pháp liên quan đến quy hoạch, kế hoạch hoặc quy định ảnh
hưởng đến sự phát triển hoặc sử dụng đất đai;
Các biện pháp bảo tồn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
Các nghĩa vụ mở cửa đầu tư cơ bản trong EVFTA
Nghĩa vụ mở cửa đầu tư cơ bản trong EVFTA mà Việt Nam phải tuân thủ là
nghĩa vụ không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư EU và nhà đầu tư Việt Nam
(NT) và giữa nhà đầu tư EU với nhà đầu tư từ các nước khác (MFN). Nghĩa vụ
này áp dụng đối với tất cả các lĩnh vực được đưa vào cam kết mở cửa đầu
tư của Việt Nam (trong đó có lĩnh vực sản xuất nhựa) trừ các trường hợp
ngoại lệ (nêu ở trên).
Lưu Ý: Cam kết của Việt Nam về đầu tư trong EVFTA được áp dụng cho nhà đầu
tư EU và pháp nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện (tức là các hiện diện thương
mại) của họ ở Việt Nam. Tuy nhiên, để thuận tiện, trong các nội dung dưới đây,
tất cả các hiện diện thương mại này sẽ được gọi chung là “Doanh nghiệp”.
i

Nghĩa vụ Đối xử quốc gia (NT)

Nghĩa vụ này yêu cầu Việt Nam một khi đã cho phép nhà đầu tư EU tiếp cận
thị trường Việt Nam thì phải đối xử với các nhà đầu tư EU và “doanh nghiệp”
của họ không kém thuận lợi hơn đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam
trong hoàn cảnh tương tự.
Tuy nhiên, nghĩa vụ này áp dụng có giới hạn cụ thể và khác nhau ở từng vấn đề:

Trong quá trình thành lập “doanh nghiệp”: Việt Nam có quyền áp dụng
thủ tục riêng trong thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư EU miễn là thủ
tục này không hạn chế đáng kể quyền của nhà đầu tư EU. Luật Đầu tư
hiện hành của Việt Nam đang đi theo hướng này, với thủ tục đăng kÝ đầu
tư riêng cho nhà đầu tư nước ngoài (nói chung, trong đó có nhà đầu tư
EU), khác với thủ tục áp dụng cho nhà đầu tư trong nước.
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Trong quá trình vận hành/hoạt động của “doanh nghiệp”: Việt Nam có thể
tiếp tục duy trì (i) các biện pháp phân biệt đối xử đã có trước hoặc vào
ngày EVFTA có hiệu lực, (ii) các biện pháp không kém phù hợp hơn so với
cam kết EVFTA, (iii) các biện pháp không gây thiệt hại hơn cho “doanh
nghiệp” của EU đã được thành lập trước đó.
Nghĩa vụ Đối xử Tối huệ quốc (MFN)

MFN trong EVFTA cơ bản đòi hỏi Việt Nam phải đối xử với các nhà đầu tư EU và
“doanh nghiệp” của họ không kém thuận lợi hơn đối xử dành cho nhà đầu tư,
“doanh nghiệp” của bất kỳ nước nào khác trong hoàn cảnh tương tự.
Hiện trạng

Khác với nghĩa vụ NT, MFN trong đầu tư không áp dụng cho quá trình thành
lập “doanh nghiệp” mà chỉ áp dụng cho quá trình vận hành/hoạt động của
“doanh nghiệp”.
Nguyên tắc MFN trong đầu tư theo EVFTA cũng không áp dụng với các đối xử mà
Việt Nam dành cho các nhà đầu tư, “doanh nghiệp” của họ theo các cam kết tại:
Các hiệp định có hiệu lực trước ngày 01/08/2020;

Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc có liên quan một phần hoặc
toàn bộ đến thuế; hoặc
Các hiệp định liên quan tới trình độ chuyên môn, giấy phép, biện pháp
thận trọng về Dịch vụ tài chính.
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Các hiệp định có cam kết xóa bỏ đáng kể tất cả các rào cản đối với hoạt
động của “doanh nghiệp” hoặc yêu cầu sự tương đương pháp luật trong
một hoặc nhiều ngành kinh tế (bao gồm cả Cộng đồng kinh tế ASEAN);

12
Cam kết EVFTA về Hải quan
và Thuận lợi hóa thương mại?
Tương tự như nhiều Hiệp định thương mại tự do khác, EVFTA có một
Chương riêng về hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 4) và một
Nghị định thư (Nghị định thư 2) về hợp tác hành chính giữa Việt Nam và
EU trong lĩnh vực hải quan. Các cam kết đáng chú Ý liên quan tới doanh
nghiệp nằm ở Chương 4.
Chương 4 bao gồm các cam kết chung về đơn giản hóa, thuận lợi hóa các
thủ tục xuất nhập khẩu và một số cam kết về các thủ tục cụ thể, áp dụng
chung cho tất cả các hàng hóa xuất nhập khẩu trong đó có sản phẩm nhựa.
Các cam kết này sẽ giúp tạo thuận lợi hơn cho thương mại giữa Việt Nam và
EU, và đặc biệt có lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn gặp nhiều khó
khăn trong việc tìm hiểu và đáp ứng các quy định hải quan của các nước.
Sau đây là tóm tắt một số cam kết đáng chú Ý về hải quan và tạo thuận lợi
hóa thương mại trong EVFTA:
i

Các cam kết chung

Liên quan tới thủ tục xuất nhập khẩu và hải quan, EVFTA yêu cầu Việt Nam và
EU bảo đảm nguyên tắc chung sau:
Quy tắc và thủ tục hải quan phải bảo đảm:
Chỉ nhằm mục tiêu bảo vệ thương mại hợp pháp và chống các hành vi
gian lận, bất hợp pháp hoặc gây thiệt hại;
Tránh tạo gánh nặng không cần thiết hoặc phân biệt đối xử giữa các chủ
thể kinh doanh;
Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các chủ thể có mức độ tuân thủ cao;
Biện pháp xử lÝ vi phạm hải quan cần bảo đảm: (i) Tương ứng với vi
phạm; (ii) Không phân biệt đối xử và (iii) Không làm chậm trễ việc giải
phóng hàng một cách bất hợp lÝ;
Bảo đảm rà soát các thủ tục, quy định khi nào có thể để tăng tốc độ giải
phóng và thông quan hàng;
Đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa dữ liệu và hồ sơ.
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Các yêu cầu chung về đơn giản hóa thủ tục hải quan:
Cam kết

Phải quy định các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan minh bạch,
hiệu quả để giảm chi phí và tăng tính dự đoán;
Chỉ sử dụng một văn bản hành chính (giấy hoặc điện tử) duy nhất đối với
hàng hóa làm thủ tục hải quan;
Phải áp dụng các kỹ thuật hải quan hiện đại (đánh giá rủi ro, hậu kiểm);

ii

Các cam kết về một số vấn đề cụ thể

Hiện trạng

Nhanh chóng xây dựng và sử dụng các hệ thống trao đổi điện tử các
dữ liệu giữa các doanh nghiệp, cơ quan hải quan và các cơ quan liên
quan khác.

Xác định trước

Phương pháp quản lÝ rủi ro
Phương pháp quản lÝ thiết kế dựa trên mức độ rủi ro (chỉ tập trung kiểm soát
hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao mà không phải kiểm soát toàn bộ các lô hàng)
phải được áp dụng:
Trong các thủ tục kiểm tra và giải phóng hàng, kiểm tra sau thông quan;
Liên quan tới tất cả các yêu cầu, thủ tục kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu,
quá cảnh và chuyển tải hàng hóa.
Không bắt buộc sử dụng đại lÝ hải quan:
Không yêu cầu việc bắt buộc sử dụng đại lÝ hải quan tại các quy định và thủ
tục về hải quan, tuy nhiên phải áp dụng các nguyên tắc minh bạch, không
phân biệt đối xử, hợp lÝ khi cấp phép cho đại lÝ hải quan.
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Nếu doanh nghiệp có yêu cầu (bằng văn bản) về việc xác định trước về phân
loại hàng hóa, thuế quan hoặc bất kỳ vấn đề nào trước khi hàng được nhập
khẩu, Cơ quan hải quan của nước nhập khẩu phải trả lời (bằng văn bản) về
yêu cầu của doanh nghiệp đó. Kết quả xác định trước này cũng phải được
công bố công khai (tùy thuộc vào quy định về bảo mật của mỗi bên), ví dụ
trên trang mạng chính thức.

Thủ tục khiếu nại

Đối tượng: các quyết định của Hải quan và cơ quan khác liên quan tới
việc xuất nhập khẩu hoặc quá cảnh hàng hóa
Yêu cầu: Thủ tục hiệu quả, nhanh, không phân biệt đối xử, dễ tiếp cận để
bảo đảm quyền khiếu nại các quyết định này
Tóm lại, EVFTA bao gồm nhiều cam kết liên quan tới thủ tục xuất/nhập
khẩu/quá cảnh hàng hóa tại biên giới, trong đó có nhiều nội dung đã được
quy định trong pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên các cam kết đáng chú Ý được
nêu ở trên là các cam kết mà trên thực tế hoạt động chưa thực sự bảo đảm
yêu cầu, cũng đồng thời là các cam kết mà nếu được thực hiện sẽ rất có lợi
cho doanh nghiệp.
So với Hiệp định về Thuận lợi hóa Thương mại WTO và Hiệp định CPTPP, cam
kết về hải quan và tạo thuận lợi thương mại của EVFTA có một số cam kết
mới và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục xuất
nhập khẩu giữa Việt Nam và EU. Do đó, khi EVFTA có hiệu lực, cộng đồng
doanh nghiệp cần chú Ý thúc đẩy các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
tuân thủ triệt để cam kết này. Trường hợp nhận thấy các cam kết này chưa
được tuân thủ nghiêm túc, doanh nghiệp có thể dựa vào cam kết EVFTA để
khiếu nại với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh quy định, thủ
tục thực tiễn, qua đó bảo vệ các quyền lợi của mình.
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Cam kết EVFTA về Sở hữu trí tuệ (SHTT)
liên quan đến ngành nhựa?
Cam kết

EVFTA là một Hiệp định có tiêu chuẩn cao về SHTT. Về nội dung, có thể phân
nhóm các cam kết SHTT trong EVFTA thành 03 nhóm chủ yếu, gồm:
i

Nhóm các nguyên tắc chung

Nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN): Việt Nam và EU cam kết dành cho công
dân của nhau mức bảo hộ SHTT không kém hơn mức bảo hộ dành cho
công dân của bất kỳ một nước thứ ba nào khác ngoại trừ các trường hợp
ngoại lệ theo Điều 4, 5 TRIPS (bảo hộ theo hiệp định tư pháp quốc tế, bảo
hộ các quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất chương trình, nhà phát
sóng mà không được quy định trong TRIPS…);

Trên cơ bản thì các nguyên tắc này không tạo ra thay đổi gì lớn trong nghĩa
vụ của Việt Nam về vấn đề này ngoài nguyên tắc về MFN, theo đó nếu Việt
Nam có cam kết mức nào cao hơn bảo hộ SHTT cho bất kỳ đối tác nào trong
các Thỏa thuận hiện tại (ví dụ CPTPP) hoặc tương lai thì cũng phải cho đối tác
EU hưởng mức tương tự.
ii

Nhóm các cam kết về các tiêu chuẩn bảo hộ đối với từng đối tượng
quyền SHTT cụ thể

Nhóm này bao gồm các cam kết về tiêu chuẩn bảo hộ cụ thể đối với từng
loại trong số 08 đối tượng quyền SHTT (quyền tác giả và quyền liên quan,
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lÝ, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, thiết kế mạch
tích hợp, bí mật kinh doanh và giống cây trồng).
Phần nhiều trong số các cam kết này cơ bản nhắc lại các nội dung tương ứng
của TRIPS. Tuy nhiên, EVFTA cũng bổ sung thêm một số tiêu chuẩn bảo hộ
mới, cụ thể, ở từng đối tượng quyền SHTT.
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Nguyên tắc cạn quyền: Việt Nam và EU được quyền tự do quy định về cạn
quyền SHTT, miễn là phù hợp với TRIPS.

Hiện trạng

Nguyên tắc Phù hợp WTO: EVFTA nhấn mạnh việc tiếp tục các cam kết về
SHTT trong Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí
tuệ của WTO (Hiệp định TRIPS);

i

Nhóm các cam kết liên quan đến các biện pháp thực thi quyền SHTT

Thực thi quyền SHTT luôn là vấn đề khúc mắc trong thực tế thi hành pháp luật
về SHTT, vì vậy cũng là chủ đề được phía EU chú trọng đàm phán trong EVFTA.
Về cơ bản, EVFTA đưa ra các yêu cầu về thực thi SHTT theo hướng nghiêm
khắc hơn, theo hướng:
Trao quyền cao hơn cho các cơ quan thực thi (đặc biệt là cơ quan hải quan
và cơ quan có thẩm quyền khác tại biên giới) và chủ sở hữu quyền.
Nâng mức trách nhiệm, biện pháp trừng phạt đối với chủ thể có hành vi
vi phạm các quyền SHTT.
Đối với ngành nhựa, các nội dung liên quan trực tiếp và có nhiều cam kết
cao hơn TRIPS là Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu
Kiểu dáng công nghiệp
So với TRIPS và pháp luật Việt Nam, cam kết về kiểu dáng công nghiệp trong
EVFTA có một số điểm mới đáng chú Ý sau đây:
Việt Nam phải gia nhập và bảo đảm thực thi các quy định của Hiệp định
Hague (La Hay) về Đăng kÝ quốc tế Kiểu dáng công nghiệp;
Đối tượng được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không chỉ bao gồm Kiểu
dáng tổng thể của sản phẩm hoàn chỉnh mà cả Kiểu dáng của linh kiện,
bộ phận của sản phẩm nếu đó là linh kiện, bộ phận đó có thể nhìn thấy
được trong quá trình sử dụng thông thường của sản phẩm;
Kiểu dáng công nghiệp phải được xem như một đối tượng có thể được
bảo hộ theo quyền tác giả;
Không bảo hộ các kiểu dáng đương nhiên/bắt buộc (do chức năng hoặc
yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi).
Nhãn hiệu
So với TRIPS và pháp luật Việt Nam, cam kết về nhãn hiệu trong EVFTA có
một số cam kết mới đáng chú Ý sau đây:

Về thủ tục đăng kÝ nhãn hiệu: Nếu từ chối đăng kÝ thì cơ quan có thẩm
quyền phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lÝ do từ chối;
Về hệ thống cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu: Việt Nam phải xây dựng hệ thống
cơ sở dữ liệu điện tử công khai về các đơn đăng kÝ nhãn hiệu đã công bố
và các nhãn hiệu đã đăng kÝ;
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Căn cứ thu hồi nhãn hiệu: Tiêu chí về việc không sử dụng “thực sự” nhãn
hiệu trong vòng 05 năm liên tục kể từ ngày đăng kÝ;
Cam kết

Ngoại lệ về quyền sử dụng các thuật ngữ có tính mô tả trong một nhãn
hiệu đã đăng kÝ bởi bất kỳ ai khác miễn là việc sử dụng đó là trung thực,
phù hợp với thực tiễn thương mại.
Chú Ý, ngoài các cam kết cao hơn về bảo hộ quyền SHTT, EVFTA cũng nhấn
mạnh việc thi hành pháp luật về SHTT. Cụ thể EVFTA đưa ra các yêu cầu về
thực thi SHTT theo hướng nghiêm khắc hơn, theo hướng:

Nâng mức trách nhiệm, biện pháp trừng phạt đối với chủ thể có hành vi
vi phạm các quyền SHTT.

Hiện trạng

Trao quyền cao hơn cho các cơ quan thực thi (đặc biệt là cơ quan hải quan
và cơ quan có thẩm quyền khác tại biên giới) và chủ sở hữu quyền;

Như vậy, so với TRIPS thì EVFTA có phạm vi điều chỉnh rộng hơn và có mức
độ bảo hộ cao hơn đối với Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu và điều này
sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp ngành nhựa của Việt Nam khi Việt Nam
phải sửa đổi các quy định pháp luật liên quan về SHTT để thực thi EVFTA.

Do vậy, việc thực hiện các cam kết về SHTT trong EVFTA sẽ làm thay đổi hệ
thống pháp luật nội địa về SHTT của Việt Nam ở các vấn đề liên quan (đặc biệt
là quyền của chủ sở hữu và vấn đề thực thi, ngăn chặn và xử lÝ các hành vi vi
phạm các quyền SHTT).
Vì sự thay đổi đó, các đối tượng chịu ảnh hưởng hoặc tác động từ các cam
kết của EVFTA về sở hữu trí tuệ không chỉ bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân sở hữu các quyền SHTT mà còn là tất cả các doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân đã, đang hoặc sẽ sử dụng các sản phẩm SHTT trong hoạt động của
mình (công nghệ, máy móc thiết bị, chương trình máy tính…) ở Việt Nam.
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Đáng lưu Ý là, theo nguyên tắc không phân biệt đối xử (Đối xử Quốc gia – NT
và Đối xử Tối huệ quốc – MFN) của Hiệp định TRIPS thì các cam kết bảo hộ SHTT
trong EVFTA sẽ áp dụng đồng thời không chỉ cho chủ thể liên quan của Việt
Nam, EU mà còn cho tất cả các Bên thứ ba (các nước khác). Nói cách khác, từ
góc độ của Việt Nam, cam kết SHTT trong EVFTA sẽ áp dụng chung cho tất cả
các chủ thể chứ không chỉ dành riêng cho EU.

14
Các cam kết về của Việt Nam về
thực thi quyền Sở hữu trí tuệ có gì đáng chú Ý?
EVFTA bao gồm nhiều cam kết về thực thi SHTT theo hướng nghiêm khắc hơn,
trao quyền thực thi cao hơn cho chủ sở hữu quyền và các cơ quan thực thi
(đặc biệt là cơ quan hải quan và cơ quan khác tại biên giới), đồng thời nâng
mức trách nhiệm, biện pháp trừng phạt đối với chủ thể có hành vi xâm phạm
các quyền SHTT.
Nhựa là một trong những sản phẩm có thể là đối tượng của nhiều hành
vi gian lận hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng
công nghiệp, nhãn hiệu thương mại... Vì vậy, các cam kết tăng cường thực
thi SHTT trong EVFTA có thể tác động đáng kể tới ngành nhựa theo các
chiều hướng khác nhau cả tích cực (quyền SHTT của doanh nghiệp được
bảo hộ) và tiêu cực (doanh nghiệp nào có hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử
lÝ nghiêm khắc hơn).
Các cam kết EVFTA về thực thi SHTT đáng chú Ý là các cam kết liên quan đến
việc thực thi các biện pháp dân sự. So với pháp luật Việt Nam, EVFTA có một
số cam kết mới như sau:

Về các biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng để ngăn chặn kịp thời hành
vi xâm phạm: EVFTA đòi hỏi phải cho chủ sở hữu quyền yêu cầu Tòa án
áp dụng biện pháp này vào bất kỳ thời điểm nào (chứ không chỉ là khi
hoặc sau khi đã khởi kiện vụ việc dân sự tại Tòa án), thậm chí trong
trường hợp nghiêm trọng có thể áp dụng mà không cần thông báo cho
bên bị áp dụng biện pháp; EVFTA cũng mở rộng các tình huống/trường
hợp cho phép yêu cầu biện pháp tạm thời;
Về nghĩa vụ cung cấp bằng chứng chứng minh xâm phạm: EVFTA có quy
định cụ thể về các trường hợp Tòa án được quyền yêu cầu bên bị đơn
cung cấp các bằng chứng xâm phạm mà mình đang kiểm soát; thậm chí
với các hành vi xâm phạm ở quy mô thương mại, theo yêu cầu của một
bên, Tòa án còn có quyền yêu cầu bên kia cung cấp tài liệu giao dịch ngân
hàng, tài chính hoặc thương mại thuộc kiểm soát của bên kia (với điều
kiện thông tin bí mật kinh doanh phải được bảo vệ);
Về quyền yêu cầu cung cấp thông tin: EVFTA yêu cầu Tòa án có quyền yêu
cầu người xâm phạm, người bị nghi ngờ xâm phạm, hoặc bất kỳ người
nào khác, phải cung cấp thông tin mà người đó đang nắm giữ hoặc kiểm
soát (kể cả đối với các tổ chức, cá nhân không trực tiếp xâm phạm, ví dụ
người làm dịch vụ lưu giữ, vận chuyển, quản lÝ hàng hóa xâm phạm…).
Thông tin phải cung cấp có thể là thông tin liên quan tới người xâm phạm,
tới phương tiện sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ xâm phạm;
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Cam kết

Về quyền của Tòa án với các hành vi xâm phạm sau phán quyết: EVFTA
yêu cầu Tòa án, sau khi đã có phán quyết xác định một hành vi là xâm
phạm SHTT, phải được trao quyền ban hành các lệnh cấm đối với các hành
vi xâm phạm tương tự sau đó với người xâm phạm và cả người cung cấp
dịch vụ cho người xâm phạm (trong khi theo pháp luật hiện hành thì Tòa
án sẽ phải xét xử lại từng hành vi này và ban hành lệnh cưỡng chế sau
khi xét xử);
Về các biện pháp xử lÝ thay thế: EVFTA khuyến nghị Việt Nam cho phép
áp dụng biện pháp bồi thường bằng tiền để thay thế cho các biện pháp
chế tài khác (hành chính, hình sự…) nếu xâm phạm là không cố Ý, do sơ
suất và khoản bồi thường là thỏa đáng;

Về sự tham gia của cơ quan hải quan trong thực thi quyền SHTT tại biên
giới: EVFTA yêu cầu cơ quan hải quan phải (i) tham gia tích cực vào việc
ngăn chặn xâm phạm SHTT (chủ động sử dụng kỹ thuật phân tích rủi ro
để phát hiện, xác định hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm SHTT, dừng
thông quan hàng hóa nghi ngờ xâm phạm…), (ii) hợp tác với chủ sở hữu
quyền để thực hiện thực thi quyền SHTT tại biên giới (cho phép cung cấp
thông tin để phân tích rủi ro).
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Về nguyên tắc suy đoán chủ thể quyền tác giả trong tố tụng về SHTT: EVFTA
đặt ra quy tắc về suy đoán quyền, theo đó trừ khi có chứng cứ ngược lại,
người có tên trên tác phẩm sẽ được suy đoán là tác giả;

Hiện trạng

Về việc xác định thiệt hại làm cơ sở để bồi thường: EVFTA khuyến khích
phân biệt cách xác định thiệt hại trong trường hợp người xâm phạm biết
hoặc có cơ sở để biết về việc mình đang xâm phạm và trường hợp người
xâm phạm không biết rằng mình đang xâm phạm (hiện Việt Nam chưa
phân biệt hai trường hợp này); có thể xác định khoản bồi thường là một
khoản cố định nếu thích hợp;

LƯU Ý DOANH NGHIỆP
Mặc dù các tiêu chuẩn bảo hộ SHTT trong pháp luật Việt Nam thời gian qua
về cơ bản đã phù hợp với Hiệp định TRIPS của WTO, do đó khá tương đồng
với mặt bằng chung về bảo hộ SHTT trên thế giới, vấn đề thực thi bảo hộ
các quyền này trên thực tế còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân có thể là do các
cơ chế thực thi chưa đủ mạnh để ngăn chặn, phát hiện hành vi vi phạm,
biện pháp bồi thường chưa đủ lớn để khuyến khích chủ sở hữu quyền tự
bảo vệ quyền, hoặc các biện pháp xử lÝ vi phạm chưa đủ nghiêm khắc…
Thực tế này dẫn đến việc phổ biến các hiện tượng vi phạm SHTT, và các chủ
thể vi phạm SHTT ít quan tâm đến hệ quả của các hành vi vi phạm.
Khi EVFTA có hiệu lực, cùng với CPTPP, hệ thống pháp luật về thực thi SHTT
của Việt Nam sẽ buộc phải thay đổi theo các cam kết trong hai FTA này, với
những yêu cầu chi tiết và cụ thể trong quá trình thực thi. Do đó, doanh
nghiệp và người dân sử dụng các sản phẩm được bảo hộ SHTT cần thay đổi
nhận thức và hành vi tương ứng, để tránh việc vi phạm và chịu hình thức
xử phạt về SHTT.
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Các cam kết về Phát triển bền vững trong EVFTA
sẽ ảnh hưởng thế nào tới ngành nhựa?

Các khía cạnh phát triển bền vững mà EVFTA có cam kết trong Chương 13
bao gồm:
Lao động;
Môi trường (trong đó có biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, quản lÝ rừng
bền vững, quản lÝ nguồn tài nguyên sinh vật biển…);
Các khía cạnh khác liên quan (ví dụ năng lượng tái tạo, trách nhiệm xã
hội của doanh nghiệp, bảo trợ xã hội đối với các nhóm yếu thế…).
Về phạm vi, trong so sánh với CPTPP, các cam kết về phát triển bền vững
của EVFTA được đánh giá là rộng hơn, bao trùm nhiều vấn đề hơn (CPTPP
chỉ có 02 Chương là Lao động và Môi trường, không có Chương chung về
Phát triển bền vững).
Về nội dung, các cam kết EVFTA về phát triển bền vững không bao gồm các
tiêu chuẩn chi tiết, cụ thể mà chủ yếu là các cam kết chung về nguyên tắc
ràng buộc về hướng phát triển và cam kết có tính khuyến nghị, nỗ lực
(không bắt buộc).
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Trong EVFTA, vấn đề phát triển bền vững được đưa vào thành một Chương
riêng, Chương 13 - Thương mại và phát triển bền vững. Ngoài ra, một số
Chương khác của EVFTA cũng có thể có nội dung liên quan tới mục tiêu phát
triển bền vững (ví dụ Chương 7 về các rào cản phi thuế trong lĩnh vực năng
lượng tái tạo,…).

Hiện trạng

EU là một trong những đối tác rất quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững,
vì vậy đối tác này thường đưa vấn đề phát triển bền vững (lao động, môi
trường, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp…) vào trong các FTA của mình.

Cam kết

Ngành nhựa là một trong những ngành mà quá trình sản xuất và tiêu thụ có
thể gây nhiều tác động đến người lao động và môi trường. Chẳng hạn như
quá trình nấu nhựa có thể tạo ra khí thải độc hại, quá trình xay cắt nhựa có
thể tạo ra nhiều bụi bẩn, nước thải từ sản xuất nhựa có thể chứa nhiều hóa
chất tẩy rửa và các hạt nhựa không phân hủy…gây ảnh hưởng xấu đến sức
khỏe người lao động, người tiêu dùng và môi trường.

Đối với các sản phẩm nhựa, các cam kết EVFTA trong Chương 13 có thể có
tác động lớn nhất là: Cam kết về pháp luật nội địa liên quan đến phát triển
bền vững và Cam kết về Lao động:
Cam kết về pháp luật nội địa liên quan đến phát triển bền vững
EVFTA không đặt ra các tiêu chuẩn cụ thể mà pháp luật nội địa phải quy định
về môi trường, lao động hay các vấn đề phát triển bền vững khác mà các bên
phải tuân thủ. Ngược lại, EVFTA vẫn ghi nhận quyền của mỗi Bên trong việc:
Quyết định các mục tiêu, chiến lược, chính sách và ưu tiên phát triển bền
vững của mình;
Thiết lập mức độ bảo vệ môi trường, xã hội phù hợp với bối cảnh của mình.
Tuy nhiên, trong quá trình ban hành và thực thi chính sách, pháp luật về phát
triển bền vững, Việt Nam và EU cũng phải bảo đảm:
Phù hợp với các tiêu chuẩn đã được quốc tế công nhận, và các hiệp định
về lao động, môi trường mà mình là thành viên;
Quy định và khuyến khích mức độ bảo vệ cao về môi trường và xã hội,
đồng thời tiếp tục nỗ lực cải thiện các quy định luật pháp và chính sách đó.
Về mức độ bảo hộ về môi trường và lao động, EVFTA có những yêu cầu nhất
định đối với cách thức ban hành và thực thi các chính sách, pháp luật môi
trường và lao động nội địa. Cụ thể, EVFTA yêu cầu Việt Nam và EU:
Không làm suy yếu (giảm) mức độ bảo vệ môi trường và lao động theo
cách gây bất lợi cho mục tiêu của Chương này;
Không khuyến khích thương mại và đầu tư thông qua việc làm suy yếu
mức độ bảo vệ luật pháp môi trường và lao động nội địa;
Không giảm nhẹ hiệu lực pháp lÝ hoặc miễn trừ các quy định luật pháp
về môi trường và lao động theo cách làm ảnh hưởng đến thương mại
và đầu tư giữa Việt Nam và EU nhưng cũng không được bỏ qua việc thực
thi hiệu quả pháp luật môi trường và lao động để khuyến khích thương
mại và đầu tư;
Không áp dụng pháp luật môi trường và lao động một cách phân biệt đối
xử tùy tiện và vô lÝ hoặc để hạn chế thương mại một cách trá hình.
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Cam kết về Lao động

Cam kết

Tuy nhiên, EVFTA có một Chương riêng về lao động với các cam kết liên quan
tới các quyền cơ bản của người lao động, điều kiện lao động, xu hướng về
tiêu chuẩn lao động.
Trong khi đó, ngành nhựa là một ngành có một số đặc thù về lao động và
điều kiện lao động, chẳng hạn như:
Sử dụng nhiều lao động, đặc biệt là lao động giản đơn;

Điều kiện làm việc và bảo hộ lao động còn sơ sài do chủ yếu là các doanh
nghiệp nhỏ với tiềm lực hạn chế.

Hiện trạng

Môi trường lao động có nhiều yếu tố độc hại đến sức khỏe người lao động
(sử dụng nhiều hóa chất, bụi nhiều trong quá trình xay cắt nhựa, khí thải
khó chịu trong quá trình nấu nhựa….);

Vì vậy, các cam kết của EVFTA về lao động được dự đoán là sẽ có tác động
nhất định tới ngành nhựa, chủ yếu là theo hướng gián tiếp do EVFTA không
có bất kỳ cam kết nào về tiêu chuẩn lao động cụ thể.

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.
Trong CPTPP, Việt Nam cũng có cam kết tương tự về 04 vấn đề này. Tuy nhiên,
ngoài cam kết mang tính nguyên tắc chung này, CPTPP còn có thêm cam kết
về các điều kiện lao động chấp nhận được (liên quan tới lương tối thiểu, giờ
làm việc, an toàn lao động, sức khỏe người lao động). Trên thực tế, EVFTA có
đề cập tới vấn đề này nhưng ở mức độ thấp hơn, theo đó các Bên không sử
dụng các tiêu chuẩn lao động để bảo hộ thương mại hay tạo ra lợi thế so sánh.
Bên cạnh 04 quyền lao động cơ bản này, EVFTA cũng có các cam kết (không
bắt buộc) về việc nỗ lực tham gia kÝ kết và thực thi các Công ước khác về lao
động của ILO mà Việt Nam/EU chưa phải là thành viên nhưng vẫn nhấn mạnh
rằng điều này phụ thuộc vào bối cảnh của mỗi Bên.
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EVFTA không đưa ra các cam kết hay tiêu chuẩn lao động mới mà chỉ nhấn
mạnh việc thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ mà Việt Nam và EU đã cam kết
với tư cách là Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các tiêu chuẩn
lao động trong Tuyên bố 1998 của ILO về Các nguyên tắc và các quyền cơ bản
tại nơi làm việc, gồm:

PHẦN THỨ HAI

Hiện trạng, triển vọng
và xu hướng phát triển của
Ngành Nhựa Việt Nam trong
bối cảnh hội nhập EVFTA

16
Hiện trạng ngành nhựa Việt Nam?
Nhựa là một trong những nguyên liệu phổ biến được sử dụng để sản xuất các
sản phẩm tiêu dùng hàng ngày cũng như là đầu vào quan trọng của nhiều
ngành công nghiệp. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các sản phẩm
nhựa ngày càng đa dạng, và được sử dụng hay thế nhiều loại vật liệu truyền
thống như sắt thép, thủy tinh… Vì vậy, ngành công nghiệp nhựa ngày càng
phát triển và trở thành một trong những ngành quan trọng trong nền kinh tế.
Tại Việt Nam, ngành nhựa là một trong những ngành công nghiệp có tốc độ
tăng trưởng tương đối nhanh. Trong giai đoạn từ 2012 đến 2019, tốc độ
tăng trưởng trung bình của ngành nhựa Việt Nam là trên 11%/năm, cao hơn
so với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 4% của ngành nhựa thế giới,
và cũng cao hơn so với tăng trưởng bình quân GDP của Việt Nam 6,3% của
Việt Nam trong cùng giai đoạn.
Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Ngành nhựa là một trong những ngành công nghiệp khá non trẻ của Việt
Nam nhưng có tốc độ phát triển rất nhanh. Cho đến nay ngành này đã có
hơn 4.000 doanh nghiệp trong đó hơn 99% là doanh nghiệp tư nhân, tập
trung chủ yếu ở khu vực miền Nam (chiếm tới trên 80% số doanh nghiệp
nhựa cả nước) do đây là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp chế biến
là đầu ra của các sản phẩm nhựa bao bì. Đa số các doanh nghiệp ngành nhựa
là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có tới hơn 90% doanh nghiệp nhựa
Việt Nam làm gia công cho nước ngoài mà chưa xây dựng được thương
hiệu riêng của mình.
Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam nhìn chung
vẫn còn thấp do chủ yếu có quy mô nhỏ và trình độ công nghệ hạn chế. Hiện
tại, các doanh nghiệp nhựa Việt Nam sử dụng chủ yếu công nghệ của Trung
Quốc. Máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất nhập khẩu từ Trung Quốc
chiếm tới hơn 40%. Tuy nhiên, gần đây nhiều doanh nghiệp nhựa đã đầu tư
sử dụng công nghệ cao hơn của Hàn Quốc, Nhật Bản cho các sản phẩm nhựa
kỹ thuật, hay công nghệ Đức cho các sản phẩm nhựa xây dựng.
Cơ cấu sản phẩm và nguyên liệu
Các sản phẩm nhựa mà Việt Nam có thế mạnh sản xuất là bao bì, sản phẩm
nhựa tiêu dùng, sản phẩm nhựa xây dựng và một số sản phẩm nhựa kỹ thuật
cao như ống dẫn dầu, thiết bị nhựa sản xuất ô tô và máy vi tính. Nhưng nhìn
chung, các sản phẩm nhựa Việt Nam chưa đa dạng về mẫu mã, chủng loại và
chưa có nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
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Về cơ cấu sản phẩm nhựa có thể chia thành các nhóm sản phẩm chính là:
Nhựa bao bì, Nhựa gia dụng, Nhựa xây dựng và Nhựa kỹ thuật.
Cam kết

BẢNG Các nhóm sản phẩm nhựa chính mà Việt Nam sản xuất và đặc điểm
Sản phẩm
chủ yếu

Đầu ra chính

Nhựa bao
bì

39%

Công nghệ
đùn thổi

PE, PP, PET

Bao bì
màng mỏng,
túi ni lông,
chai nhựa
PET

Doanh nghiệp
chế biến thực
phẩm, đồ
uống và các
hệ thống bán
lẻ, siêu thị

Nhựa gia
dụng

32%

Công nghệ
ép đúc

PP, PS,
ABS

Các sản phẩm
đồ gia dụng

Người tiêu
dùng

Nhựa xây
dựng

14%

Công nghệ
ép đùn

PE, PVC

Ống nhựa xây
dựng, nhựa
vật liệu xây
dựng

Doanh nghiệp
bất động sản,
xây dựng
Người tiêu
dùng

Nhựa kỹ
thuật

9%

Công nghệ
phun ép

PVC, PP,
PU

Các loại linh
phụ kiện

Các doanh
nghiệp điện
tử, điện lực,
ô tô xe máy
Nguồn: Tổng hợp

Nguyên liệu nhựa nguyên sinh được làm từ dầu mỏ, than đá và khí thiên
nhiên sau quá trình hóa nhựa. Các sản phẩm nhựa có thể được hình thành từ
nguyên liệu nhựa nguyên sinh hoặc nguyên liệu nhựa tái chế. Hiện tại, ngành
nhựa Việt Nam mới chỉ tự chủ được khoảng 15-35% nguyên liệu tùy chủng
loại sản phẩm, còn lại phải nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc, Hàn Quốc,
Nhật Bản và khu vực ASEAN.
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Nguyên
liệu chính

Hiện trạng

Tỷ trọng Công nghệ
chính

Sản phẩm

LÝ do nguyên liệu ngành nhựa Việt Nam chủ yếu nhập khẩu là do đầu tư sản
xuất nguyên liệu nhựa thường yêu cầu vốn lớn, bao gồm cả vốn đầu tư ban
đầu và vốn lưu động trong quá trình vận hành. Trong khi nhu cầu nguyên liệu
nhựa nguyên sinh trong nước tăng trưởng trên 10%/năm thì tốc độ tăng
trưởng của nguồn cung chỉ chưa đến 3%/năm.
Trong thời gian qua, Việt Nam đã phát triển các dự án hóa dầu lớn nhằm
cung cấp nguyên liệu cho ngành nhựa như dự án lọc hóa dầu Bình Sơn,
Nghi Sơn, nhựa và hóa chất Phú Mỹ, TPC, Hưng Nghiệp Formosa… Mặc dù
vậy, nguyên liệu nhựa nguyên sinh vẫn chỉ đáp ứng được khoảng 18% nhu
cầu tiêu thụ trong nước.
Đầu tư nước ngoài trong ngành nhựa
Trong so sánh với nhiều ngành công nghiệp khác, đầu tư nước ngoài vào
ngành nhựa vẫn còn rất nhiều tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Trong thời gian qua, ngành nhựa Việt Nam chứng kiến một làn sóng dịch
chuyển đầu tư lớn từ Trung Quốc sang Việt Nam vì nhiều lÝ do: chi phí nhân
công rẻ hơn ở Trung Quốc, một số chính sách mới của Trung Quốc liên quan
đến cấm nhập khẩu nhựa phế thải ảnh hưởng đến các hoạt động tái chế nhựa
của các doanh nghiệp nước này, nhựa Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá
giá ở một số thị trường trong đó có châu Âu…
Thêm vào đó, cùng với việc Việt Nam kÝ kết nhiều Hiệp định thương mại
tự do với nhiều đối tác lớn mở thêm nhiều cơ hội về đầu tư và xuất khẩu,
đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào ngành nhựa Việt Nam, đặc
biệt là các nhà đầu tư ASEAN (Thái Lan, Indonesia), Hàn Quốc, Nhật Bản đã
đầu tư, mua cổ phần ở các công ty nhựa lớn của Việt Nam. Hiện tại, số
lượng doanh nghiệp nhựa nội địa chiếm khoảng 85% còn lại 15% là các
doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
Sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường nhựa Việt Nam
đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của ngành này. Một mặt sự tham gia của
khối ngoại đã làm cho thị trường đầu tư trong lĩnh vực này sôi động hơn, thu
hút được nguồn vốn và kỹ thuật từ nước ngoài vào giúp hiện đại hóa hơn
ngành công nghiệp nhựa trong nước. Mặt khác các doanh nghiệp nhựa thuần
nội địa sẽ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nhựa nước ngoài có tiềm
lực mạnh hơn, dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp nhựa Việt Nam phải
bán lại thương hiệu cho nước ngoài, hoặc rời khỏi thị trường.
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Hiện trạng xuất nhập khẩu ngành nhựa Việt Nam
nói chung?
Cam kết
Hiện trạng

Trong nhiều năm qua, ngành nhựa luôn ở trong tình trạng nhập siêu, với
kim ngạch xuất khẩu thấp hơn nhiều kim ngạch nhập khẩu. Giá trị nhập siêu
đã tăng từ 73 tỷ USD năm 2015 lên 10,8 tỷ USD năm 2019. Có nhiều nguyên
nhân dẫn đến tình trạng nhập siêu trong ngành nhựa. Thứ nhất, hiện tại
nguyên liệu nhựa trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 20%, còn lại Việt
Nam phải nhập khẩu tới 80% nguyên liệu từ nước ngoài. Thứ hai, một phần
lớn nguyên liệu nhựa nhập khẩu được dùng để sản xuất ra các sản phẩm là
đầu vào của các ngành khác như điện tử, ô tô – xe máy, xây dựng… mà khi
xuất khẩu thì giá trị của thành phần nhựa trong đó không được tính vào kim
ngạch xuất khẩu của ngành nhựa. Thứ ba, các sản phẩm chính của ngành
nhựa là bao bì, đồ gia dụng và ống nhựa xây dựng chủ yếu phục vụ thị
trường trong nước, xuất khẩu không đáng kể.
BẢNG Kim ngạch xuất – nhập khẩu nhựa của Việt Nam qua các năm
2016

2017

2018

2019

Nhập khẩu

9,9

10,9

13,3

15,3

15,5

Xuất khẩu

2,6

2,8

3,3

4,2

4,7

Nhập siêu

7,3

8,1

10,0

11,1

10,8

Cơ hội - Thách thức

2015

Nguồn: ITC Trademap

Đơn vị: Tỷ USD

Nhập khẩu nhựa của Việt Nam
i

Kim ngạch nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu nhựa của Việt Nam đã tăng gần gấp 3 lần từ 5,4 tỷ
USD năm 2010 lên 15,5 tỷ năm 2019. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trung
bình của ngành nhựa trong giai đoạn 2010-2019 là khoảng 13%.
Trong cơ cấu nhập khẩu nhựa các năm qua, nhập khẩu nguyên liệu luôn
chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu của ngành nhựa.
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BẢNG Cơ cấu và giá trị nhập khẩu nhựa giai đoạn 2015-2019
Nhập khẩu nhựa
Nguyên liệu

Năm

Giá trị

Sản phẩm

Tỷ trọng

(tỷ USD)

Giá trị

Tỷ trọng

(tỷ USD)

2015

6,0

60%

4,0

40%

2016

6,3

59%

4,4

41%

2017

7,3

58%

5,4

42%

2018

9,1

61%

5,9

39%

2019

9,0

58%

6,5

42%
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Năm 2019, giá trị kim ngạch nhập khẩu nhựa nguyên liệu là khoảng 9 tỷ USD,
chiếm 58% tổng kim ngạch nhập khẩu nhựa. Trong đó, nhập khẩu nhựa
nguyên sinh chiếm 98,7% và phế liệu nhựa chiếm 1,3%. Các nguyên liệu nhựa
nguyên sinh nhập khẩu nhiều nhất là nhựa PP (HS 3901), nhựa PET (HS 3907)
và nhựa PP (HS 3902).
Đối với nhựa thành phẩm, các sản phẩm nhập khẩu nhiều nhất trong năm
2019 là các loại tấm, phiến, màng, lá nhựa (bán thành phẩm – mã HS 3919,
3920, 3921) chiếm khoảng một nửa tổng nhựa thành phẩm nhập khẩu, còn
lại là các loại nhựa bao bì (HS 3923), nhựa nhà bếp (HS 3924), nhựa xây
dựng (HS 3925) và một số loại nhựa thành phẩm khác (HS 3926).
BẢNG Cơ cấu sản phẩm nhựa nhập khẩu của Việt Nam năm 2019
Các nguyên liệu nhựa nguyên sinh nhập
khẩu nhiều nhất

Các thành phẩm/bán thành phẩm nhựa
nhập khẩu nhiều nhất

Nguyên liệu

Tỷ trọng
nhập khẩu

Thành phẩm/ Bán
thành phẩm

Tỷ trọng
nhập khẩu

Nhựa PP (HS 3901)

28%

Các loại tấm,
phiến, mã HS 3919,
3920, 3921)

57%

Nhựa PET (HS 3907)

20%

Nhựa bao bì (HS 3923)

11%

Nhựa PP (HS 3902)

18%

Nhựa gia dụng (HS3924)

3%

Nguồn: Tổng cục Hải quan

58

CẨM NANG DOANH NGHIỆP | EVFTA VÀ NGÀNH NHỰA VIỆT NAM

Thị trường nhập khẩu

ii

Cam kết

Việt Nam nhập khẩu nhựa chủ yếu từ các nước ở khu vực Đông Á là ASEAN,
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là các đối tác thương mại truyền
thống của Việt Nam, có vị trí địa lÝ gần Việt Nam và đã có một hoặc nhiều
FTA với chúng ta.
Đối với các nguyên liệu nhựa, mặc dù thị trường nhập khẩu tương đối đa dạng
với trên 30 nước, nhưng trọng điểm vẫn là khu vực ASEAN (Thái Lan, Singapore,
Malaysia) (18%) và Hàn Quốc (18%), Trung Quốc (14%) – năm 2019.

Hiện trạng

Đối với sản phẩm nhựa (thành phẩm và bán thành phẩm), thị trường nhập
khẩu chính cũng từ các đối tác Trung Quốc (41,1%), Hàn Quốc (27,4%), Nhật
Bản (12,9%). Tính chung ba thị trường này chiếm tới hơn 90% tổng lượng
nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam.
BẢNG Thị trường nhập khẩu nhựa của Việt Nam năm 2019

Thị trường

Năm 2019
(Triệu USD)

Tỷ trọng
năm 2019

Tăng/giảm
so với năm 2018

(%)

(%)

1

Trung Quốc

2.689

41,1

30,4

2

Hàn Quốc

1.791

27,4

-0,5

3

Nhật Bản

841

12,9

-2,1

4

Đài Loan

271

4,1

-1,4

5

Thái Lan

267

4,1

5,1

6

Hoa Kỳ

128

2,0

0,3

7

Malaysia

114

1,7

4,4

8

Indonesia

34

0,5

-5,4

9

Philippines

22

0,3

-12,8

10

Singapore

19

0,3

-32,4
Nguồn: Bộ Công Thương
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STT

Xuất khẩu nhựa của Việt Nam
i

Kim ngạch xuất khẩu

Mặc dù giá trị kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Việt Nam không
cao so với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như dệt may, giày dép, đồ gỗ…,
nhưng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình trong giai đoạn 2010-2019
là 16%, cao hơn tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trung bình trong cùng giai
đoạn – 13%. Nếu như tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nhựa năm
2010 chỉ chưa đến 1,4 tỷ USD thì đến năm 2019 con số này là gần 5 tỷ USD.
BẢNG Xuất khẩu nhựa của Việt Nam qua các năm
Xuất khẩu
Nguyên liệu

Năm

Giá trị

Tỷ trọng

(tỷ USD)

Sản phẩm
Giá trị

Tỷ trọng

(tỷ USD)

2015

0,40

18%

1,80

82%

2016

0,36

16%

1,86

84%

2017

0,51

17%

2,50

83%

2018

0,97

24%

3,04

76%

2019

1,27

27%

3,44

73%
Nguồn: ITC Trademap

Về cơ cấu xuất khẩu, Việt Nam xuất chủ yếu xuất khẩu sản phẩm (thành phẩm
và bán thành phẩm). Trước năm 2018, tỷ trọng nguyên liệu xuất khẩu chỉ
chiếm dưới 20% tổng xuất khẩu nhựa của Việt Nam. Nhưng bắt đầu từ năm
2018, tỷ trọng xuất khẩu nguyên liệu nhựa đã tăng và chiếm trên 20%, cụ
thể là 24% năm 2018 và 27% năm 2019.
Các nguyên liệu nhựa xuất khẩu nhiều nhất năm 2019 là: nhựa PET (HS 3907),
nhựa PP (HS 3902) và nhựa PET (HS 3901).
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Các sản phẩm nhựa (thành phẩm/bán thành phẩm) xuất khẩu nhiều nhất
năm 2019 là: nhựa bao bì (HS 3923), Các loại tấm, phiến (HS 3919, 3920,
3921), nhựa gia dụng (HS3924)
Cam kết

BẢNG Cơ cấu nhựa xuất khẩu của Việt Nam năm 2019
Các nguyên liệu
nhựa xuất khẩu nhiều nhất

Các thành phẩm/bán thành phẩm nhựa
xuất khẩu nhiều nhất

Tỷ trọng
xuất khẩu

Thành phẩm/ Bán
thành phẩm

Tỷ trọng
xuất khẩu

Nhựa PET (HS 3907)

37%

Nhựa bao bì
(HS 3923)

48%

Nhựa PP (HS 3902)

26%

Các loại tấm, phiến
(HS 3919, 3920, 3921)

28%

Nhựa PET (HS 3901)

10%

Nhựa gia dụng (HS3924)

3%

Hiện trạng

Nguyên liệu

CẨM NANG DOANH NGHIỆP | EVFTA VÀ NGÀNH NHỰA VIỆT NAM

61

Cơ hội - Thách thức

Nguồn: ITC Trademap

Thị trường xuất khẩu

ii

Khác với thị trường nhập khẩu, thị trường xuất khẩu nhựa của Việt Nam đa
dạng hơn, không phụ thuộc quá nhiều vào khu vực Đông Á như thị trường
nhập khẩu. Cụ thể, hiện tại các sản phẩm nhựa của Việt Nam đã có mặt tại
gần 150 nước, trong đó nhiều nhất là EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Nhựa Việt Nam
vẫn đang tiếp tục chinh phục nhiều thị trường mới, và bứt phá ở các thị trường
truyền thống. Năm 2019, xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Việt Nam sang
Hồng Kông tăng 63,3%, sang Hoa Kỳ tăng 41,5%, sang Ấn Độ tăng 39,3%.

Thị trường

Năm 2019
(Triệu USD)

Tỷ trọng
năm 2019

Tăng/giảm
so với năm 2018

(%)

(%)

Nhật Bản

726

21,1

8,1

Hoa Kỳ

690

20,1

41,5

Hàn Quốc

205

6,0

17,7

Trung Quốc

149

4,3

37,1

Campuchia

145

4,2

18,0

Indonesia

106

3,1

-0,9

Đức

136

3,9

11,6

Hà Lan

137

4,0

-10,8

Anh

111

3,2

-0,2

Hồng Kông (Trung Quốc)

102

3,0

63,3

Thái Lan

75

2,2

13,2

Ấn Độ

6

2,0

39,3

Philippines

56

1,6

2,5

Pháp

52

1,5

1,9

Malaysia

48

1,4

1,6

Myanmar

41

1,2

10,3

Ba Lan

35

1,0

-14,2
Nguồn: Bộ Công Thương
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Tình hình xuất nhập khẩu nhựa của Việt Nam
với thị trường EU?
Cam kết

Mặc dù tính chung Việt Nam nhập siêu nhựa từ thế giới nhưng đối với đối
tác EU thì Việt Nam lại xuất siêu nhựa sang thị trường này với giá trị xuất
siêu tăng dần qua các năm, từ 213 triệu USD năm 2010 lên hơn gấp đôi - 467
triệu USD năm 2019.
Xuất nhập khẩu nhựa Việt Nam với EU

Hiện trạng

Đơn vị: Triệu USD
800
700
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400
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Việt Nam xuất khẩu sang EU
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2019

Việt Nam nhập khẩu từ EU
Nguồn: ITC Trademap

Nhập khẩu
Kim ngạch nhập khẩu nhựa từ EU vào Việt Nam tăng dần qua các năm nhưng
với giá trị không đáng kể. Năm 2019, giá trị kim ngạch nhập khẩu nhựa từ
EU chỉ là 287 triệu USD, chiếm chưa đầy 2% tổng kim ngạch nhập khẩu nhựa
từ thế giới của Việt Nam.
Các nước EU Việt Nam có nhập khẩu nhiều nhất các sản phẩm nhựa năm 2019
là: Đức (44%), Ý (16%), Tây Ban Nha (8%), Bỉ (7%), và Pháp (7%).
Về sản phẩm nhập khẩu, trong tổng lượng kim ngạch nhập khẩu nhựa từ EU
của Việt Nam năm 2019 thì 59% là nhựa nguyên liệu và 41% là nhựa sản
phẩm (bán thành phẩm/thành phẩm). Cơ cấu nhập khẩu này cũng tương tự
với cơ cấu nhập khẩu nhựa chung của Việt Nam từ thế giới.
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BẢNG Top sản phẩm nhựa Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ EU năm 2019
Mã HS

Mô tả sản phẩm

Giá trị nhập khẩu
năm 2019

Tỷ trọng

(triệu USD)

Nguyên liệu
'3909

'3901

Nhựa amino, nhựa phenolic
và polyurethan, dạng nguyên sinh.
Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh.

58

20,2%

30

10,4%

'3907

Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit,
dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa
alkyd, este polyallyl và các polyeste
khác, dạng nguyên sinh.

21

7,3%

'3912

Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó,
chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác,
dạng nguyên sinh.

13

4,4%

'3906

Polyme acrylic dạng nguyên sinh.

11

4,0%

Thành phẩm và Bán thành phẩm
'3926

Các sản phẩm khác bằng plastic và các
sản phẩm bằng các vật liệu khác của các
nhóm từ 39.01 đến 39.14.

43

14,9%

'3921

Tấm, phiến, màng, lá và dải khác,
bằng plastic.

17

6,0%

'3917

Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và các
phụ kiện dùng để ghép nối chúng

16

5,5%

'3919

Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các
hình dạng phẳng khác tự dính, bằng
plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.

10

3,6%

'3920

Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng
plastic, không xốp và chưa được gia cố,
chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ
hoặc chưa được kết hợp tương tự với
các vật liệu khác.

10

3,6%

Nguồn: ITC Trademap
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Xuất khẩu

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhựa sang EU tăng nhanh hơn tốc độ tăng
trưởng nhập khẩu nhựa từ thị trường này. Năm 2010 kim ngạch xuất khẩu
nhựa sang EU là 330 triệu USD thì năm 2019 con số này 754 triệu USD.

Tương tự tình hình xuất khẩu nhựa nói chung của Việt Nam ra thế giới,
nguyên liệu nhựa xuất khẩu sang EU chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng xuất
khẩu nhựa sang EU của Việt Nam – 13% năm 2019. Việt Nam vẫn chủ yếu
xuất khẩu thành phẩm là các sản phẩm nhựa bao bì, gia dụng, các loại ống
xây dựng, tấm phiến màng lá.

Mã HS

Mô tả sản phẩm

Giá trị xuất khẩu
năm 2019

Tỷ trọng

(triệu USD)

Nguyên liệu
'3907

Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit,
dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa
alkyd, este polyallyl và các polyeste
khác, dạng nguyên sinh.

85

11,4%

'3902

Polyme từ propylen hoặc từ các olefin
khác, dạng nguyên sinh.

6

0,8%

Thành phẩm và Bán thành phẩm
'3923

Các sản phẩm dùng trong vận chuyển
hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic;
nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy
khác, bằng plastic.

326

43,9%

'3926

Các sản phẩm khác bằng plastic và các
sản phẩm bằng các vật liệu khác của các
nhóm từ 39.01 đến 39.14.

227

30,6%
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BẢNG Top sản phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất từ EU năm 2019

Hiện trạng

EU hiện là thị trường xuất khẩu nhựa lớn nhất của Việt Nam, chiếm 15% tổng
kim ngạch xuất khẩu nhựa của Việt Nam năm 2019. Trong EU, các nước mà
Việt Nam có xuất khẩu nhựa lớn nhất là: Đức (25%), Hà Lan (16%), Pháp
(15%), Ý (6%), Ba Lan (6%).

Cam kết

EU là thị trường xuất khẩu trọng điểm, cũng là thị trường nhiều tiềm năng
đối với các sản phẩm nhựa của Việt Nam.

Mã HS

Mô tả sản phẩm

Giá trị xuất khẩu
năm 2019

Tỷ trọng

(triệu USD)

'3924

Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản
phẩm gia dụng khác và các sản phẩm
phục vụ vệ sinh, bằng plastic.

42

5,7%

'3917

Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và các
phụ kiện dùng để ghép nối chúng (ví dụ,
các đoạn nối, khuỷu, vành đệm), bằng
plastic.

26

3,5%

'3920

Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng
plastic, không xốp và chưa được gia cố,
chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ
hoặc chưa được kết hợp tương tự với
các vật liệu khác.

10

1,4%

'3921

Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng
plastic.

9

1,3%

'3918

Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không
tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để
ghép; tấm ốp tường hoặc ốp trần bằng
plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của
Chương này.

6

0,8%

'3919

Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các
hình dạng phẳng khác tự dính, bằng
plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.

3

0,4%

Nguồn: ITC Trademap
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Tình hình xuất khẩu nhựa Việt Nam sang EU năm 2020

Cam kết

Đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc và lan ra toàn
thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thương mại toàn cầu. Việt Nam
cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của COVID-19, rất nhiều ngành kinh
tế, đặc biệt là các ngành xuất khẩu đã bị thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh này.
Cũng là một trong những ngành phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nhưng ngành
nhựa Việt Nam gần như không bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Trong khi
kim ngạch xuất khẩu của rất nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
10 tháng năm 2020 tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2019, thì kim ngạch xuất
khẩu các sản phẩm nhựa nguyên liệu và thành phẩm lại tăng trưởng nhẹ.

Sau khi EVFTA có hiệu lực từ ngày 01/08/2020, nhựa là một trong các nhóm
sản phẩm của Việt Nam sớm tận dụng được các cơ hội từ Hiệp định này để
tăng trưởng xuất khẩu sang EU. Cụ thể, sau 2 tháng kể từ khi EVFTA có hiệu
lực, lượng kim ngạch nhựa xuất khẩu sang EU được cấp chứng nhận xuất xứ
để hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA đã đạt hơn 49 triệu USD.
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Cơ hội - Thách thức

Riêng đối với thị trường EU, xuất khẩu nhựa của Việt Nam sang EU 6 tháng
đầu năm giảm 9.9 % so với cùng kỳ năm 2019. Thực trạng này là do giai
đoạn khởi phát dịch bệnh COVID-19 thì EU là một trong những khu vực dịch
bệnh lây lan nhanh và rộng nhất, khiến cho tiêu dùng ở khu vực này giảm
sút nặng nề, ảnh hưởng tới nhập khẩu nhựa vào khu vực này. Tuy nhiên từ
tháng 07/2020, khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu được kiểm soát tại nhiều
nước EU, cùng với hàng loạt các chính sách kích cầu được áp dụng ở các
nước này, xuất khẩu nhựa của Việt Nam sang khu vực này đã bắt đầu phục
hồi dần trở lại, đặc biệt ở các thị trường truyền thống như Hà Lan, Ba Lan,
Tây Ban Nha, Đan Mạch, Ý.

Hiện trạng

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu
nhựa 10 tháng năm 2020 là 1,09 tỷ USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Còn kim ngạch xuất khẩu nhựa thành phẩm 10 tháng đầu năm 2020 đạt gần
3 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

19
Thuận lợi và khó khăn của
ngành nhựa Việt Nam khi xuất khẩu sang EU?
Đặc điểm thị trường nhựa EU
EU có một ngành công nghiệp nhựa rất phát triển, phục vụ sản xuất và tiêu
dùng trong khu vực, đồng thời xuất khẩu ra thế giới. Ngành công nghiệp
nhựa của EU bao gồm: nhựa nguyên liệu, nhựa thành phẩm, máy móc thiết
bị sản xuất nhựa và tái chế nhựa. Năm 2018, EU sản xuất ra 62 triệu tấn nhựa,
chiếm 17% tổng nhựa sản xuất của thế giới.
Mặc dù có thế mạnh sản xuất nhựa, nhưng EU vẫn nhập khẩu một lượng
lớn nhựa (cả nguyên liệu và thành phẩm) từ thế giới, với kim ngạch nhập
khẩu khoảng 211 tỷ USD năm 2019 (thặng dư thương mại ngành nhựa
chỉ 20 tỷ USD).
Các đối tác nhập khẩu nhựa chính của EU là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc,
Ả Rập Xê -út, Nhật Bản.
Các sản phẩm thành phẩm nhựa EU nhập khẩu chính là: nhựa bao bì, các loại
ống vòi và phụ kiện, các loại tấm phiến, màng lá.
Nhu cầu về các sản phẩm nhựa của EU khá ổn định trong các năm gần đây
bởi hai xu hướng trái ngược nhau. Một mặt, nhu cầu sử dụng các sản phẩm
nhựa tăng cùng với tốc độ tăng trưởng của kinh tế và thu nhập. Mặt khác,
đối với nhiều sản phẩm tiêu dùng bằng nhựa như chai lọ, ống hút, túi nilon…
được người tiêu dùng ngày càng hạn chế sử dụng để bảo vệ môi trường.
Nhu cầu về các sản phẩm nhựa tái chế, nhựa có thể phân hủy, nhựa thân
thiện môi trường ngày càng gia tăng do Ý thức bảo vệ người tiêu dùng tăng
cao. Nhu cầu về các sản phẩm nhựa chất lượng cao cũng gia tăng ở một số
bộ phận dân cư và một số nước. Tuy nhiên, do khủng hoảng kinh tế ở một
số thành viên khác, nhu cầu về các sản phẩm nhựa giá cả phải chăng cũng
gia tăng ở các bộ phận bình dân.
Nhưng nói chung, yêu cầu của người tiêu dùng châu Âu về chất lượng
sản phẩm nhựa cũng như tính thân thiện môi trường vẫn được coi là
cao nhất thế giới.
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Đặc điểm 2 thị trường xuất khẩu lớn khác của nhựa Việt Nam:
Cam kết

NHẬT BẢN
Nhật Bản hiện là thị trường xuất khẩu nhựa lớn thứ hai của Việt Nam sau EU.
Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu nhựa của Việt Nam sang thị trường này là
726 triệu USD, chiếm 21% tổng kim ngạch xuất khẩu nhựa của Việt Nam. Sản
phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này chủ yếu là: túi nhựa;
tấm, phiến, màng nhựa; đồ dùng trong văn phòng, trường học; sản phẩm
nhựa gia dụng…. Trong đó, túi nhựa xuất khẩu sang Nhật Bản chiếm tới gần
1/3 tổng lượng túi nhựa xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới.

Hiện trạng

Nhật Bản là thị trường truyền thống của các sản phẩm nhựa Việt Nam với
nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nhựa (đặc biệt là túi nhựa) cao mà các doanh
nghiệp sản xuất nhựa Việt Nam có khả năng thâm nhập. Tuy nhiên, đây là thị
trường khó tính với nhiều quy định khắt khe về chất lượng sản phẩm (như
tỷ lệ sản phẩm lỗi phải rất thấp, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường).
Bên cạnh đó, người tiêu dùng Nhật Bản đang có xu hướng chuyển sang các
sản phẩm thân thiện môi trường thay thế các sản phẩm nhựa như các sản
phẩm bằng gỗ, giấy, thủy tinh… Điều này khiến cho xuất khẩu các sản phẩm
nhựa của Việt Nam sang Nhật Bản khó tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Cơ hội - Thách thức

HOA KỲ
Năm 2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của nhựa Việt Nam và
Việt Nam cũng là một trong 5 nguồn nhập khẩu nhựa lớn nhất của Hoa Kỳ.
Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của các sản phẩm nhựa Việt Nam ở thị trường
này gia tăng rất nhanh trong những năm gần đây. Theo số liệu của Hải quan
Việt Nam thì 10 tháng năm 2020, Hoa Kỳ đã vượt Nhật để trở thành thị
trường xuất khẩu lớn thứ hai của các sản phẩm nhựa Việt Nam. Các sản phẩm
nhựa có tiềm năng xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Hoa Kỳ là: nhựa gia
dụng, túi nhựa, vải bạt, đồ dùng trong xây lắp, tấm phiến màng nhựa và các
sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói.
Hoa Kỳ là một thị trường lớn nhưng cũng là một thị trường khó tính với
những yêu cầu nhập khẩu khắt khe đối với các sản phẩm nhựa, nhưng các
nhà sản xuất của Việt Nam đang dần đáp ứng được các yêu cầu này để tăng
trưởng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, rủi ro về các biện pháp phòng vệ
thương mại ở thị trường Hoa Kỳ cũng khá cao do đây là một trong những
thị trường áp dụng nhiều nhất các biện pháp phòng vệ thương mại đối với
hàng hóa xuất khẩu. Các sản phẩm túi nhựa PE của Việt Nam đã bị Hoa Kỳ
áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp rất cao từ năm 2009 và
cho tới thời điểm hiện tại vẫn đang tiếp tục phải chịu các mức thuế này khi
xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Nguồn: Tổng hợp
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Thuận lợi và khó khăn của ngành nhựa Việt Nam khi xuất khẩu sang EU

Thuận lợi
Ngành nhựa Việt Nam có năng lực cạnh tranh tốt ở một số dòng sản phẩm
như bao bì, đồ gia dụng và nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào công nghệ
để cho ra được các sản phẩm đáp ứng yêu cầu cao của các thị trường khó
tính như EU
So với nhiều đối thủ cạnh tranh, nhựa Việt Nam có một số ưu thế như: có
giá cả cạnh tranh hơn do có nguồn nhân lực giá rẻ dồi dào, được hưởng
thuế quan ưu đãi GSP của EU, khả năng tiếp cận với nguồn nguyên liệu
tái chế giá rẻ (do chính sách quản lÝ nhập khẩu nhựa tái chế của Việt Nam
còn tương đối thoáng)
Các đối thủ cạnh tranh lớn của nhựa Việt Nam tại thị trường EU như
Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia đã bị áp thuế chống bán phá giá của EU
đối với một số sản phẩm túi nhựa từ năm 2006. Vì vậy, các sản phẩm
nhựa Việt Nam đã có một khoảng thời gian có lợi thế cạnh tranh khi
xuất khẩu sang EU so với các đối thủ này để có thể chiếm lĩnh một phần
thị trường tiềm năng này.

Khó khăn
Thị trường EU khó tính với nhiều yêu cầu cao về chất lượng và mẫu mã
trong khi nhựa Việt Nam chưa có nhiều sản phẩm chất lượng cao do công
nghệ sản xuất vẫn còn nghèo nàn, chưa tự sản xuất được các dây chuyền,
khuôn đúc phải phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu nên mẫu mã sản phẩm
chưa đa dạng, phong phú.
Việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nên giá cả
và số lượng sản xuất của các doanh nghiệp thường không ổn định, phụ
thuộc vào biến động thị trường nhập khẩu
Nhiều doanh nghiệp sản xuất nhựa Việt Nam vẫn chưa chú trọng vào
xây dựng thương hiệu, tìm kiếm đối tác, thị trường, chuyên nghiệp hóa
trong các khâu chào hàng, bán hàng, hậu mãi… nên chưa tạo được
quan hệ làm ăn lâu dài với các đối tác nhập khẩu EU rất khắt khe trong
các vấn đề này.
Khách châu Âu rất quan tâm đến các vấn đề xã hội như lao động (doanh
nghiệp sản xuất nhựa có đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của người lao
động hay không), môi trường (các sản phẩm nhựa có thể tái chế, có thể
phân hủy hay không, quy trình sản xuất có gây ô nhiễm môi trường
không)… trong khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể chưa đảm bảo
thật đầy đủ các yêu cầu này.
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20
Triển vọng và xu hướng phát triển
của ngành nhựa Việt Nam?
Cam kết

Triển vọng
Trong nhiều năm qua, tăng trưởng của ngành nhựa luôn đạt trên 11%/năm,
có giai đoạn 12-15%. Trong thời gian tới, ngành nhựa được kỳ vọng tiếp tục
đà tăng trưởng cao vì những lÝ do sau:

Việt Nam ngày càng mở cửa và cải thiện môi trường đầu tư thu hút nhiều
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có ngành nhựa, giúp tạo điều
kiện cho ngành này phát triển cạnh tranh và hiện đại hơn, từ đó tăng
thêm cơ hội ở cả thị trường trong nước và quốc tế.
Các Hiệp định thương mại tự do mới của Việt Nam một mặt giúp đa dạng
hóa thị trường nhập khẩu và giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu và máy
móc cho ngành nhựa, mặt khác tăng cường khả năng tiếp cận các thị
trường mới cho các sản phẩm nhựa của Việt Nam.
Tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19 có
thể sẽ khiến người tiêu dùng nhiều quốc gia chuyển sang sử dụng các
sản phẩm nhựa với giá cả phải chăng hơn và do đó nhựa của Việt Nam
sẽ có nhiều cơ hội hơn ở các thị trường này.
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Cơ hội - Thách thức

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP trung
bình của Việt Nam trên 6% trong 10 năm trở lại đây. Các hoạt động sản
xuất, xuất khẩu, xây dựng…đều tăng trưởng nhanh, kéo theo nhu cầu tiêu
thụ và sử dụng các sản phẩm nói chung và đặc biệt là sản phẩm nhựa –
sản phẩm có vai trò quan trọng trong nhiều ngành kinh tế – tăng mạnh.
Trong thời gian tới, dự kiến tiêu dùng, xuất khẩu và xây dựng của Việt
Nam tiếp tục gia tăng, khiến cho nhu cầu các sản phẩm nhựa bao bì, gia
dụng, xây dựng được dự kiến tăng tương ứng.

Hiện trạng

Ngành nhựa là một ngành đặc biệt bởi các sản phẩm nhựa vừa có thể là đầu
vào của một ngành khác (dệt may, da giày, điện tử,…), vừa có thể là sản
phẩm tiêu dùng cuối cùng (bao bì, đồ gia dụng, xây dựng…). Do đó, khi các
ngành này phát triển thì nhu cầu sử dụng các sản phẩm nhựa cũng tăng lên.

Xu hướng phát triển

Đầu tư nước ngoài vào ngành nhựa Việt Nam có xu hướng gia tăng giúp
giảm chi phí đầu vào cho ngành nhựa
Sau nhiều biến động của thị trường thế giới (do tác động của chiến tranh
thương mại Mỹ - Trung, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, do nhiều nước
lớn bắt đầu các kế hoạch tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu …..), Việt Nam
nổi lên như một trong những điểm đến ổn định và thuận lợi có thể bổ sung
cho Trung Quốc trong chuỗi cung ứng của một số lĩnh vực trong đó có nhựa.
Hơn nữa, việc Việt Nam kÝ kết hàng loạt các FTA thế hệ mới trong thời gian
gần đây (như CPTPP, EVFTA, RCEP) giúp mở ra cơ hội thu hút đầu tư không
chỉ ở các nước đối tác FTA mà cả các nước khác (để đầu tư sản xuất hàng
hóa tại Việt Nam và xuất khẩu đi tận dụng các cơ hội của FTA). Ngành nhựa
cũng không nằm ngoài cơ hội này.
Thêm vào đó, ngành nhựa của Việt Nam có nhiều tiềm năng, đầu tư nước
ngoài trong ngành này trong những năm qua cũng chưa nhiều, dư địa cho
các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn rất lớn.
Theo xu hướng này thì ngành nhựa Việt Nam có thể sẽ phát triển sôi động và
cạnh tranh hơn trong thời gian tới. Với tiềm lực về tài chính và công nghệ
của khối ngoại có thể sẽ giúp giải quyết một phần bài toán về thiếu hụt
nguyên liệu và máy móc dây chuyền sản xuất trong nước, từ đó giảm chi phí
đầu vào cho ngành nhựa.

Nhu cầu đối với các sản phẩm nhựa kỹ thuật cao được dự kiến gia tăng
Ngành nhựa phụ thuộc rất lớn vào các ngành khác mà nhựa là một trong
những nguyên liệu đầu vào như ngành điện tử, viễn thông, xe đạp – xe máy...
Do khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, các sản phẩm này ngày càng tinh
vi và hiện đại, đòi hỏi nhựa nguyên liệu sử dụng cũng phải có chất lượng
tương ứng. Vì vậy, nhu cầu đối với nhựa kỹ thuật cao được dự kiến sẽ gia
tăng trong thời gian tới.
Trong khi đó, một mặt nhiều doanh nghiệp nhựa trong nước cũng đã bắt đầu
đầu tư lớn cho công nghệ để cho ra nhiều sản phẩm nhựa chất lượng cao
phục vụ trong nước và xuất khẩu. Mặt khác khối FDI đang từng bước thâm
nhập thị trường nhựa Việt Nam với tiềm lực vốn, công nghệ và quản lÝ hiện
đại giúp nâng cao năng lực và kỹ thuật của ngành nhựa Việt Nam. Vì thế, khi
nhu cầu gia tăng và nguồn cung bắt đầu đáp ứng được thì thị trường nhựa
kỹ thuật cao sẽ có xu hướng phát triển mạnh trong thời gian tới.
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Các sản phẩm nhựa chất lượng cao, tái chế, thân thiện môi trường sẽ
ngày càng được ưa chuộng

Hiện trạng

Bên cạnh đó, Ý thức bảo vệ môi trường của người tiêu dùng, đặc biệt ở các
nước phát triển, ngày càng được nâng cao, khiến họ chuyển hướng sang
những sản phẩm nhựa thân thiện môi trường như nhựa tái chế, nhựa có thể
phân hủy. Để các sản phẩm nhựa Việt Nam tiếp tục duy trì xuất khẩu đi các
thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật thì các doanh nghiệp nhựa cũng phải thay
đổi để đáp ứng xu hướng này.

Cam kết

Đối với các sản phẩm nhựa tiêu dùng cuối cùng, do tình hình kinh tế thế giới
khó khăn sau đại dịch COVID-19, các sản phẩm nhựa bình dân được dự đoán
sẽ có nhu cầu cao hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong trung hạn và dài hạn,
với thu nhập ngày càng gia tăng đặc biệt ở khu vực thành thị Việt Nam và tại
các nước xuất khẩu phát triển, nhu cầu đối với các sản phẩm nhựa chất lượng
cao (nhẹ, bền, an toàn cao…) sẽ gia tăng, đặc biệt để thay thế các sản phẩm
từ vật liệu truyền thống như sắt thép, thủy tinh…

Cơ hội - Thách thức
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PHẦN THỨ BA

Cơ hội, Thách thức và
Khuyến nghị đối với
Ngành Nhựa trong
bối cảnh EVFTA

21
EVFTA sẽ đem lại những cơ hội gì
về xuất khẩu cho các sản phẩm nhựa Việt Nam?
EU là thị trường nhập khẩu nhựa lớn nhất thế giới, với giá trị nhập khẩu nhựa
năm 2019 là 207 tỷ USD, chiếm khoảng 1/3 tổng giá trị nhập khẩu nhựa của
thế giới. Nếu chỉ xét nhập khẩu ngoài khối thì tổng giá trị nhập khẩu nhựa
của EU năm 2019 là hơn 46 tỷ USD.
Các quốc gia ngoài EU mà EU nhập khẩu nhựa lớn nhất năm 2019 là Trung
Quốc (25,2%), Hoa Kỳ (19,6%), Hàn Quốc (7,7%), Thụy Điển (7,5%), Thổ Nhĩ
Kỳ (5,9%)… (bảng bên dưới). Có thể thấy đây chủ yếu là các nước lớn, có
ngành công nghiệp nhựa phát triển.
Việt Nam đứng thứ 11 trong tốp các nước EU nhập khẩu nhựa năm 2019,
chiếm 1,7%. Mặc dù tỷ trọng còn thấp nhưng Việt Nam là một trong số ít các
nước đang phát triển nằm trong tốp này.
BẢNG Tốp các nước EU nhập khẩu nhựa nhiều nhất năm 2019
STT

Nước

Giá trị nhập khẩu

Tỷ trọng

(triệu USD)

1

Trung Quốc

11,625

25.2%

2

Hoa Kỳ

9,029

19.6%

3

Hàn Quốc

3,577

7.7%

4

Thụy Điển

3,469

7.5%

5

Thổ Nhĩ Kỳ

2,730

5.9%

6

Ả Rập Xê-út

2,032

4.4%

7

Nhật Bản

2,005

4.3%

8

Ấn Độ

1,191

2.6%

9

Đài Loan

1,070

2.3%

10

Israel

990

2.1%

11

Việt Nam

787

1.7%

Tổng nhập khẩu vào EU

46,161

100%
Nguồn: https://madb.europa.eu
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Cam kết

Với từng sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam sang EU thì thị phần
nhập khẩu của các sản phẩm này tại thị trường EU cũng rất thấp. Năm 2019,
chỉ riêng các sản phẩm nhựa bao bì có tỷ trọng 6,9% trong tổng nhập khẩu
nhựa bao bì của EU, còn lại các sản phẩm khác đều chiếm dưới 3% tổng nhập
khẩu sản phẩm tương tự của EU.
Như vậy, dư địa cho các sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam ở thị trường
EU vẫn còn rất lớn do tỷ trọng các sản phẩm nhựa mà Việt Nam xuất khẩu
nhiều nhất sang EU trong tổng nhập khẩu sản phẩm đó của EU vẫn còn rất thấp

STT

Mã HS

Mô tả sản phẩm

Tỷ trọng trong
nhập khẩu
của EU

'3923

2

'3926

Các sản phẩm khác bằng plastic và các
sản phẩm bằng các vật liệu khác của các
nhóm từ 39.01 đến 39.14.

2,6%

3

'3907

Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit,
dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa
alkyd, este polyallyl và các polyeste khác,
dạng nguyên sinh.

2,2%

4

'3924

Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản
phẩm gia dụng khác và các sản phẩm
phục vụ vệ sinh, bằng plastic.

2,3%

'3917

Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và
các phụ kiện dùng để ghép nối chúng
(ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm),
bằng plastic.

1,3%

'3920

Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng
plastic, không xốp và chưa được gia cố,
chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc
chưa được kết hợp tương tự với các vật
liệu khác.

0,2%

6

6,9%
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Cơ hội - Thách thức

1

Các sản phẩm dùng trong vận chuyển
hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic;
nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy
khác, bằng plastic.

5

Hiện trạng

BẢNG Tỷ trọng nhập khẩu của tốp 10 sản phẩm nhựa Việt Nam mà EU
nhập khẩu nhiều nhất

77

Tỷ trọng trong
nhập khẩu
của EU

STT

Mã HS

Mô tả sản phẩm

7

'3921

Tấm, phiến, màng, lá và dải khác,
bằng plastic.

0,5%

8

'3918

Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không
tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để
ghép; tấm ốp tường hoặc ốp trần bằng
plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của
Chương này.

0,5%

9

'3902

Polyme từ propylen hoặc từ các olefin
khác, dạng nguyên sinh.

0,3%

10

'3919

Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các
hình dạng phẳng khác tự dính, bằng
plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.

0,2%

Nguồn: https://madb.europa.eu

Hiện tại, các sản phẩm nhựa của Việt Nam xuất khẩu sang EU đang được
hưởng thuế GSP phổ biến là 3%, một số ít hưởng thuế 0%. Tuy nhiên, GSP
là một cơ chế ưu đãi thuế quan do EU đơn phương áp dụng cho một số nước
đang và kém phát triển. Do đó EU có quyền rút lại hoặc thay đổi mức thuế
quan ưu đãi GSP bất kỳ khi nào, do đó ưu đãi được hưởng từ cơ chế này là
không ổn định. Thêm nữa, nếu hàng hóa xuất khẩu sang EU đạt ngưỡng
trưởng thành thì sẽ không được hưởng ưu đãi thuế quan GSP nữa. Ngoài
Việt Nam trong ASEAN hiện thêm có Lào, Campuchia, Myanmar, và Indonesia
cũng đang được hưởng GSP của EU.
Sau khi EVFTA có hiệu lực ngày 01/08/2020, toàn bộ các sản phẩm nhựa của
Việt Nam xuất khẩu sang EU đã được hưởng thuế EVFTA 0%. Cơ chế ưu đãi thuế
quan theo EVFTA là ổn định và lâu dài (chỉ thay đổi khi Việt Nam và EU thay đổi
hoặc hủy bỏ EVFTA), và các sản phẩm nhựa sẽ luôn được hưởng thuế quan ưu
đãi 0% nếu đáp ứng được quy tắc xuất xứ EVFTA mà không phải lo về ngưỡng
trưởng thành như trong GSP. Hiện tại trong khu vực ASEAN chỉ có Singapore đã
có FTA với EU nhưng nước này xuất khẩu nhựa không đáng kể sang EU.
Đối thủ lớn nhất của các sản phẩm nhựa Việt Nam tại thị trường EU là Trung
Quốc không được hưởng GSP của EU và cũng chưa có FTA với EU. Do đó nước
này vẫn đang bị áp thuế MFN phổ biến là 6,5% đối với các sản phẩm nhựa.
Như vậy, EVFTA sẽ giúp cho các sản phẩm nhựa Việt Nam có lợi thế cạnh
tranh đáng kể khi tiếp cận thị trường EU khi được hưởng thuế 0% trong khi
rất ít các đối thủ cạnh tranh khác được hưởng mức thuế này.
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22
EVFTA sẽ đem lại những cơ hội gì
về nhập khẩu cho các sản phẩm nhựa Việt Nam?

Hiện trạng

Trong khi đó, ngành công nghiệp nhựa của EU rất phát triển, cả ở mảng nhựa
nguyên liệu và thành phẩm, thể hiện trong cơ cấu xuất khẩu của EU khá đồng
đều. Năm 2019, EU xuất khẩu 225 tỷ USD nhựa, trong đó nhựa nguyên sinh
chiếm 44% và thành phẩm/bán thành phẩm nhựa chiếm 56%.

Cam kết

EVFTA là một hiệp định đặc biệt đối với ngành nhựa Việt Nam khi Việt Nam có
thể được hưởng lợi cả về xuất khẩu và nhập khẩu từ thị trường EU. Cụ thể,
Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là thành phẩm nhựa sang EU và nhập khẩu chủ
yếu là nguyên liệu và bán thành phẩm nhựa từ EU để phục vụ sản xuất và xuất
khẩu sản phẩm nhựa và các sản phẩm khác (điện tử, dệt may, giày dép…).

Cơ hội nhập khẩu nhựa nguyên sinh

Trước khi EVFTA có hiệu lực giá trị kim ngạch nhập khẩu nhựa nguyên sinh của
Việt Nam từ EU không cao, chỉ chiếm 1,8% tổng nhập khẩu nhựa nguyên sinh
của Việt Nam năm 2019. Một phần do các sản phẩm nhựa nguyên sinh từ EU bị
áp thuế MFN 0-3%, một số ít 5-10%. Hơn nữa giá thành các sản phẩm nhựa từ
EU thường cao hơn các thị trường nhập khẩu khác và tốn nhiều chi phí vận
chuyển do khoảng cách địa lÝ xa. Vì thế các doanh nghiệp nhựa Việt Nam thường
lựa chọn nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ các đối tác FTA để được thuế ưu đãi và
có vị trí gần Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước ASEAN.
Với EVFTA, hầu hết các nguyên liệu nhựa từ EU sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay
sau khi Hiệp định có hiệu lực. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam
chuyển sang nhập khẩu từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao này. Thêm vào
đó, nhiều thành phẩm nhựa của Việt Nam xuất khẩu đi EU muốn được hưởng
ưu đãi thuế quan phải đáp ứng được quy tắc xuất xứ của Hiệp định. Vì thế,
các doanh nghiệp nhựa cũng sẽ phải cân nhắc để chuyển hướng nguồn nhập
khẩu sang EU để thỏa mãn yêu cầu về xuất xứ này.
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EU là một trong những khu vực có thế mạnh về sản xuất nhựa nguyên sinh,
chiếm 17% tổng lượng nhựa nguyên liệu của toàn cầu năm 2018. Đặc biệt,
nhóm nguyên liệu mà EU xuất khẩu nhiều nhất là Nhựa PP (HS 3901), Nhựa
PET (HS 3907), và Nhựa PP (HS 3902) cũng là các nhóm nguyên liệu nhựa mà
Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất.

Bảng dưới đây thể hiện tỷ trọng của tốp 5 sản phẩm nhựa nguyên sinh của EU
mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất. Các tỷ lệ này cho thấy dư địa cho các sản
phẩm nhựa nguyên sinh của EU tại thị trường Việt Nam là rất đáng kể và cơ
hội từ EVFTA có thể sẽ khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng cường nhập
khẩu từ EU, thay thế phần nào nhập khẩu từ các nguồn khác.
BẢNG Tỷ trọng của tốp 5 sản phẩm nhựa nguyên sinh của EU mà Việt Nam
nhập khẩu nhiều nhất

Mô tả sản phẩm

Tỷ trọng trong
tổng nhập khẩu
của Việt Nam

STT

Mã HS

1

'3909

Nhựa amino, nhựa phenolic
và polyurethan, dạng nguyên sinh.

9,4%

2

'3901

Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh.

1,2%

3

'3907

Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit,
dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa
alkyd, este polyallyl và các polyeste khác,
dạng nguyên sinh.

1,2%

4

'3912

Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó,
chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác,
dạng nguyên sinh.

13,6%

5

'3906

Polyme acrylic dạng nguyên sinh.

3,5%
Nguồn: ITC Trademap

Cơ hội nhập khẩu nhựa thành phẩm
Việt Nam đang ngày càng có nhu cầu cao đối với các thành phẩm nhựa (nhựa
bao bì, gia dụng, xây dựng) chất lượng tốt mẫu mã đẹp đến từ các khu vực
phát triển như EU. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm này hiện tại Việt Nam vẫn
chủ yếu nhập khẩu từ các đối tác truyền thống (có FTA với Việt Nam, có vị
trí địa lÝ gần Việt Nam như Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN…) bởi thuế MFN
mà Việt Nam đang áp dụng với các sản phẩm này khá cao (một số sản phẩm
25-27%, còn phổ biến 5-10%) khiến chi phí nhập khẩu từ các nước không có
FTA với Việt Nam và có vị trí xa Việt Nam gia tăng.
Với EVFTA, các thành phẩm nhựa từ EU sẽ được xóa bỏ thuế quan dần với lộ
trình dài nhất là 6 năm chắc chắn sẽ giúp gia tăng nhập khẩu từ thị trường
này, nhất là khi người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng các sản phẩm
nhựa gia dụng và xây dựng của EU.
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Cam kết

Bảng dưới đây thể hiện tỷ trọng của tốp 5 sản phẩm nhựa thành phẩm/bán
thành phẩm của EU mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất. Các tỷ lệ này cho
thấy dư địa cho các sản phẩm nhựa thành phẩm/bán thành phẩm của EU tại
thị trường Việt Nam là rất lớn. Với việc EVFTA sẽ cắt giảm đáng kể thuế quan
khá cao mà Việt Nam đang áp dụng cho các sản phẩm này, các nhà nhập
khẩu sản phẩm nhựa từ EU có cơ hội tăng nhập khẩu trong thời gian tới.

BẢNG Tỷ trọng nhập khẩu của tốp 5 sản phẩm nhựa thành phẩm/bán thành
phẩm của EU mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất

Mô tả sản phẩm

1

'3926

Các sản phẩm khác bằng plastic và các
sản phẩm bằng các vật liệu khác của các
nhóm từ 39.01 đến 39.14.

3,4%

2

'3921

Tấm, phiến, màng, lá và dải khác,
bằng plastic.

2,3%

3

'3917

Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và
các phụ kiện dùng để ghép nối chúng
(ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm),
bằng plastic.

6,8%

4

'3919

Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các loại
tấm phẳng khác tự dính, làm bằng plastic,
có hoặc không ở dạng cuộn.

1,0%

5

'3920

Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng
plastic, không xốp và chưa được gia cố,
chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc
chưa được kết hợp tương tự với các vật
liệu khác.

0,6%

Cơ hội - Thách thức

Mã HS

Nguồn: ITC Trademap
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Hiện trạng

Tỷ trọng trong
tổng nhập khẩu
của Việt Nam

STT

81

Cơ hội nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhựa
Hiện tại, ngành nhựa Việt Nam đang phải nhập khẩu chủ yếu máy móc và
thiết bị từ bên ngoài để phục vụ sản xuất và chế biến nhựa. Nguồn nhập khẩu
chủ yếu là từ Trung Quốc do có FTA với Việt Nam (nên được cắt giảm thuế)
và giá cả phải chăng. Tuy nhiên, các máy móc thiết bị này được đánh giá là
công nghệ chưa cao, nhiều máy móc đã lỗi thời, cho năng suất và chất lượng
sản phẩm chưa đáp ứng được thị hiếu của các thị trường phát triển như EU.
Nhiều doanh nghiệp nhựa đang cải tiến quy trình sản xuất để đáp ứng những
thị trường mới khó tính và do đó có nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị
hiện đại từ các nguồn như EU.
Theo EVFTA, Việt Nam cũng cam kết cắt giảm thuế quan đáng kể đối với các
sản phẩm máy móc thiết bị, với 61% dòng thuế sẽ được xóa bỏ ngay sau khi
Hiệp định có hiệu lực. Vì vậy, EVFTA được dự kiến sẽ giúp tăng cơ hội nhập
khẩu từ EU các sản phẩm này với giá hợp lÝ cho các doanh nghiệp sản xuất
nhựa Việt Nam.
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EVFTA có giúp Việt Nam tăng cường
thu hút đầu tư nước ngoài từ EU?

Thị trường nội địa của Việt Nam cũng rất hấp dẫn, thu hút FDI từ EU vào
ngành nhựa. Mức sống của người dân Việt Nam ngày càng được nâng
cao, đặc biệt là ở các khu vực thành thị, dẫn đến gia tăng nhu cầu đối với
các sản phẩm nhựa (đặc biệt là nhựa gia dụng, nhựa xây dựng) chất
lượng cao được sản xuất bởi công nghệ hiện đại. Đồng thời, nhu cầu đối
với nhựa nguyên liệu trong nước dùng để sản xuất, xuất khẩu hàng hóa
đi các thị trường đối tác FTA được hưởng ưu đãi thuế quan cũng tăng cao,
đặc biệt là ở các ngành như điện tử, dệt may, giày dép…
Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng và là một trong những nền
kinh tế mở cửa nhất trong khu vực với việc kÝ kết hàng loạt các FTA mới
với nhiều đối tác lớn. Cho tới thời điểm điểm tháng 12/2020, Việt Nam đã
kÝ kết và thực thi 13 FTA với 51 đối tác. Do đó, bất kỳ nhà đầu tư nước
ngoài nào Việt Nam đều có thể tận dụng được các cơ hội từ các FTA này để
thành lập và mở rộng sản xuất, xuất khẩu đi các nước đối tác FTA của Việt
Nam và được hưởng các ưu đãi FTA mà các đối tác khác không có được.
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Cơ hội - Thách thức

Môi trường kinh doanh của Việt Nam dự kiến sẽ được cải thiện theo
hướng minh bạch hóa và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp sau khi EVFTA
có hiệu lực sẽ giúp thu hút hơn đầu tư từ EU vào Việt Nam trong đó có
đầu tư trong ngành nhựa. Cụ thể, EVFTA cùng với các cam kết về quy tắc,
thể chế, minh bạch hóa, cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi hóa thủ tục xuất
nhập khẩu, tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ… sẽ giúp
góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam nói chung và
ngành nhựa nói riêng. Từ đó, EVFTA sẽ giúp giảm chi phí, tạo thuận lợi
cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong đó có các doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài. Điều này rất có Ý nghĩa với các ngành sản xuất, xuất
khẩu như ngành nhựa.

Hiện trạng

Các cam kết mở cửa đầu tư hoàn toàn trong lĩnh vực nhựa, cùng với các
cam kết cao của Việt Nam về bảo hộ đầu tư trong EVFTA, các nhà đầu tư
EU sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam hơn cũng như có thể yên tâm
các quyền lợi của mình sẽ được đảm bảo khi đầu tư tại Việt Nam. Hiện
tại, ngành nhựa của Việt Nam vẫn còn non trẻ, đang rất cần thu hút các
nguồn đầu tư chất lượng cao. Trong khi đó, EU là một trong những đối
tác có thế mạnh về sản xuất nhựa, đặc biệt là nhựa kỹ thuật cao của thế
giới. Vì vậy, cơ hội cho các nhà đầu tư ngành nhựa của EU phát triển tại
thị trường Việt Nam là rất lớn.

Cam kết

EVFTA được dự đoán là sẽ có tác động tích cực giúp thu hút các nhà đầu tư
từ EU vào Việt Nam bởi những lÝ do sau:

BẢNG Tổng hợp các FTA của Việt Nam
STT

FTA

Thời gian

Đối tác

FTAs đã có hiệu lực
1

AFTA

Có hiệu lực từ 1993

ASEAN

2

ACFTA

Có hiệu lực từ 2003

ASEAN, Trung Quốc

3

AKFTA

Có hiệu lực từ 2007

ASEAN, Hàn Quốc

4

AJCEP

Có hiệu lực từ 2008

ASEAN, Nhật Bản

5

VJEPA

Có hiệu lực từ 2009

Việt Nam, Nhật Bản

6

AIFTA

Có hiệu lực từ 2010

ASEAN, Ấn Độ

7

AANZFTA

Có hiệu lực từ 2010

ASEAN, Úc, New Zealand

8

VCFTA

Có hiệu lực từ 2014

Việt Nam, Chi Lê

9

VKFTA

Có hiệu lực từ 2015

Việt Nam, Hàn Quốc

10

Việt Nam –
EAEU FTA

Có hiệu lực từ 2016

Việt Nam, Nga, Belarus, Amenia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan

11

CPTPP

Có hiệu lực từ
14/01/2019

Việt Nam, Canada, Mexico, Peru,
Chi Lê, New Zealand, Úc, Nhật Bản,
Singapore, Brunei, Malaysia

12

AHKFTA

Có hiệu lực từ
11/06/2019

ASEAN, Hồng Kông (Trung Quốc)

13

EVFTA

Có hiệu lực từ
01/08/2020

Việt Nam, EU (27 thành viên)

FTA đã kÝ nhưng chưa có hiệu lực

14

RCEP

KÝ kết ngày 15/11/2020

ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc,
Nhật Bản, Úc, New Zealand

15

UKVFTA

KÝ kết ngày 29/12/2020

Việt Nam, Vương quốc Anh

FTA đang đàm phán

16

Vietnam –
EFTA FTA

Khởi động đàm phán
tháng 05/2012

Việt Nam, EFTA (Switzerland,
Norway, Iceland, Liechtenstein)

17

Vietnam –
Israel FTA

Khởi động đàm phán
tháng 12/2015

Việt Nam, Israel
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Việc thu hút được đầu tư từ EU vào ngành nhựa Việt Nam sẽ mở ra nhiều
cơ hội cho ngành này bởi EU là đối tác có thế mạnh về sản xuất nhựa, đặc
biệt là các sản phẩm nhựa công nghệ cao và thân thiện môi trường mà nhu
cầu thị trường ngày càng gia tăng. Sự tham gia của các nhà đầu tư EU với
công nghệ cao và tiềm lực lớn sẽ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh
trong ngành nhựa, giúp các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội hợp tác làm
ăn kinh doanh và học hỏi công nghệ từ các nhà đầu tư EU, giúp người tiêu
dùng Việt Nam được tiếp cận với nhiều sản phẩm nhựa có chất lượng cao
ngay tại thị trường nội địa…

Hiện trạng
Cơ hội - Thách thức
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24
Người lao động trong ngành nhựa
sẽ tận dụng cơ hội gì từ EVFTA?
Trong EVFTA, Việt Nam không có cam kết nào về mở cửa thị trường lao động
cho lao động EU trong ngành nhựa di chuyển sang làm việc lao động tại Việt
Nam. Do đó, các lao động ngành nhựa Việt Nam sẽ không phải chịu áp lực
cạnh tranh từ lao động EU sang Việt Nam.
Trong khi đó, nhiều cam kết của EVFTA được dự đoán có tác động tích cực
đến cơ hội việc làm và thu nhập của người lao động trong ngành nhựa.
Cơ hội từ xuất khẩu gia tăng
Các cam kết về cắt giảm thuế quan của EU đối với các sản phẩm nhựa Việt
Nam có thể giúp các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nhựa Việt Nam tăng
cường xuất khẩu sang khu vực thị trường rộng lớn này. Các lĩnh vực nhựa có
thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam sang EU là nhựa bao bì, gia dụng, ống nhựa
được dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới. Đây là các ngành sử
dụng nhiều lao động, đặc biệt là lao động phổ thông.
Bên cạnh đó, EVFTA cũng được dự kiến thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm khác
sang thị trường EU nhờ cắt giảm thuế quan, như ngành dệt may, da giày,
điện tử… Các ngành này cũng sử dụng nhiều nguyên liệu nhựa, và sẽ có xu
hướng sử dụng nguyên liệu sản xuất trong nước thay vì nhập khẩu để đáp
ứng được quy tắc xuất xứ EVFTA để được hưởng ưu đãi thuế quan. Vì thế,
tăng trưởng xuất khẩu của các ngành này cũng kéo theo tăng trưởng nhu
cầu đối với các sản phẩm nhựa sản xuất trong nước.
Khi sản xuất và xuất khẩu của ngành nhựa gia tăng nhờ các tác động trên, sẽ
kéo theo nhu cầu sử dụng lao động gia tăng, tạo thêm nhiều công ăn việc
làm, và có thể tăng thu nhập cho các lao động địa phương.
Ngoài ra, giá trị gia tăng ở thị trường EU được đánh giá là cao hơn các thị
trường khác. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam, vì thế, cũng
có cơ hội gia tăng lợi nhuận ở thị trường này. Hệ quả là người lao động cũng
sẽ được hưởng lợi từ thu nhập tăng thêm.
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Cơ hội từ tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trong ngành nhựa

Các cam kết về lao động và phát triển bền vững trong EVFTA sẽ khiến Việt
Nam phải thực thi các biện pháp nhằm bảo đảm các quyền cơ bản của người
lao động, đảm bảo các điều kiện lao động, bảo vệ môi trường và hướng tới
phát triển bền vững. Điều này đặc biệt có Ý nghĩa trong trường hợp ngành
nhựa là một ngành có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người lao
động trong ngành và môi trường xung quanh như khí thải và khói bụi , sử
dụng nhiều hóa chất, nước thải khó xử lÝ….
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Cơ hội từ tăng các điều kiện lao động và môi trường tốt hơn

Hiện trạng

Hiện tại, ngành nhựa Việt Nam là một trong những ngành sử dụng lao động
phổ thông là chủ yếu, năng suất lao động chưa cao, đặc biệt là so với các
nước trong khu vực và trên thế giới. Thu nhập của người lao động trong
ngành này cũng ở mức thấp do với nhiều ngành kinh tế khác. Sự tham gia
của các doanh nghiệp nước ngoài trong ngành này, đặc biệt là các doanh
nghiệp EU, có thể giúp lao động trong ngành được đào tạo về tay nghề và
công nghệ để nâng cao năng suất lao động và từ đó cũng có mức thu nhập
cao và ổn định hơn.

Cam kết

Các cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường đầu tư và cam kết bảo hộ
đầu tư trong ngành nhựa sẽ thu hút thêm đầu tư từ EU trong lĩnh vực này,
từ đó tác động tích cực đến người lao động trong ngành. Thứ nhất, các doanh
nghiệp EU thường có quy mô lớn, vì thế cũng có nhu cầu lớn về tuyển dụng
lao động. Thứ hai, thu nhập trung bình của người lao động trong các khối
doanh nghiệp nước ngoài thường cao hơn doanh nghiệp trong nước, nên
lao động làm việc cho các doanh nghiệp nhựa EU được dự đoán là sẽ có thu
nhập cao hơn. Thứ ba, các doanh nghiệp EU thường có công nghệ sản xuất
và trình độ quản lÝ hiện đại, tiên tiến. Các lao động Việt Nam làm việc trong
các doanh nghiệp này sẽ có cơ hội được đào tạo, học hỏi để nâng cao tay
nghề và năng suất lao động.

25
EVFTA có tạo ra thách thức gì đối với
ngành nhựa Việt Nam không?
Thách thức đáp ứng được quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan
Để được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA thì sản phẩm nhựa của Việt Nam phải
đáp ứng được quy tắc xuất xứ của Hiệp định. Quy tắc xuất xứ đối với các sản
phẩm nhựa trong EVFTA là chuyển đổi Nhóm (với linh hoạt 20%) hoặc nguyên
liệu không có xuất xứ có giá trị không vượt quá 50%. Để đáp ứng được quy
tắc này, các doanh nghiệp nhựa chỉ được sử dụng một phần nguyên liệu ngoài
EU/Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại nguồn nguyên liệu nhựa của Việt Nam vẫn
chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc và một số nước châu Á khác nên việc đáp
ứng được quy tắc xuất xứ này sẽ là một thách thức đối với các doanh nghiệp
Việt Nam. Để chuyển đổi nguồn nguyên liệu cần có thời gian, và các lợi ích thu
được từ ưu đãi thuế quan phải thực sự lớn hơn thì mới khuyến khích được
doanh nghiệp thay đổi.
Thách thức đáp ứng các quy định nhập khẩu và thị hiếu người tiêu dùng EU
EVFTA chỉ giúp các sản phẩm nhựa của Việt Nam vượt qua rào cản về thuế
quan, còn các rào cản khác về quy định nhập khẩu của EU như các tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ
môi trường… thì các sản phẩm nhựa của Việt Nam vẫn phải đáp ứng thì mới
xuất khẩu được vào thị trường này.
Bên cạnh các quy định nhập khẩu chính thức của EU, các doanh nghiệp xuất
khẩu nhựa của Việt Nam còn phải đáp ứng các quy định, yêu cầu riêng của các
nhà nhập khẩu EU. Chẳng hạn như một số nhà nhập khẩu sẽ yêu cầu thêm
doanh nghiệp xuất khẩu nhựa phải có chứng nhận ISO TC6. Hay người tiêu
dùng EU sẽ chỉ lựa chọn các sản phẩm nhựa được làm từ các chất liệu và theo
kích thước mà họ ưa chuộng…
Trong khi đó, các doanh nghiệp nhựa của Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp
vừa và nhỏ, chưa chú trọng nhiều và cũng không đủ tiềm lực để đầu tư vào
công nghệ, quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, và nghiên cứu thị hiếu
của khách hàng. Do đó nhiều sản phẩm nhựa của Việt Nam vẫn chưa tiếp cận
được thị trường và người tiêu dùng EU.
Nguy cơ các biện pháp phòng vệ thương mại gia tăng
Có một thực tiễn thường thấy trong thương mại quốc tế đó là khi thuế quan
được cắt giảm theo các hiệp định thương mại song phương và đa phương,
thì các rào cản phi thuế quan lại tăng lên. Trong khi đó EU được thống kê là
một trong số những đối tác thương mại sử dụng nhiều các rào cản này.
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Cam kết

Đối với các sản phẩm nhựa, các rào cản thương mại được sử dụng phổ biến
là các biện pháp phòng vệ thương mại. EU đã nhiều lần áp thuế chống bán
phá giá đối với các sản phẩm nhựa đến từ các nước xuất khẩu nhựa nhiều
sang khu vực này. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất nhựa Việt Nam cũng
cần chú Ý về nguy cơ này khi các doanh nghiệp nhựa nội địa EU tìm đến các
biện pháp hợp pháp để chống lại áp lực cạnh tranh đến từ hàng hóa Việt
Nam giá rẻ do được ưu đãi thuế quan theo FTA.
Thách thức về áp lực cạnh tranh

Thách thức gia tăng chi phí cho doanh nghiệp từ các cam kết về phát triển
bền vững trong EVFTA
Thực hiện các cam kết về lao động, môi trường, phát triển bền vững trong
EVFTA, Việt Nam có thể sẽ gia tăng các quy định pháp luật và thực thi pháp
luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động, đảm bảo môi trường và các
điều kiện tối thiểu cho người lao động, đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi
trường để có thể phát triển bền vững….Việc thực thi các quy định mới, tiêu
chuẩn cao có thể làm gia tăng chi phí đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói
chung và đặc biệt là các doanh nghiệp ngành nhựa – một ngành kinh tế mà
cả sản xuất và tiêu thụ có thể tạo ra nhiều yếu tố gây hại đối với người lao
động và môi trường xung quanh.
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Tuy nhiên, với EVFTA, thì Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế quan ngay hoặc theo lộ trình
đối với toàn bộ các sản phẩm nhựa của EU. Điều này sẽ giúp giảm đáng kể giá
thành của các sản phẩm nhựa EU tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, người
tiêu dùng Việt Nam vốn rất ưa chuộng các sản phẩm nhựa chất lượng cao của
EU, họ có thể sẽ quay sang sử dụng các sản phẩm này thay vì các sản phẩm nội
địa nếu giá thành chênh lệch không quá cao. Điều này có thể ảnh hưởng đáng
kể đến các doanh nghiệp sản xuất nhựa phục vụ chủ yếu thị trường nội địa.
Nếu các doanh nghiệp này không cải tiến, nâng cao chất lượng và mẫu mã sản
phẩm thì có thể sẽ gặp bất lợi trong cạnh tranh ngay trên sân nhà.

Hiện trạng

Hiện tại, Việt Nam nhập khẩu không đáng kể các thành phẩm nhựa từ EU do
nhiều lÝ do khác nhau. Thứ nhất, các sản phẩm nhựa của EU thường có giá
thành cao, đặc biệt so với các sản phẩm nhựa nhập khẩu từ các thị trường
truyền thống của Việt Nam như Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc…. Thứ hai,
trước EVFTA, các sản phẩm nhựa của EU khi nhập khẩu vào Việt Nam sẽ phải
chịu thuế MFN tương đối cao (một số sản phẩm thuế MFN lên tới 25%, 27%)
khiến cho giá thành các sản phẩm nhựa của EU cũng bị tăng lên khi bán tại
thị trường Việt Nam và khó cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh đã có FTA
với Việt Nam như Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN…

26
Các doanh nghiệp nhựa cần làm gì để tận dụng
các cơ hội và giảm thiểu thách thức từ EVFTA?
Giải pháp tận dụng cơ hội từ EVFTA
EVFTA có nhiều cam kết có lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tăng
cường xuất nhập khẩu với thị trường EU. Do đó, doanh nghiệp cần tìm hiểu
kỹ càng các nội dung liên quan của EVFTA để có thể tận dụng được tối đa các
lợi ích của Hiệp định:

Tìm hiểu cam kết thuế quan của Việt Nam và EU trong Phụ lục 2-A của
Chương 2 – Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường hàng hóa của Hiệp
định. Cần lưu Ý là các cam kết trong EVFTA là cam kết tối thiểu của mỗi
bên. EU đã cam kết xóa bỏ toàn bộ thuế quan đối với các sản phẩm nhựa
ngay sau khi EVFTA có hiệu lực nên mức thuế 0% sẽ là cố định trong suốt
quá trình thực hiện EVFTA. Tuy nhiên, Việt Nam cam kết cắt giảm thuế
quan theo lộ trình với nhiều sản phẩm nhựa và theo EVFTA Việt Nam có
thể cắt giảm mạnh hơn so với cam kết. Do đó, trên thực tế, căn cứ vào
nhu cầu trong nước, Việt Nam tại một thời điểm nào đó có thể áp dụng
một mức thuế thấp hơn so với mức cam kết. Do đó, để biết chính xác
nhất mức thuế quan mà Việt Nam áp dụng đối với các sản phẩm nhựa EU
thì doanh nghiệp phải căn cứ và Nghị định quy định biểu thuế quan ưu
đãi đặc biệt thực hiện EVFTA của Việt Nam trong từng thời kỳ.
Ngoài ra, cần lưu Ý là trong vòng 2 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực doanh
nghiệp vẫn được tiếp tục áp dụng cơ chế ưu đãi thuế quan GSP. Do đó doanh
nghiệp vẫn được lựa chọn áp dụng ưu đãi thuế quan EVFTA hay GSP, áp dụng
cơ chế nào thì phải đáp ứng được quy tắc và thủ tục xuất xứ của cơ chế đó.

Tìm hiểu các quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ để được hưởng ưu đãi
thuế quan EVFTA trong Nghị định thư 1 - Quy định hàng hoá có xuất xứ và
phương thức hợp tác quản lÝ hành chính. Việt Nam cũng đã nội luật hóa
quy định về Quy tắc xuất xứ của EVFTA trong Thông tư số 11/2020/TT-BCT
ngày 15/06/2020 quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA.
Tìm hiểu các vấn đề liên quan khác như Phòng vệ thương mại (Chương 3),
Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (Chương 4), TBT (Chương 5), Đầu tư
(Chương 8), Sở hữu trí tuệ (Chương 12)…
Giải pháp ứng phó với các biện pháp, yêu cầu của thị trường xuất khẩu
Ngoài các vấn đề về thuế quan và thủ tục xuất xứ, khi xuất khẩu các sản phẩm
nhựa sang EU các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chú Ý đáp ứng đầy đủ các
quy định nhập khẩu khác, như các quy định về chất lượng, kỹ thuật, ghi nhãn.
Mặc dù so với nhiều sản phẩm khác thì các sản phẩm nhựa gặp ít các quy
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định nhập khẩu khắt khe hơn, nhưng doanh nghiệp cũng cần chú Ý để tuân
thủ, đặc biệt phải thường xuyên cập nhật quy định của EU để nếu có thay đổi
cũng kịp thời đáp ứng.
Cam kết

Ngoài ra, khi xuất khẩu doanh nghiệp cũng phải đáp ứng được các yêu cầu
của nhà nhập khẩu và đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. Vì thế,
giải pháp hữu hiệu nhất là làm việc cụ thể với phía nhập khẩu xem họ yêu
cầu các tiêu chí tiêu chuẩn cụ thể nào, và thị hiếu của người tiêu dùng ra sao
để đáp ứng được đầy đủ.
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Đầu tư vào nguồn nhân lực: có kế hoạch đào tạo lao động bài bản, thường
xuyên bồi dưỡng năng lực cho các cán bộ chủ chốt, đặc biệt là các kỹ sư
công nghệ, các chuyên viên nghiên cứu thị trường…
Chú trọng xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm: đây là vấn đề các
doanh nghiệp Việt Nam thường ít chú trọng, chủ yếu làm theo đơn hàng
gia công của nước ngoài nên giá trị gia tăng không cao. Vì thế để nâng
cao lợi nhuận các doanh nghiệp cần đầu tư xây dựng thương hiệu của
riêng mình, và đầu tư phát triển thương hiệu đó, quảng bá tới các nhà
nhập khẩu và người tiêu dùng EU thông qua các hình thức khác nhau.
Nghiên cứu kỹ thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng: do thị trường EU đã
tương đối bão hòa các sản phẩm nhựa nhập khẩu, nên việc tìm ra thị trường
ngách có lẽ là giải pháp phù hợp cho nhiều doanh nghiệp nhựa Việt Nam.
Đặc biệt sau giai đoạn dịch COVID-19 nhiều người tiêu dùng EU có xu hướng
chuyển sang các sản phẩm có giá cả phải chăng hơn, khi đó hàng nhựa Việt
Nam có thể sẽ có nhiều cơ hội ở thị trường này. Để đáp ứng được thị hiếu
của người tiêu dùng, doanh nghiệp cần đầu tư nghiên cứu thị trường đầy
đủ và kết nối chặt chẽ với các nhà nhập khẩu để xác định chính xác nhất
những sản phẩm mà thị trường và người tiêu dùng EU đang có nhu cầu cao.
Ngoài ra, các doanh nghiệp nhựa Việt Nam cũng có thể cân nhắc giải pháp
liên doanh liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài để tăng thêm tiềm lực
tài chính, quản lÝ và đặc biệt là công nghệ để có thể nâng cao năng lực cạnh
tranh cho doanh nghiệp và sản phẩm của mình, từ đó có thể thâm nhập các
thị trường phát triển, không chỉ EU mà Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada….
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Đầu tư vào máy móc, thiết bị và đổi mới công nghệ: ngành nhựa là một
ngành mà chất lượng sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào máy móc và
công nghệ sản xuất. Do đó, muốn nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản
phẩm nhựa thì doanh nghiệp cần đầu tư vào máy móc và công nghệ.

Hiện trạng

EU là một thị trường khó tính và đã tồn tại rất nhiều đối thủ cạnh tranh do
đây là thị trường tiềm năng của tất cả các nước xuất khẩu. Do đó, để thâm
nhập và chiếm lĩnh được thị trường này doanh nghiệp nhựa phải nâng cao
năng lực cạnh tranh của mình, cụ thể:

27
Doanh nghiệp nhựa có thể sử dụng những công cụ
thương mại miễn phí nào để tra cứu thông tin thị trường EU?
Công cụ TradeMap - Bản đồ Thương mại của ITC
(https://www.trademap.org/)
Công cụ tra cứu Trade Map được Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC) xây dựng nhằm giúp
các doanh nghiệp tìm hiểu và nghiên cứu thông tin thương mại về các sản phẩm và thị
trường chiến lược.
Trade Map cung cấp số liệu về xuất nhập khẩu và thuế quan của từng sản phẩm của từng
quốc gia với từng đối tác. Thông qua TradeMap, người dùng có thể tìm hiểu được thế mạnh
xuất khẩu/nhu cầu nhập khẩu của từng đối tác thương mại và các đối thủ cạnh tranh hiện
tại. TradeMap cung cấp số liệu theo từng năm, theo từng mã HS ở cấp 2, 4, hoặc 6 số, theo
giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm… Người dùng có thể trích xuất thông tin dưới dạng bảng, biểu
đồ hoặc bản đồ và lọc các dữ liệu cần trích xuất theo hàng hóa, quốc gia, nhóm sản phẩm
hoặc nhóm quốc gia…
Trade Map là công cụ miễn phí và rất hữu hiệu đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi
muốn tìm hiểu một thị trường xuất khẩu/nhập khẩu tiềm năng, đánh giá các đối thủ cạnh
tranh hiện tại, để từ đó xây dựng các chiến lược xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp mình.
Các doanh nghiệp nhựa Việt Nam có thể sử dụng công cụ này để tra cứu số liệu về xuất nhập
khẩu sản phẩm nhựa giữa EU và các nước đối tác, từ đó tìm hiểu nhu cầu của EU đối với từng
loại sản phẩm nhựa cụ thể và các đối thủ cạnh tranh hiện tại của mình (các nước mà EU đang
nhập khẩu nhiều sản phẩm đó).

Hướng dẫn sử dụng
Tạo tài khoản: Để sử dụng Trade Map, người dùng chỉ cần đăng kÝ một tài khoản bằng email trên trang web
của ITC sau đó có thể đăng nhập và sử dụng tất cả các công cụ nghiên cứu thị trường của ITC, trong đó có
Trade Map (Bản đồ Thương mại).
Thông tin chi tiết về các công cụ trên có thể truy cập tại: https://marketanalysis.intracen.org
Đăng kÝ tài khoản sử dụng Trademap và các công cụ trên tại:
https://mas-admintools.intracen.org/accounts/Registration.aspx

Hướng dẫn tra cứu:
Bước 1: Lựa chọn sản phẩm và nước
Sau khi đăng nhập, người dùng vào trang chủ của Trade Map và lựa chọn số liệu cần tìm là Imports
(Nhập khẩu) hay Export (Xuất khẩu), loại sản phẩm là Service (Dịch vụ) hay Product (Hàng hóa). Sau đó
lựa chọn loại sản phẩm trong ô trống đầu tiên, nước quan tâm trong ô trống thứ hai, và đối tác thương
mại của nước đó trong ô trống thứ ba.
Bước 2: Lựa chọn loại thông tin tra cứu
Sau khi hoàn thành lựa chọn sản phẩm, nước quan tâm và đối tác, người dùng sẽ chọn loại thông tin tìm
kiếm theo chỉ số thương mại (Trade Indicators) hay theo thời gian (Yearly Time Series)…
Bước 3: Tùy chỉnh loại thông tin và hình thức thể hiện theo nhu cầu
Khi bảng thông tin hiện ra theo các lựa chọn ở Bước 1 và 2, người dùng có thể tiếp tục thay đổi các lựa
chọn theo nhu cầu nghiên cứu.

92

CẨM NANG DOANH NGHIỆP | EVFTA VÀ NGÀNH NHỰA VIỆT NAM

Công cụ MacMap - Bản đồ Tiếp cận thị trường của ITC
(http://www.macmap.org/)
Cam kết

Tương tự Trade Map, Market Access Map (MacMap) cũng do Trung tâm Thương mại Thế
giới (ITC) xây dựng nhằm cung cấp các thông tin về các rào cản tiếp cận thị trường đối với
hàng hóa, bao gồm cả thuế quan và các biện pháp phi thuế. Cụ thể, về thuế quan, MAcMap
cung cấp cả mức thuế Tối huệ quốc (MFN) của WTO và thuế ưu đãi đơn phương (như GSP
của EU) và thuế ưu đãi theo các thỏa thuận song phương và đa phương (như thuế theo các
Hiệp định Thương mại Tự do – FTA). Về các rào cản phi thuế quan, MAcMap bao gồm các
quy định về hạn ngạch nhập khẩu, các biện pháp phòng vệ thương mại, và các yêu cầu về
chứng nhận, và các rào cản phi thuế khác.

Cụ thể, MAcMap cung cấp:

Một cơ sở dữ liệu mới về các biện pháp phi thuế quan được phân loại theo quy chuẩn
phân loại của các tổ chức thế giới có uy tín;

Hiện trạng

Một hệ thống dữ liệu về thuế MFN áp dụng và thuế ưu đãi của hơn 190 quốc gia và
vùng lãnh thổ;

Các dữ liệu tổng hợp, cập nhật và xuyên suốt về thuế quan, thương mại và các rào
cản phi thương mại từ các nguồn khác nhau;
Tiếp cận dữ liệu theo chuỗi thời gian và cho phép tải tài liệu gốc;

Cho phép chia sẻ thông tin tra cứu với người dùng khác.
Các doanh nghiệp nhựa Việt Nam có thể sử dụng công cụ này để tra cứu thuế quan và các
quy định nhập khẩu liên quan của EU đối với sản phẩm nhựa xuất khẩu của mình.

Hướng dẫn sử dụng
Tạo tài khoản: Để sử dụng MAcMap, người dùng chỉ cần đăng kÝ một tài khoản bằng email trên trang web của
ITC sau đó có thể đăng nhập và sử dụng tất cả các công cụ nghiên cứu thị trường của ITC, trong đó có MAcMap
(tương tự hướng dẫn đối với TradeMap).
Hướng dẫn tra cứu:
MAcMap bao gồm 6 chuyên mục nội dung, mỗi chuyên mục bao gồm nhiều vấn đề tra cứu. Sau đây là hướng
dẫn tra cứu thuế quan khi xuất khẩu:
Bước 1: Di chuột vào Mục Search ngoài Trang chủ
Bước 2: Lựa chọn
Exporting country (Nước xuất khẩu): Ví dụ “Viet Nam”
Destination country (Nước nhập khẩu): Ví dụ “China” (Trung Quốc).
Product (Sản phẩm): Ví dụ “390110 – Polymers of ethylene, …”
Sau đó ấn “Search”
Bước 3: Nghiên cứu và phân tích kết quả
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Cơ hội - Thách thức

Tính linh hoạt cho phép người sử dụng đưa ra các tình huống giả định về lộ trình cắt
giảm thuế;

Hệ thống dữ liệu về Tiếp cận thị trường của EU - Access2Markets
(https://madb.europa.eu/madb/)
Hệ thống dữ liệu Access2Markets do Ủy ban châu Âu xây dựng nhằm hỗ trợ các hoạt động
xuất nhập khẩu của doanh nghiệp châu Âu cũng như các doanh nghiệp đối tác xuất nhập
khẩu của châu Âu. Với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, Access2Markets của EU có
thể giúp tìm hiểu các số liệu về xuất nhập khẩu của EU đối với một mặt hàng cụ thể với một
đối tác cụ thể. Đồng thời, công cụ này cũng cung cấp thông tin về thuế quan, hàng rào kỹ
thuật, thủ tục hải quan, quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu vào EU…
Cổng thông tin này được hiển thị với 24 ngôn ngữ chính thức của EU và có các nội dung sau:
Hướng dẫn cụ thể từng bước về xuất/nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ với EU;
Hướng dẫn chi tiết về quy tắc xuất xứ;
Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp xác định xuất xứ sản phẩm của mình;
Giải thích các thuật ngữ thương mại;
Thông tin về lộ trình cắt giảm thuế quan trong các hiệp định thương mại;
Đồ thị thống kê dòng chảy thương mại.

Hướng dẫn sử dụng
Hệ thống tra cứu này không yêu cầu đăng nhập. Doanh nghiệp có thể trực tiếp truy cập vào website và tra cứu
các thông tin cần thiết.
Hệ thống này bao gồm rất nhiều thông tin, doanh nghiệp truy cập và link https://madb.europa.eu/madb/ và
làm theo các hướng dẫn trên đó để tìm thông tin cần biết liên quan đến Hàng hóa, Dịch vụ, Đầu tư và Thị
trường

Ví dụ 1: Để tra cứu số liệu về xuất nhập khẩu về hàng hóa giữa EU (không bao gồm Anh) và các đối tác, doanh
nghiệp lựa chọn menu Goods (Hàng hóa) ở thanh menu trái và truy cập vào trang EU trade statistics
(excluding United Kingdom):
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics
Ví dụ 2: Để tra cứu thuế quan và các quy định nhập khẩu của EU đối với một loại hàng hóa nhất định, doanh
nghiệp vào mục My Trade Assistant:
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content
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28
Các doanh nghiệp nhựa có thể tìm kiếm thông tin
và hỗ trợ từ các nguồn nào?
Cam kết

Doanh nghiệp có thể tự tìm hiểu cam kết EVFTA cũng như các thông tin thị
trường EU tại các cơ quan, tổ chức, cơ sở dữ liệu và trang web dưới đây:

Các trang thông tin về nội dung cam kết EVFTA chính thức:
http://evfta.moit.gov.vn/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/
Hiện trạng

Các đơn vị thông tin và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về thực thi EVFTA:

Cơ hội - Thách thức

Trung tâm WTO và Hội nhập – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội
Tel: 024-35771458
Fax: 024-35771459
Email: banthuky@trungtamwto.vn
Website: www.trungtamwto.vn / www.wtocenter.vn
Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương
Tel: 024 3934 7628
Fax: 024 3934 8142
Website: www.moit.gov.vn
Vụ Chính sách Thương mại Đa biên - Bộ Công Thương
Tel: 024 22205420, 024 22202245
Fax: 024 22 202 525
Email: wto_mtpd@moit.gov.vn
Website: http://cptpp.moit.gov.vn/
Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tài chính
Tel: 024-2220 2828
Fax: 024-2220 8091
Website: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/lvtc/htqt/hnvhttc/fta
Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương
Tel: 04 3934 7628
Fax: 04 3934 8142
Email: vietrade@vietrade.gov.vn
Website: www.vietrade.gov.vn
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BẢNG Các cơ quan Thương vụ Việt Nam tại EU
STT

Tên nước

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1

Pháp, Bồ Đào Nha,
Monaco, Andorra

44, Avenue de Madrid, 92 200
Neuilly sur Seine, France

+33 1 46 24 85 77

fr@moit.gov.vn

2

Bỉ và EU

198 Chaussee de Vleurgat,
Bruxelles 1000, Belgium

(+32)2 343 6295

be@moit.gov.vn

3

Italia, Hy Lạp, Sip, Malta,
Sanmarino

Via Po 22, 00198
Roma, Italia

(+39) 06 841 391

it@moit.gov.vn

4

Đức

Rosa Luxemburg Strasse 7 –
10178 Berlin Bundesrepublik
Deutschland – Germany

(+49) 30 229 819

de@moit.gov.vn

5

Hà Lan

261 Laan Van New Oost-Indie,
2593 BR, The Hague, The
Netherlands

(+31) 70 381 559

nl@moit.gov.vn

6

Áo, Slovenia

Sieveringerstrasse77, 1190
Wien, Austria

+43 1 328 8915

at@moit.gov.vn

7

Ba Lan, Estonia, Litva

Ul. Polna 48 m. 17, 00-644
Warszawa, Poland

+48 22 825 12 11

pl@moit.gov.vn

8

Bungary, Macedonia

1, Jetvarka Str., 1113 Sofia
Bulgaria

(00 3592) 9633.1

bg@moit.gov.vn

9

Hungary, Croatia

1141 Budapest, Thokoly út 41

(+36) 1 342 5583

hu@moit.gov.vn

10

Anh, Ailen

108 Campden Hill Road,
London W8 7AR

(+44) 20 3524 17

uk@moit.gov.vn

11

Rumani

Bd. Iancu de Hunedoara, No.
66, Apt. 46, sector 1, Bucuresti
– Romania

+40 21 211 37 38

ro@moit.gov.vn

12

Czech

Rasinovo Nabrezi 38, 128 00
Praha 2, Czech Republic

+420 224 942 235

cz@moit.gov.vn

13

Tây Ban Nha

Paseo de la Castellana, 166,
Esc.2, 20 Izq, 28046 Madrid,
Spain

+34 91 345 05 19

espa@moit.gov.vn

14

Thụy Điển, Đan Mạch,
Phần Lan, Latvia

Upplandsgatan 38, 5th Floor,
11328 Stockholm, Sweden

+46 8 322 666

se@moit.gov.vn
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