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VIỆT NAM RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 
TẠI WTO LẦN THỨ 2

Trong khuôn khổ WTO, bên cạnh việc đàm phán và giải quyết tranh chấp, công tác 
rà soát chính sách thương mại định kỳ là một trong những nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu và được tiến hành định kỳ đối với tất cả các thành viên nhằm bảo đảm sự 
minh bạch và tuân thủ đầy đủ trong việc thực hiện các cam kết và nghĩa vụ trong 
WTO. Trước đây, chu kỳ rà soát sẽ là 2, 4 hoặc 6 năm tùy thuộc vào tỷ trọng trong 
thương mại thế giới của từng nước thành viên, nhưng từ 01/01/2019 trở đi, chu kỳ 
rà soát được kéo dài thêm một năm cho mỗi nhóm nước, và sẽ là 3, 5 hoặc 7 năm. 

Việt Nam nằm trong nhóm nước có kỳ rà soát 7 năm/lần. Phiên rà soát chính sách 
thương mại đầu tiên của Việt Nam đã diễn ra vào năm 2013 tại Geneva, Thụy Sỹ. 
Phiên rà soát thứ 2 cho giai đoạn 2014-2019 đã được diễn ra trực tuyến tại Hà Nội 
vào ngày 27 và 29/04/2021.

Tại phiên rà soát, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã có bài phát biểu 
về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được kể từ Phiên rà soát lần đầu vào năm 
2013, bao gồm các kết quả về xuất nhập khẩu, tăng trưởng và cải cách kinh tế, cũng 
như định hướng xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến thương mại trong 
thời gian tới. Cụ thể, cho đến nay tổng giá trị thương mại của Việt Nam tăng 5 lần 
so với thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào năm 2007. Trong số 50 
nền kinh tế có giá trị thương mại lớn nhất thế giới, Việt Nam là nước có tốc độ tăng 
trưởng thương mại lớn nhất, năm 2019 đã vươn lên vị trí thứ 23 từ vị trí thứ 39 năm 
2009 (theo Báo cáo Rà soát Thống kê Thương mại Thế giới năm 2020 của WTO). 
Đại sứ Botswana (chủ trì phiên họp) và Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Hà Lan tại WTO, 
cùng nhiều đại diện từ các thành viên WTO khác cũng đã phát biểu ghi nhận những 
thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, hoàn thiện thể chế và chính sách 
về thương mại và đầu tư, cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động của WTO.

Trước khi Phiên rà soát lần 2 diễn ra, Việt Nam đã hoàn thiện Báo cáo Quốc gia Việt 
Nam, xây dựng được bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế, thương mại, đầu tư… 
của Việt Nam cho giai đoạn rà soát 2014-2019. Việt Nam cũng cung cấp dữ liệu, rà 
soát và góp ý cho Báo cáo của Ban thư ký WTO để phục vụ cho Phiên rà soát. Trong 
quá trình này, Việt Nam cũng đã nhận được 850 câu hỏi từ 31 thành viên WTO, bao 
gồm các đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Anh… về nhiều lĩnh vực như thuế, dịch vụ, đầu tư, tài chính ngân 
hàng, TBT, SPS… Số lượng câu hỏi đồ sộ cùng với sự tham gia tích cực của các thành 
viên WTO tại Phiên rà soát đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của các thành viên WTO 
tới các chính sách thương mại và đầu tư của Việt Nam. 

Phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ 3 của Việt Nam dự kiến được tổ chức 
vào năm 2026 – 5 năm sau Phiên rà soát lần 2 thay vì 7 năm do Việt Nam đã tiến lên 
vị trí của nhóm 20 nước thành viên có tỷ trọng thương mại lớn nhất trong WTO. 5


