
 

 

TUYÊN BỐ CHUNG 

LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH TIẾP CẬN BA BÊN 

ĐỐI VỚI QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

 
 
1. Trước khi kết thúc đàm phán thương mại giữa Liên minh châu Âu với Vương quốc 

Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len (sau đây gọi là “Vương quốc Anh”), Vương quốc Anh 

và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Việt Nam”) công 

nhận rằng cách tiếp cận ba Bên đối với quy tắc xuất xứ hàng hóa liên quan đến Liên 

minh châu Âu là kết quả ưu tiên trong các thỏa thuận thương mại giữa Vương quốc 

Anh với Việt Nam và Liên minh châu Âu. Cách tiếp cận này tái tạo phạm vi bao 

trùm của các luồng thương mại hiện có và cho phép tiếp tục công nhận hàm lượng 

trị giá xuất xứ từ Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như từ Liên minh châu Âu 

trong hoạt động xuất khẩu giữa các Bên, phù hợp với mục đích của Hiệp định Thương 

mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, Chính 

phủ Vương quốc Anh và Chính phủ Việt Nam hiểu rằng bất kỳ thỏa thuận song 

phương nào giữa Vương quốc Anh và Việt Nam là bước đầu tiên hướng tới việc đạt 

được kết quả này. 

 

2. Trong trường hợp Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận về 

quy tắc xuất xứ hàng hóa phù hợp với cách tiếp cận ba Bên, Vương quốc Anh và 

Việt Nam đồng ý thực hiện các bước cần thiết để khẩn trương nâng cấp Nghị định 

thư của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-

len và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “FTA Anh-Việt 

Nam ”) Về Quy định “Hàng hoá có Xuất xứ” và Phương thức Hợp tác Quản lý Hành 

chính để thể hiện cách tiếp cận ba Bên đối với quy tắc xuất xứ hàng hóa liên quan 

đến Liên minh châu Âu. Các bước cần thiết sẽ được thực hiện theo thủ tục của Ủy 

ban Thương mại được quy định trong FTA Anh-Việt Nam. Nếu hiệp định giữa 

Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu không bao gồm các điều khoản về quy tắc 

xuất xứ hàng hóa phù hợp với cách tiếp cận ba Bên tại thời điểm có hiệu lực, Vương 

quốc Anh và Việt Nam đều hiểu rằng hai nước sẽ nỗ lực tiếp tục các cuộc thảo luận 

thích hợp với Liên minh châu Âu. 

 

3. Tuyên bố chung này sẽ có hiệu lực vào ngày FTA Anh-Việt Nam có hiệu lực và 

sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi Vương quốc Anh hoặc Việt Nam thông báo chấm 

dứt bằng văn bản. Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực tức thì vào ngày hai nước thông báo. 


