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Từ ngày 01/01/2022, Hiệp định thương mại tự do (FTA) có quy mô lớn nhất 
thế giới – Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giữa 10 nước 
ASEAN với 05 đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New 
Zealand – sẽ chính thức có hiệu lực. 

RCEP được ký kết từ ngày 15/11/2020 và đến ngày 02/11/2021 đã có 06 
nước ASEAN (Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam) 
và 04 nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand) phê 
chuẩn Hiệp định, đủ điều kiện để Hiệp định chính thức có hiệu lực từ ngày 
01/01/2022.  

Xét về quy mô, RCEP hiện là FTA lớn nhất toàn cầu khi bao trùm một khu 
vực thị trường khổng lồ với 15 quốc gia, chiếm khoảng 1/3 dân số thế giới 
và 1/3 GDP toàn cầu. Do vậy, Hiệp định này sẽ thiết lập một khu vực tự do 
hóa rộng lớn, ổn định và lâu dài cho các nước thành viên, mở ra các cơ hội 
thương mại và đầu tư, hình thành các chuỗi cung ứng khu vực, giúp kết 
nối các doanh nghiệp của các thành viên, giảm sự phụ thuộc vào các đối 
tác bên ngoài….

Về nội dung, RCEP được xây dựng trên nền tảng các FTA riêng lẻ đã có 
giữa ASEAN với từng đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia 
và New Zealand (còn gọi là các FTA ASEAN+). Do đó, RCEP là một FTA bao 
trùm, gồm 20 Chương và 04 Phụ lục, với nhiều cam kết cao hơn các FTA 
ASEAN+, và bổ sung thêm nhiều lĩnh vực mới mà các FTA này chưa có 
hoặc có quy định không đáng kể (như Thương mại điện tử, Mua sắm công, 
Cạnh tranh, Sở hữu trí tuệ…). 

Nhằm cung cấp thông tin và hướng dẫn cho các doanh nghiệp Việt Nam 
và các đơn vị liên quan về những nội dung và cách thức tận dụng Hiệp 
định RCEP, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia Hỗ trợ Cải cách Kinh 
tế Việt Nam (Aus4Reform), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) đã biên soạn Cẩm nang doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định RCEP” 
và tổ chức hội thảo “RCEP – Những điều doanh nghiệp cần biết” trong 
tháng 11/2021(1). Trong thời gian tới, VCCI sẽ tiếp tục triển khai các hoạt 
động thông tin về cam kết RCEP và hướng dẫn tận dụng Hiệp định này 
cho các ngành, lĩnh vực cụ thể với mức độ sâu hơn, chi tiết hơn và đầy đủ 
hơn để từng ngành, từng doanh nghiệp đều được chuẩn bị hành trang kỹ 
càng cho việc hiện thực hóa các cơ hội của FTA đầy tiềm năng này.

 (1)Nội dung Cẩm nang và tài liệu Hội thảo được đăng tải tại Cổng thông tin WTO-FTA của 
Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI tại www.trungtamwto.vn


