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Ngày 29/12/2020, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên hiệp Vương 
quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) đã chính thức được ký kết, chỉ sau hơn 2 
tuần từ khi hoàn tất đàm phán Hiệp định vào ngày 11/12/2020. Hiệp định này 
sẽ giúp Việt Nam duy trì quan hệ thương mại với Anh sau khi nước này chính 
thức rời khỏi EU vào 31/12/2020 (tiến trình Brexit), hỗ trợ hai nước phục hồi 
kinh tế sau COVID-19.

Hiệp định UKVFTA có hiệu lực tạm thời từ 23h tối 31/12/2020 giờ GMT (tức 
6h sáng ngày 01/01/2021 theo giờ Việt Nam). Hai Bên đang tiếp tục tiến hành 
các thủ tục trong nước để Hiệp định chính thức có hiệu lực, dự kiến trong 
năm 2021.

UKVFTA được đàm phán và hoàn tất dựa trên nền tảng các cam kết đã đồng 
thuận trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu 
(EVFTA) – một Hiệp định vốn đã hoàn tất khi Anh chưa ra khỏi Liên minh 
châu Âu. Về cơ bản, gần như toàn bộ các cam kết cơ bản về thương mại hàng 
hóa, dịch vụ và mở cửa đầu tư trong EVFTA vẫn được tiếp tục duy trì trong 
UKVFTA, có bổ sung thêm một số điều chỉnh phù hợp với quan hệ thương 
mại song phương giữa Việt Nam và Anh.  Theo đó, Hiệp định gồm 9 điều 
khoản; 01 Phụ lục sửa đổi một số điều của lời văn EVFTA; 01 thư song phương 
trao đổi giữa Việt Nam và Anh; 01 Nghị định thư về quy tắc xuất xứ, và 02 Bản 
Chú giải.

Những mặt hàng được ưu đãi thuế quan nhiều nhất từ UKVFTA bao gồm dệt 
may, đồ gỗ, thủy sản, rau quả và gạo.

Bên cạnh việc được hưởng ưu đãi thuế quan từ UKVFTA, doanh nghiệp Việt 
Nam vẫn tiếp tục được hưởng thuế quan ưu đãi GSP từ Anh nếu xuất trình 
C/O mẫu A theo đúng quy định. Với trường hợp các chứng từ liên quan tới 
xuất xứ hàng hóa theo cơ chế REX (cơ chế tự chứng nhận hàng hóa của EU), 
Anh chỉ chấp nhận các chứng từ được phát hành trước ngày 01/01/2021 áp 
dụng cho hàng hóa nhập khẩu trong vòng 12 tháng kể từ 31/12/2020.

Được xúc tiến đàm phán và hoàn tất trong khoảng thời gian ngắn, UKVFTA 
là một Hiệp định rất kịp thời, đảm bảo thông suốt cho hoạt động thương 
mại hàng hóa giữa Việt Nam và Anh sau khi ưu đãi từ EVFTA không còn áp 
dụng với Anh sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit ngày 31/12/2020. 
Hiệp định này là nền tảng cho các hoạt động hợp tác thương mại – đầu tư 
ổn định và hiệu quả giữa hai Bên trong giai đoạn mới sau khi Anh hoàn toàn              
tách khỏi EU.

Doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin về 
UKVFTA trên website Trung tâm WTO và Hội 
nhập – VCCI theo link sau: 
https://trungtamwto.vn/fta/433-viet-nam--
vuong-quoc-anh-ukvfta/ 

(Trungtamwto.vn > FTA > Việt Nam - Vương 
quốc Anh (UKVFTA))

Văn kiện Hiệp định UKVFTA:
https://trungtamwto.vn/tin-tuc/16830-van-
kien-hiep-dinh-ukvfta 
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Anh hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong khu vực 
châu Âu. Năm 2019, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt trị giá 6,6 
tỷ USD, với thặng dư xuất nhập khẩu cho Việt Nam lên tới 5 tỷ USD. Trong 
tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 700 tỷ USD năm 2019 của Anh, nhập 
khẩu từ Việt Nam chiếm chưa đầy 1%. Rõ ràng dư địa phát triển và tăng xuất 
khẩu của Việt Nam vào Anh là rất rộng. Từ 2011 đến 2019, tăng trưởng trung 
bình kim ngạch thương mại hai Bên là 12,1%/năm, cao hơn mức trung bình 
10%/năm tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới. Các sản 
phẩm xuất khẩu chính từ Việt Nam sang Anh là điện thoại, linh kiện, dệt may, 
giày dép, thủy sản, gỗ…; còn các sản phẩm nhập khẩu chính vào Việt Nam từ 
Anh bao gồm máy móc, dược phẩm, sắt thép, hóa chất…5


