
   

 

  

Tuyên bố chung của Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ ba 

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, các Bộ trưởng và quan chức cấp cao đại diện của Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, 

Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po, và Việt Nam đã họp 

theo hình thức trực tuyến tại Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ ba do Mê-hi-cô chủ trì.  

Chúng tôi hoan nghênh sự tiến bộ vững chắc đã đạt được trong một năm rưỡi triển khai thực thi Hiệp 

định kể từ thời điểm có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2018, và ghi nhận công việc của 14 Ủy ban 

và 01 Nhóm công tác đã họp theo hình thức trực tuyến ngay trước Phiên họp Hội đồng này1.  

COVID-19 và sự đóng góp của CPTPP để thiết lập một nền kinh tế bao trùm, bền vững và có khả năng 

thích ứng 

Đại dịch COVID-19 đã mang tới những thách thức chưa từng có tiền lệ đối với cộng đồng quốc tế, bao 

gồm các vấn đề về sức khỏe cộng đồng; sự đoàn kết xã hội; kế sinh nhai; và sự tuân thủ các nguyên tắc 

thương mại cởi mở và tự do. Đại dịch đã gây ra những mất mát lớn lao về khía cạnh tình cảm cũng như 

các vấn đề riêng tư đối với các cá nhân và xã hội.  

Vào tháng 06 năm 2020, Ngân hàng Thế giới dự báo trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu rằng 

nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm 5,2% trong năm nay, có nghĩa là thế giới đang phải đối mặt với cuộc suy 

thoái tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới II. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khối lượng 

giao dịch hàng hóa thế giới ước tính sẽ giảm từ 13% đến 32% so với năm 2019.  

Cuộc khủng hoảng này đã minh chứng cho tầm quan trọng của sự hợp tác và các mối quan hệ thương 

mại bền chặt. Các thành viên CPTPP đã ứng phó bằng cách thể hiện các cam kết của mình đối với nền 

thương mại dựa trên quy tắc thông qua duy trì chuỗi cung ứng cởi mở, trao đổi thông tin tích cực, minh 

bạch và thông báo kịp thời về các biện pháp thương mại. Kể khi bắt đầu, Hiệp định CPTPP đã có mục 

tiêu duy trì các thị trường mở, tăng trưởng thương mại thế giới, thúc đẩy hơn nữa hội nhập kinh tế tại 

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, và tạo cơ hội mới cho người dân thuộc mọi hoàn cảnh thu nhập và 

kinh tế.  

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng trong hoàn cảnh hiện tại, điều quan trọng hơn hết là chống lại chủ 

nghĩa bảo hộ và củng cố một hệ thống thương mại cởi mở, hiệu quả, cân bằng, toàn diện và dựa trên 

quy tắc để phục hồi tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới. Chúng tôi tái khẳng định quyết tâm tiếp tục 

                                                           

1 Các Ủy ban về Thương mại Hàng hóa, Quy tắc Xuất xứ, Thương mại Nông nghiệp, Hàng rào Kỹ thuật đối với 

Thương mại, các Biện pháp vệ sinh và Kiểm dịch động thực vật, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp nhà 

nước và độc quyền chỉ định, Phát triển, Hợp tác và Xây dựng năng lực, Cạnh tranh và Thuận lợi hóa Kinh 

doanh, và Môi trường đã họp lần thứ hai kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Các Ủy ban về Thương mại Dệt may, 

Dịch vụ Tài chính, Hội tụ chính sách và Nhóm Công tác về các dịch vụ chuyên môn đã họp phiên đầu tiên kể từ 

khi Hiệp định có hiệu lực.    

 



 

 

thực thi đầy đủ Hiệp định CPTPP, gửi tín hiệu mạnh mẽ về việc ủng hộ thương mại tự do; thiết lập các 

quy tắc tiêu chuẩn cao và cân bằng phù hợp với thế kỉ XXI; bảo đảm môi trường kinh doanh minh 

bạch, dễ dự đoán, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; và mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, người tiêu 

dùng, các hộ gia đình, nông dân và công nhân trong khu vực. 

Các thành viên CPTPP quyết tâm tiếp tục hợp tác với nhau để phục hồi nền kinh tế sau COVID-19, bao 

gồm thông qua các công việc mà chúng tôi đang triển khai nhằm thiết lập và củng cố chuỗi cung ứng, 

và nghiên cứu các cách thức CPTPP có thể được tận dụng nhằm tạo thuận lợi thương mại số để ứng 

phó với COVID-19. Chúng tôi cam kết tránh các biện pháp hạn chế thương mại vô lí và thực hiện các 

biện pháp phù hợp với các quy định của Hiệp định CPTPP nhằm tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa 

và dịch vụ thiết yếu trong đại dịch, bao gồm vật tư và thiết bị y tế, thuốc, nông sản và thực phẩm cũng 

như các vật tư khác qua biên giới theo phương thức phù hợp với các quy tắc thương mại quốc tế. 

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các chuỗi cung ứng duy trì mở và có sự kết nối để các thị trường quốc 

tế có thể tiếp tục hoạt động nhằm hỗ trợ cho lưu thông nông sản và các nguyên liệu nông nghiệp, vốn 

đóng vai trò thiết yếu nhằm tránh tình trạng khan hiếm thực phẩm và bảo đảm an ninh lương thực toàn 

cầu. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao các biện pháp đã được các thành viên triển khai nhằm tạo 

thuận lợi cho quá trình thông quan các sản phẩm nông nghiệp tại biên giới và kêu gọi các đối tác 

thương mại đảm bảo rằng các biện pháp nhập khẩu đối với thực phẩm, các sản phẩm động thực vật là 

minh bạch, dựa trên các bằng chứng khoa học và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan, và không hạn chế 

thương mại quá mức độ cần thiết với tình hình thực tế. Chúng tôi cũng công nhận vai trò của đổi mới 

nông nghiệp trong việc hỗ trợ năng suất nông nghiệp và an ninh lương thực, và nhấn mạnh về lợi ích 

của việc áp dụng các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế có liên quan nhằm hỗ trợ môi trường thương mại 

minh bạch và dễ dự đoán.  

Chúng tôi cũng đang cùng nhau làm việc để tìm ra các biện pháp mang tính thực tiễn cho những hợp 

tác trong tương lai nhằm hỗ trợ phục hồi thương mại sau COVID-19, bao gồm thông qua các hoạt động 

đan được thực hiện trong một loạt các Ủy ban có liên quan và giao các quan chức cấp chuẩn bị một kế 

hoạch toàn diện để thúc đẩy hoạt động này.    

Với tư cách là một phần của những nỗ lực này, chúng tôi nhấn mạnh sự đóng góp thích hợp của CPTPP 

đối với việc tăng cường kết nối khu vực thông qua tạo điều kiện cho các nỗ lực giúp cho chuỗi cung 

ứng toàn cầu có khả năng thích ứng hơn và ít bị tổn thương hơn trước các khủng hoảng. Theo đó, 

chúng ta hoan nghênh các sáng kiến nhằm thúc đẩy trao đổi quan điểm giữa các chuyên gia nhằm thảo 

luận cách thức đạt được mục tiêu đó.  

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cũng như chứng kiến vai trò càng ngày càng quan trọng của các 

công nghệ kĩ thuật số đối với mọi mặt của đời sống xã hội, chúng tôi hoan nghênh các sáng kiến nhằm 

tìm ra cách thức tận dụng Hiệp định CPTPP để tăng cường số hóa trong khu vực, và cách thức các 

thành viên CPTPP có thể đóng vai trò trọng tâm trong xây dựng quy tắc toàn cầu của lĩnh vực này. 

Chúng tôi chia sẻ quan điểm về việc thành lập một cơ quan chuyên trách về kinh tế số là hữu ích. Theo 

đó, chúng tôi đã yêu cầu các quan chức cấp cao làm việc thêm về vấn đề này và báo cáo lại với Hội 

đồng càng sớm càng tốt.   

Hệ thống thương mại đa phương 



 

 

Các thành viên CPTPP tái khẳng định các cam kết mạnh mẽ trong việc ủng hộ WTO với vai trò là nền 

tảng của hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc. Hoạt động của các cơ quan và các Ủy ban 

thường xuyên của WTO cần phải được tăng cường. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để tăng cường các đòn 

bẩy nhằm cải tổ WTO, bao gồm cả hệ thống giải quyết tranh chấp. Chúng tôi nỗ lực đi đầu thông qua 

các hoạt động như cam kết minh bạch bằng cách thông báo kịp thời, đặc biệt liên quan đến các biện 

pháp hạn chế khẩn cấp được thiết lập nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Chúng tôi cam kết đảm 

bảo rằng các biện pháp hạn chế thương mại khẩn cấp được thiết kế để ứng phó với COVID-19 có mục 

tiêu cụ thể, cân đối, minh bạch, tạm thời, và không tạo ra các rào cản không cần thiết đối với thương 

mại hoặc phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu, tuân thủ các quy định của Hiệp định và phù hợp với các quy 

tắc của WTO. Chúng tôi cũng ủng hộ hoặc tham gia vào các cuộc đàm phán có liên quan trong khuôn 

khổ WTO để chứng minh khả năng của tổ chức này trong việc đưa ra các kết quả về các vấn đề của thế 

kỉ XXI trong thương mại hiện đại, chẳng hạn như xây dựng quy tắc quốc tế về các vấn đề liên quan đến 

thương mại trong lĩnh vực thương mại điện tử, vốn là yếu tố chính trong hoạt động kinh tế và thương 

mại giữa đại dịch COVID-19, cũng như các lĩnh vực về trợ cấp thủy sản.  

Hiệu lực của Hiệp định CPTPP đối với tất cả các nước ký kết ban đầu 

Chúng tôi đánh giá cao các thông tin cập nhật từ các thành viên ký kết ban đầu mà Hiệp định CPTPP 

chưa có hiệu lực, đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nước này nhằm hoàn thiện các thủ 

tục trong nước còn lại càng sớm càng tốt trong bối cảnh khó khăn hiện nay.   

Mở rộng Hiệp định CPTPP 

Chúng tôi ủng hộ sự gia tăng giá trị của CPTPP thông qua việc kết nạp thành viên mới và nồng nhiệt 

hoan nghênh sự quan tâm gia nhập Hiệp định CPTPP từ một số nền kinh tế bằng việc thể hiện sự sẵn 

sàng đáp ứng các tiêu chuẩn cao của Hiệp định này.  


