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Quan chức cấp cao và đoàn đại biểu đại diện các nước Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-

lê, Nhật Bản, Ma-lai-xia, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam đã tham dự 

phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng CPTPP và phiên họp của các Uỷ ban chuyên môn tại 

Auckland, Niu Di-lân từ ngày 7-9 tháng 10 năm 2019.   

 

Vào thời điểm hệ thống thương mại quốc tế dựa trên các quy tắc đang trải qua giai đoạn căng 

thẳng, nhiệm vụ thực thi tốt một trong những hiệp định thương mại mới, toàn diện và đầy 

tham vọng nhất thế giới là đặc biệt quan trọng. Sau khi bắt đầu có hiệu lực vào tháng 12 năm 

2018, các phiên họp tại Auckland đã ghi dấu ấn chuyển tiếp trong quá trình phát triển của 

Hiệp định CPTPP. 

 

Cùng với phiên họp Hội đồng, các Ủy ban CPTPP trong các lĩnh vực sau đây cũng nhóm họp 

lần đầu tiên: Thương mại hàng hóa, Quy tắc xuất xứ, Thương mại Nông nghiệp, Hàng rào kỹ 

thuật đối với thương mại (TBT), Biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực 

vật (SPS), Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Doanh nghiệp Nhà nước và độc quyền chỉ định, 

Phát triển, Hợp tác và nâng cao năng lực, Cạnh tranh và thuận lợi hóa kinh doanh, Môi trường 

và Hội đồng Lao động.  

 

Các cuộc thảo luận trong các Ủy ban và Hội đồng tập trung vào giám sát và đảm bảo việc 

thực thi Hiệp định một cách đầy đủ và đúng đắn, nhằm đạt được kết quả như các thành viên 

đã đàm phán. Các phiên họp tại Auckland cũng tập trung vào việc xây dựng và giám sát tiến 

độ của các chương trình làm việc đã được quy định trong Hiệp định. Điều này bao gồm xác 

định các lĩnh vực hợp tác giữa các thành viên CPTPP nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong 

các Chương liên quan. 

 

Các quan chức cấp cao cũng được cập nhật về tình hình phê chuẩn từ các bên ký kết và bày tỏ 

sự ủng hộ và khuyến khích các nỗ lực này để Hiệp định có hiệu lực với tất cả các bên ký kết 

trong thời gian sớm nhất có thể. 

 

Ghi nhận quyết định của Hội đồng CPTPP lần thứ nhất vào tháng 01 năm 2019 về thủ tục kết 

nạp thành viên mới, các quan chức cấp cao cũng hoan nghênh sự quan tâm của các nền kinh 

tế khác đối với việc gia nhập Hiệp định và tái khẳng định sự quan tâm của các thành viên 

CPTPP trong việc mở rộng Hiệp định thông qua việc kết nạp những nền kinh tế sẵn sàng đáp 

ứng các tiêu chuẩn cao của Hiệp định CPTPP. 

 

Hội đồng cũng đã thống nhất về chương trình làm việc của các cơ quan trực thuộc của Hội 

đồng chưa được nhóm họp lần này, và chỉ đạo các chuyên gia xem xét loại dữ liệu quan trọng 

cần thu thập và chia sẻ giữa các thành viên nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sự đóng 

góp dài hạn của Hiệp định CPTPP cho sự hợp tác kinh tế giữa các thành viên. 

 



Hội đồng đã thông qua hai quyết định chính thức, (i) về Quy trình thủ tục theo Điều 27.4 và 

(ii) về việc thành lập Danh sách trọng tài viên được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng theo Điều 

28.11 của Hiệp định. 

 

Bên lề các phiên họp, Diễn đàn mở về Môi trường cũng được tổ chức lần đầu tiên, tập trung 

thảo luận chủ đề về Đại dương và Môi trường biển. Đây là cơ hội cho các nhóm xã hội dân 

sự, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng khoa học và doanh nghiệp, tham gia vào 

các vấn đề có liên quan đến công việc của Ủy ban Môi trường. Ngoài ra, một hội thảo cũng đã 

được tổ chức với sự tham dự của đại diện khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) nhằm thúc 

đẩy đối thoại về các phương thức mà các hiệp định thương mại có thể giải quyết các vấn đề cụ 

thể mà các doanh nghiệp SME phải đối mặt trong thương mại quốc tế. 

 

Phiên họp tiếp theo của Hội đồng CPTPP sẽ được tổ chức tại Mê-hi-cô vào giữa năm 2020.  


