
5/22/2016

1

1

CÁC CAM KẾT TPP – EVFTA 
LIÊN QUAN TỚI 

NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU VIỆT NAM

Nội dung cam kết và Tác động dự kiến

Tô Xuân Phúc
Nguyễn Thị Thu Trang

2



5/22/2016

2

3

Các nội dung trình bày

1. Ngành chế biến gỗ trong bối cảnh hội nhập

� Hội nhập và tác động

� Tại sao TPP – EVFTA?

2. Các cam kết TPP – EVFTA đối với ngành chế biến gỗ:
� Thuế quan và quy tắc xuất xứ

� Các biện pháp phi thuế

� Lao động

� Môi trường

� Mua sắm công

� Sở hữu trí tuệ

NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
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BỐI CẢNH HỘI NHẬP

1. Các cam kết quốc tế
(i) Nhóm các Hiệp định mở cửa thương mại

- WTO

- 9 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã ký và có hiệu lực

- 2 FTA đã ký, đang chờ phê chuẩn để có hiệu lực (FTA VN-EAEU, TPP)

- 1 FTA đã kết thúc đàm phán, đang chờ ký (EVFTA)

- 2 FTA đang đàm phán (RCEP, FTA VN-EFTA)

- 1 FTA đang khởi động (FTA VN-Israel)

(ii) Nhóm các Điều ước quốc tế tác động đến thương mại gỗ
- VPA/FLEGT

- Các Công ước quốc tế về môi trường mà VN là thành viên

- Các Công ước quốc tế liên quan tới thương mại gỗ

- Các Công ước khác (ICSIDY)
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BỐI CẢNH HỘI NHẬP

2. Tác động của hội nhập

(i) Tích cực

- Thị trường xuất khẩu được mở rộng đáng kể

- Cơ hội nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ nguyên liệu giá hợp lý

- Tăng trưởng đầu tư

- Cơ chế, môi trường thuận lợi (hải quan, hợp đồngY.)

(ii) Khó khăn

- Các tiêu chuẩn mới cao hơn, nhiều hơn 

- Cạnh tranh phức tạp hơn
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TẠI SAO LẠI LÀ TPP – EVFTA?

01

02

03

Có các Đối tác
thương mại đồ gỗ
quan trọng nhất
của Việt Nam

Bao gồm các
cam kết sâu

nhất, phức tạp
nhất

Sẽ có hiệu 
lực trong 2-3 

năm tới
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CÁC CAM KẾT TPP – EVFTA 

ĐỐI VỚI NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ

Nội dung cam kết & Tác động dự kiến
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CAM KẾT TPP – EVFTA VỀ THUẾ QUAN

� Mức cam kết mạnh – Tác động không lớn
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Nguồn: trademap

Thuế trung bình của các nước TPP đối với sản phẩm gỗ
chế biến (HS 9403) của Việt Nam thời điểm 2015
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CAM KẾT TPP – EVFTA VỀ THUẾ QUAN

� Xuất khẩu gỗ chế biến

- Các đối tác trong TPP và EVFTA đều có cam kết loại bỏ thuế ngay 
(0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực) với Gỗ (HS44) và sản phẩm gỗ 
(HS94) của Việt Nam

- Các nước TPP và EU hiện tại: Đang áp mức thuế thấp, xung quanh 
0% với gỗ và sản phẩm gỗ VN (thuế MFN, thuế FTA); hoặc Đang 
áp mức thuế MFN tương đối cao nhưng lượng NK không lớn 
(Mexico, Peru)

- Cam kết về ROO: ít ý nghĩa

� Nhập khẩu gỗ nguyên liệu

- Việt Nam cam kết loại bỏ thuế ngay đối với Gỗ

- Mức thuế MFN nhập khẩu trung bình hiện nay là 4% với Gỗ (trong 
đó có nhiều loại gỗ là 0%)
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CAM KẾT TPP – EVFTA VỀ 
CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN

1. Cam kết

� SPS, TBT, TR: 

- Chủ yếu là các nội dung hợp tác

- Không có cam kết đáng kể nào về các biện pháp mới bắt buộc

� Hạn chế xuất khẩu:

- Tiếp tục bảo lưu biện pháp cấm XK đối với một số loại gỗ và sản phẩm gỗ

- Loại bỏ thuế xuất khẩu đối với một số loại gỗ theo lộ trình

2. Đánh giá

� TPP và EVFTA không làm thay đổi hiện trạng các biện pháp phi thuế mà

các thị trường liên quan áp dụng đối với gỗ xuất khẩu của VN

� Những hy vọng về quy trình minh bạch và thuận lợi hơn?
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CAM KẾT TPP – EVFTA VỀ LAO ĐỘNG

1. Cam kết

� Các nguyên tắc trong Tuyên bố ILO 1998
- Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động
- Xóa bỏ lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc
- Cấm sử dụng lao động trẻ em, xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ

nhất
- Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp

� Một số nội dung khác
- Có pháp luật về điều kiện lao động chấp nhận được
- Nỗ lực tăng cường các tiêu chuẩn, điều kiện lao độngY

2. Đánh giá

� Trừ vấn đề về quyền tự do liên kết, các nội dung khác trong các cam kết
không làm thay đổi pháp luật lao động VN hiện tại

� Không có thay đổi về các yêu cầu về lao động của các đối tác nhập khẩu
đối với lao động tham gia chế biến gỗ xuất khẩu của VN
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CAM KẾT TPP – EVFTA VỀ MÔI TRƯỜNG

1. Cam kết
� TPP: Các cam kết chung về việc duy trì hệ thống pháp luật đầy đủ về

môi trường, không vì mục tiêu thương mại mà giảm bớt các tiêu
chuẩn môi trườngY.

� EVFTA: Có 01 Điều riêng về thương mại gỗ (dẫn chiếu tới
VPA/FLEGT, nhấn mạnh vấn đề nguồn gốc hợp pháp của gỗ)

2. Đánh giá
� Không làm thay đổi hiện trạng chính sách, pháp luật môi trường liên quan 

tới gỗ
� Không có hy vọng hạ thấp/giảm bớt các tiêu chuẩn môi trường
� Tương lại VPA/FLEGT?
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CAM KẾT TPP – EVFTA VỀ MUA SẮM CÔNG

1. Cam kết

Các đối tác TPP, EU cam kết mở cửa thị trường mua sắm công cho Việt
Nam:

� Theo chủ thể mua sắm: trung ương – địa phương; liên bang – bang

� Theo ngưỡng mua sắm: khoảng 4 tỷ đồng

� Theo loại hàng hóa/dịch vụ: Không giới hạn đối với gỗ và sản phẩm gỗ

2. Đánh giá

� Thị trường được mở rộng đáng kể

� Hiện thực hóa lợi thế?
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CAM KẾT TPP – EVFTA VỀ MUA SẮM CÔNG
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Ví dụ về cam kết mở cửa thị trường mua sắm công của Hoa Kỳ

Cơ quan mua sắm Ngưỡng mua sắm Loại hàng hóa/dịch vụ

Cơ quan cấp Liên bang
(Danh sách 86 cơ quan cụ 
thể)

4 tỷ đồng VN
Không có hạn chế đối 
với gỗ và sản phẩm gỗ

Cơ quan khác
(Danh sách 07 cơ quan cụ 
thể)

7,9 tỷ đồng VN
Không có hạn chế đối 
với gỗ và sản phẩm gỗ

Cơ quan cấp bang - -
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CAM KẾT TPP – EVFTA VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Cam kết
� Về tiêu chuẩn bảo hộ

Nâng cao tiêu chuẩn bảo hộ đối với tất cả các đối tượng SHTT, trong
đó đối với ngành gỗ đáng chú ý có:

- Nhãn hiệu

- Quyền tác giả (liên quan tới mẫu mã, phần mềm thiết kếY)

- Sáng chế (liên quan tới dây chuyền, công nghệ sản xuấtY)

� Về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

- Các biện pháp thực thi chặt chẽ hơn (đặc biệt là tại biên giới)

- Các hình thức xử lý nghiêm khắc hơn (tội hình sự)

2. Đánh giá
� Khó khăn hơn

� Chi phí tốn kém hơn
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TRONG TỔNG THỂ

Với TPP và EVFTA

� Thị trường xuất khẩu của gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam được

mở rộng hơn ở mức nhất định (thuế quan, thị trường mua sắm

công)

� Các biện pháp kiểm soát (SPS, TBTY) ở các thị trường TPP, 

EU không bị ảnh hưởng

� Các tiêu chuẩn lao động, môi trường đối với ngành chế biến gỗ

không bị tác động trực tiếp nhưng có thể tăng lên trong tương

lai

� Các yêu cầu về SHTT sẽ khắt khe hơn, tốn kém chi phí tuân

thủ hơn
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ VỊ!

Trung tâm WTO và Hội nhập
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Tel: 04-35771458; Fax: 04-35771459

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Website: trungtamwto.vn 
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