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Ngày 15/6/2020, Bộ Ngoại giao Nhật Bản chính thức thông báo đã hoàn 
tất các thủ tục cần thiết để thông qua Nghị định thư thứ nhất sửa đổi 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP). Dự kiến 
Nghị định thư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2020 với Nhật Bản và 4 
nước thành viên ASEAN đã thông qua bao gồm Thái Lan, Singapore, Lào và 
Myanmar.

AJCEP là hiệp định thương mại tự do đa phương đầu tiên của Nhật Bản, với 
phạm vi bao hàm nhiều lĩnh vực nhưng tập trung chủ yếu vào thương mại 
hàng hóa, các lĩnh vực khác như dịch vụ, đầu tư có cam kết hạn chế. Phần 
cam kết về thương mại hàng hóa đã chính thức có hiệu lực từ 1/12/2008. 
Các nội dung còn lại liên quan đến dịch vụ và đầu tư được tiến hành đàm 
phán bổ sung từ năm 2010 và đạt được thỏa thuận chung cấp bộ trưởng về 
một Nghị định thư sửa đổi vào năm 2017.

So với AJCEP năm 2008, Nghị định thư sửa đổi đã bổ sung thêm các cam 
kết liên quan tới thương mại dịch vụ, di chuyển thể nhân và đầu tư. Đây là 
hiệp định đối tác thương mại đầu tiên của Campuchia, Lào và Myanmar có 
cam kết về thương mại dịch vụ và di chuyển thể nhân. Nghị định thư sửa 
đổi cũng bao gồm những cam kết tự do hóa chưa từng có trong các hiệp 
định song phương giữa Nhật Bản và một nước thành viên ASEAN nào khác. 

Nghị định thư thứ nhất sửa đổi AJCEP chính thức được Nhật Bản ký kết 
vào ngày 27/2/2019, và lần lượt được 10 nước thành viên ASEAN ký kết vào 
tháng 3 và 4/2019. Theo quy định của Nghị định thư, văn kiện này sẽ bắt 
đầu có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau ngày Nhật Bản 
và tối thiểu một nước thành viên ASEAN thông báo hoàn tất thủ tục pháp lý 
trong nước. Hiện tại, 4 nước thành viên ASEAN bao gồm Thái Lan (5/7/2019), 
Singapore (30/8/2019), Lào (2/4/2020) và Myanmar (10/4/2020) đã hoàn tất 
thủ tục này. Do đó, sau thông báo từ phía Nhật Bản, Nghị định thư sẽ có hiệu 
lực với các nước kể trên từ 1/8/2020.

Các nước ASEAN còn lại, bao gồm Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn tất các thủ 
tục pháp lý nội địa trong thời gian sắp tới. Với từng nước này, thời gian Nghị 
định thư có hiệu lực sẽ là ngày đầu tiên của tháng thứ hai kể từ ngày nước 
đó thông báo hoàn tất thủ tục.

Nghị định thư được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu 
tư giữa Nhật Bản và khu vực kinh tế ASEAN đang phát triển nhanh chóng, 
trong đó có Việt Nam.

Doanh nghiệp có thể tham khảo Nghị 
định thư thứ nhất sửa đổi AJCEP trên 
website của Trung tâm WTO và Hội 
nhập – VCCI theo link sau: 
http://trungtamwto.vn/chuyen-
de/6177-hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-
toan-dien-asean---nhat-ban-ajcep

(Trungtamwto.vn -> FTA -> ASEAN – 
Nhật Bản -> Nội dung hiệp định)


