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Ngày 30/12/2020, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh chính thức 
ký kết thỏa thuận hợp tác và thương mại ngay trước thềm thực thi tiến trình 
Brexit sau hơn 4 năm dài với nhiều trở ngại. Văn kiện thỏa thuận dài 1.259 
trang đặt ra khuôn khổ thương mại hợp tác giữa hai Bên sau khi Vương quốc 
Anh chính thức rời khỏi EU từ 01/01/2021. 

Thỏa thuận bao gồm các cam kết không chỉ trong lĩnh vực thương mại hàng 
hóa và thương mại dịch vụ, mà còn bao hàm các lĩnh vực khác như đầu tư, 
cạnh tranh, trợ cấp nhà nước, minh bạch thuế quan, vận chuyển đường bộ 
và đường hàng không, năng lượng và bền vững, đánh bắt cá, bảo vệ dữ liệu, 
và hợp tác an ninh xã hội. 

Về thương mại hàng hóa, các mặt hàng từ Anh hoặc EU nếu thỏa mãn yêu 
cầu về quy tắc xuất xứ sẽ tiếp tục được nhập khẩu vào bên đối tác mà không 
bị áp thuế quan và hạn ngạch. Tuy nhiên, từ 01/01/2021, giữa Anh và EU đã 
dựng hàng rào hải quan và kiểm soát biên giới, buộc hàng hóa thông thương 
giữa hai Bên vẫn phải đáp ứng được các thủ tục hải quan nhất định mới được 
thông qua. Thỏa thuận cũng cho phép Anh được mở rộng những lựa chọn 
đầu tư mà không bị kiểm soát bởi các điều luật cạnh tranh của EU, kiểm soát 
vùng biển đánh cá, chủ động ban hành các chính sách nhập cư và chính 
sách pháp luật khác. 
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Anh cam kết duy trì các tiêu chuẩn về quyền của người lao động, môi trường 
và trợ cấp nhà nước của EU, đảm bảo môi trường kinh doanh “bình đẳng” 
cho các doanh nghiệp EU hoạt động tại thị trường này. Thêm vào đó, việc di 
chuyển tự do giữa Anh và EU của người lao động cũng bị chấm dứt, đòi hỏi 
một quá trình thích nghi và nhiều thủ tục mới kèm theo để không làm gián 
đoạn các hoạt động có liên quan. Ngoài ra, thỏa thuận còn bao gồm các cam 
kết về năng lượng hạt nhân, trao đổi thông tin mật và các tuyên bố chung 
khác. Tuy nhiên, Anh sẽ không bị buộc phải tuân theo các điều luật của EU 
hay không bị xét xử trực tiếp bởi Tòa án Công lý châu Âu.

Thỏa thuận Brexit đã được Hạ viện Anh bỏ phiếu thông qua vào ngày 
30/12/2020. Lãnh đạo 27 nước thành viên EU và Thủ tướng Anh đã thống 
nhất áp dụng tạm thời thỏa thuận này trước khi nó được Nghị viện châu Âu, 
Hội đồng châu Âu và Thượng viện Anh chấp thuận để chính thức có hiệu lực 
vào năm 2021.5


