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Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Khảo sát doanh nghiệp về EVFTA 
A Survey of businesses about the EVFTA 

Thời gian: 5-8/2022

Period: May – August, 2022

Nguồn gốc vốn của các DN tham gia Khảo sát
Source of capital of surveyed businesses

Doanh nghiệp dân doanh
Private enterprises

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
100% state-owned enterprises

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign-invested enterprises

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác
Other enterprises, economic operators

Quy mô của các DN tham gia Khảo sát
Size of surveyed businesses

Doanh nghiệp siêu nhỏ
Micro enterprises

Doanh nghiệp nhỏ
Small enterprises

Doanh nghiệp vừa
Medium enterprises

Doanh nghiệp lớn
Large enterprises

Nguồn: Khảo sát của VCCI năm 2022/ Source: VCCI’s survey 2022

1 Số lượng phản hồi hợp lệ: 524 doanh nghiệp/chủ thể kinh doanh

The number of valid responses: 524 businesses/economic operators

2



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

✓ FTA được DN biết đến nhiều nhất/ FTA that is most known by businesses

✓ FTA có tỷ lệ DN biết rõ cao nhất/ FTA with the highest percentage of businesses knowing well

FTA có tỷ lệ DN biết đến
thấp nhất/ FTA that is least 
known by businesses

Trung bình/ Average

DN dân doanh
Private enterprises

DN 100% vốn nhà
nước/ 100% state-
owned enterprises

DN FDI
FDI enterprises

Biết rõ/Khá rõ
Knowing well/quite well

Biết sơ qua
Knowing briefly

Không biết
Knowing nothing

Biết tương đối
Knowing quite well

Biết sơ qua
Knowing briefly

Không biết
Knowning nothing

Biết rõ
Knowing well

EVFTA

Hiểu biết của doanh nghiệp về EVFTA 
Businesses' understanding of the EVFTA 

EVFTA
Hiểu biết của DN  về EVFTA và các FTA 

Businesses' understanding of the EVFTA and other FTAs

Hiểu biết về EVFTA theo nguồn gốc vốn của DN 
Businesses' understanding of the EVFTA 

according to their source of capital

Nguồn: Khảo sát của VCCI năm 2022/ Source: VCCI’s survey 2022



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Hiểu biết của doanh nghiệp về EVFTA (2) 
Businesses' understanding of the EVFTA (2)

EVFTA có động lực lợi ích lớn: FTA đầu tiên giữa VN và EU

EVFTA has a great motivation: the first FTA between Vietnam and the EU

Thử lý giải/ Possible explanations

1

2

3

Thời gian để làm quen với EVFTA lâu hơn: Từ 2016-Nay

Longer time to get used to the EVFTA: From 2016-present

Các nỗ lực tuyên truyền phổ biến tốt hơn

Better propagation and dissemination efforts 



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

DN đang ngày càng biết
nhiều hơn, kỹ hơn về
các cam kết FTA liên

quan tới mình

Businesses have known 
more and more about FTA 

commitments

Biết rõ/Khá rõ
Knowing well/quite well

Biết sơ qua
Knowing briefly

Không biết
Knowing nothing

Hiểu biết của doanh nghiệp về các FTA 2016-2022
Businesses' understanding of FTAs 2016-2022

Nguồn: Khảo sát của VCCI năm 2022/ Source: VCCI’s survey 2022



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Các FTA có tác động tới
hoạt động sản xuất kinh
doanh của đa số các DN

FTAs had impacts on business 
activities of most enterprises

Đã có tác động
Already had impacts on businesses

Không có tác động
nào Had no impacts

Không biết có tác động hay không
Don’t know whether FTAs had impacts or not 

Tác động rất tích cực
Very positive impacts

Tác động tương đối tích cực
Relatively positive impacts

Tác động lợi – hại ngang bằng
Negative and positive impacts 
are equal

Tác động tương đối bất lợi
Relatively negative impacts

Tác động của các FTA tới hoạt động SXKD 
Impact of FTAs on business activities

Đánh giá về tác động chung của các FTA tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN
Evaluation of FTA impacts on business activities of enterprises

Nguồn: Khảo sát của VCCI năm 2022/ Source: VCCI’s survey 2022

1

2 Đa số DN đánh giá các tác 
động này là tích cực

Most enterprises evaluated 
these impacts as positive



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

✓ 4/10 DN từng hưởng lợi từ EVFTA/ 4 out of 10 
businesses have already benefited from the EVFTA

✓ FDI có tỷ lệ hưởng lợi cao nhất, DNNN thấp nhất/ 
FDI enterprises benefited the most, state-owned 
enterprises benefited the least

✓ Nhóm lợi ích phổ biến nhất mà DN được hưởng là
ưu đãi thuế quan/ The most common benefit that 
businesses enjoyed is tariff preferences

Hưởng ưu đãi thuế khi xuất khẩu hàng đi EU
Tariff preferences when exporting to the EU

Hưởng ưu đãi thuế khi nhập khẩu hàng từ EU
Tariff preferences when importing from the EU

Thêm cơ hội hợp tác, liên kết đối tác
More cooperation opportunities

Lượng đơn hàng từ EU thực tế/tiềm năng tăng lên
More actual/potential orders from the EU market

Tăng doanh thu, lợi nhuận gián tiếp nhờ EU
Indirectly increasing revenue, profit thanks to the EU

Nguồn cung từ EU đa dạng, thuận lợi hơn
More favorable supplies from the EU

Tiếp cận dịch vụ tốt hơn trong giao dịch với EU
Better access to services in doing business with the EU

Cơ hội đầu tư sang EU
Opportunities to investing in the EU

Bảo vệ tài sản trí tuệ tốt hơn
Better protection of intellectual property

Lợi ích từ EVFTA cho doanh nghiệp 
Benefits from the EVFTA for businesses

Các lợi ích cụ thể mà DN ghi nhận 
sau 02 năm thực thi EVFTA/ 

Benefits from the EVFTA for businesses 
after 2 year implementing the EVFTA

Nguồn: Khảo sát của VCCI năm 2022/ Source: VCCI’s survey 2022



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

✓ 4/100 DN từng thiệt hại/bất lợi vì 
EVFTA/ 4 out of 100 businesses 
suffered losses/disadvantages due to 
the EVFTA

✓ Cạnh tranh khó khăn hơn là bất
lợi chủ yếu/ The main disadvantage is 
tougher competition 

Thiệt hại từ EVFTA/ Losses from the EVFTA

Tỷ lệ DN đã từng chịu thiệt hại từ EVFTA trong 2 năm đầu thực thi
Evaluation of FTA impacts on business activities of enterprises

Nguồn: Khảo sát của VCCI năm 2022/ Source: VCCI’s survey 2022

Chưa từng thiệt hại 
Have not yet been damaged

DN siêu nhỏ/ Micro enterprises

DN nhỏ/ Small enterprises

DN vừa/ Medium enterprises

DN lớn/ Large enterprises

Quy mô DN/ Business size

Nguồn gốc vốn/ Source of capital 

Đã từng thiệt hại 
Have been damaged

Doanh nghiệp dân doanh
Private enterprises

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
100% state-owned enterprises

Doanh nghiệp FDI 
Foreign-invested enterprises



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Lợi ích thuế quan
Tariff Preference

Tỷ lệ DN trong tổng
Percentage in total

Tỷ lệ DN trong số DN từng
hưởng lợi / Percentage in the number 
of businesses benefiting from the EVFTA

Từng hưởng ưu đãi EVFTA với ít

nhất 01 lô hàng XK
Enjoyed the EVFTA tariff preference for at 

least 01 export consignment

17,2% 42,6%

Từng hưởng ưu đãi EVFTA với ít

nhất 01 lô hàng NK
Enjoyed the EVFTA tariff preference for at 

least 01 import consignment

16,4% 40,2%

DN tận dụng ưu đãi thuế quan EVFTA
Utilization of EVFTA tariff preference of businesses



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

✓ Đa số DN đã chủ động tìm hiểu
về ưu đãi thuế/ Most businesses 

actively learned about tariff 
preference

✓ Đa số DN đáp ứng được điều
kiện hưởng ưu đãi (QTXX) nhờ 
may mắn/ Most businesses met 

rule of origin (ROO) by luck

Do DN tự chủ động tìm
hiểu cam kết

Actively learned  about the 
commitments

Do đối tác gợi ý, đề nghị, 
hỗ trợ sử dụng

Suggested and supported 
by partners

Nhờ hàng hóa, quy trình
SX của DN may mắn đã

đáp ứng QTXX
Met ROO by luck

Do DN chủ động điều chỉnh lại nguồn
cung, quy trình SX để đáp ứng QTXX

Actively adjusted production processes  
to meet ROO

DN hưởng ưu đãi thuế quan nhờ đâu?
How could businesses benefit from tariff preferences?

Các yếu tố đã giúp DN tận dụng được ưu đãi thuế quan EVFTA
Factors that help businesses utilize EVFTA tariff preference

Nguồn: Khảo sát của VCCI năm 2022/ Source: VCCI’s survey 2022



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

✓ Chủ yếu do hàng hóa không đáp ứng QTXX 
Main reason is that goods did not meet the ROO 

✓ Do đã dùng thuế MFN hoặc GSP 
Because businesses used the MFN or GSP tariffs

✓ Do không biết về ưu đãi 
Because businesses didn’t know tariff preferences

Hàng xuất khẩu của DN không đáp ứng
Exports did not meet the ROO

Thuế MFN đã tốt bằng hoặc hơn EVFTA
The MFN tariff was equal to or better than the EVFTA tariff 

Đối tác EU không cung cấp chứng từ CNXX cho hàng NK
EU partners did not provide certificates of origin for imports

Đã hưởng ưu đãi theo GSP
Businesses enjoyed the GSP tariff

Không biết có ưu đãi EVFTA
Businesses didn’t know the EVFTA tariff preference

Không đáp ứng các điều kiện khác để hưởng ưu đãi
dù có CNXX/ Businesses didn’t meet other 

requirements to enjoy preferences despite having a C/O

Không được cấp CNXX (EUR.1) dù hàng hóa đáp ứng QTXX
C/Os (EUR.1) were not granted though goods met ROO

Lý do khác
Other reasons

DN chưa được hưởng ưu đãi vì đâu?
Reasons why businesses did not benefit from tariff preferences?

Các lý do khiến DN chưa tận dụng 
được ưu đãi thuế quan EVFTA

Reasons why businesses did not utilize 
the EVFTA tariff preference

Nguồn: Khảo sát của VCCI năm 2022/ Source: VCCI’s survey 2022



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Tác động rất tích cực
Very positive effect

Tác động tương đối tích cực
Relatively positive effect

Tác động lợi – hại ngang bằng 
Negative and positive impacts are equal

Tác động tương đối bất lợi
Relatively negative effect

Tác động rất bất lợi
Very negative effect

Không rõ tác động theo hướng nào
Don’t know what direction of effect

Các FTA sẽ tác động thế nào tới DN? 
How will FTAs affect businesses?

Nguồn: Khảo sát của VCCI năm 2022/ Source: VCCI’s survey 2022

Hướng tác động của các FTA tới triển vọng kinh doanh của DN
Effect direction of FTAs on business prospects

7/10 DN đánh giá EVFTA và các FTA sẽ tác 
động tới triển vọng kinh doanh của DN 

7 out of 10 businesses predict that the EVFTA and 
FTAs will have effects on their business prospects 

1

Phần lớn tin đó sẽ là các tác động tích cực

Most businesses believe these effects will be positive 

2

✓ Cơ hội gia tăng doanh thu, lợi nhuận
Opportunities to increase revenue and profit

✓ Cơ hội tham gia chuỗi giá trị
Opportunities to join the value chain

✓ Môi trường kinh doanh cải thiện
Better business environment



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

✓ Những biến động, bất định của
thị trường là mối lo lớn nhất/ 
Market’s uncertainties are the main 
concern

✓ Năng lực cạnh tranh hạn chế là 
lực cản chủ yếu/ Limited 

competitiveness is the main obstacle

✓ Thông tin cần thiết về FTA vẫn là 
vấn đề lớn/ Necessary information 

about FTAs is still a big problem

Điều gì có thể sẽ cản trở DN hưởng lợi từ các FTA?  
What may empede businesses from making benefits from FTAs?

Nguồn: Khảo sát của VCCI năm 2022 
Source: VCCI’s survey 2022

Những yếu tố cản trở DN hưởng lợi từ các FTA
Factors empeding businesses from making benefits from FTAs?

Năng lực cạnh 
tranh của DN còn 
hạn chế/ Limited 
competitiveness

Môi trường kinh 
doanh chưa thuận 

lợi/ Unfavorable 
business 

environment

Thiếu thông tin cụ
thể về các cam 

kết và cách thức
áp dụng/ Lack of 
information about 
commitments and 

implementation

Quy tắc xuất xứ để 
hưởng ưu đãi FTA 
khó đáp ứng/ ROO 
is difficult to meet

Một số cam kết 
FTA bất lợi cho 

DN/ Unfavorable 
FTA commitments 

Bất cập trong công 
tác tổ chức thực thi 

FTA của cơ quan Nhà 
nước/ Shortcomings 
in FTA implementation 

by Government 
Agencies

Yếu tố biến động. 
bất định của thị 
trường/ Market 

uncertainties 



XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
THỰC THI EVFTA: 

HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ

Law-making activities to implement the EVFTA: 
Result and Evaluation



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Mục tiêu/ Objectives

Bảo đảm PL nội địa tương thích với cam kết

To ensure that the domestic laws and regulations are compatible with 
commitments

1

Bảo đảm cam kết được tổ chức thực thi trên thực tế

To ensure that commitments are implemented in practice
2

Để tận dụng các cam kết về quyền

To utilize rights under commitments
3

Các trường hợp được loại trừ
Excluded cases

- Cam kết áp dụng trực tiếp, không cần

xây dựng văn bản PL để “nội luật hóa”/ 
Commitments are applied directly, there is no need 

to promulgate legal documents to "internalize"

- Cam kết yêu cầu gia nhập một số

Hiệp định/ Commitments requesting accession 

to 

a number of Agreements

- Cam kết về một số vấn đề thiết chế

(Ủy ban, Tiểu ban, Đầu mối liên lạc…)/ 
Commitments on a number of institutional issues 

(Committee, Sub-Committee, Contact Point ...)



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Thực tế/ Practice
No VBQPPL thực thi EVFTA/ Legal documents to implement the EVFTA Cam kết EVFTA được thực thi/ Implemented EVFTA commitments

1

Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện
Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 – 2022/ Decree  No.111/2020/ND-CP on Preferential 
Export Tariffs, Special Preferential Import Tariffs for EVFTA implementation for the period 
2020-2022

Các cam kết liên quan tại Lời văn Chương 2, Phụ lục 2-A (Cắt giảm, xóa bỏ thuế
quan) và các Tiểu Phụ lục Chương 2 EVFTA, bao gồm:
The related commitments in text of Chapter 2, Annex 2-A (Reduction or Elimination of 
customs tariffs) and Appendices of Chapter 2 , including:

-Tiểu Phụ lục 2-A-2: Biểu thuế của Việt Nam
Appendix 2-A-2: Tariff schedule of Vietnam

-Tiểu Phụ lục 2-A-3: Biểu thuế xuất khẩu của Việt Nam 
Appendix 2-A-3: Export duty schedule of Vietnam

2

Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất
khẩu sang EU (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 11/2022/NĐ-CP)/ Decree No. 
103/2020/ND-CP on certification of fragrant rice exported to the EU (amended, supplemented 
by Decree No.11/2022/ND-CP)

Cam kết tại điểm 9 (Gạo), Tiểu mục 1 (Hạn ngạch thuế quan của EU), Mục B (Hạn
ngạch thuế quan) Phụ lục 2-A Chương 2 EVFTA 
Commitments at point 9 (Rice), Sub-section 1 (EU Tariff Quotas), Section B (Tariff Quotas), 
Annex 2-A, Chapter 2

3

Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về
thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (sửa đổi bởi Nghị định
59/2018/NĐ-CP)/ Decree No.08/2015/ND-CP regulating specific provisions and guidance on 
enforcement of customs law on customs procedures, examination, supervision and control 
procedures (amended by Decree No. 59/2018/ND-CP)

Cam kết tại Điều 11 Chương 4 (Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại) EVFTA 
Commitments in Article 11, Chapter 4 (Customs and Trade Facilitation)

4 Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA/ 
Circular No.11/2020/TT-BCT on Rules of Origin of the EVFTA 

Cam kết tại Nghị định thư 1 EVFTA (Quy định về hàng hóa có xuất xứ)
Commitments in Protocol 1 of the EVFTA (Provisions on Originating products)

5
Thông tư số 07/2021/TT-BTC quy định Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất
xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA/ Circular No.07/2021/TT-BTC regulating
time to submit Certificate of Origin for imported goods under the EVFTA

6 Thông tư 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện EVFTA về phòng vệ thương mại/ 
Circular No.30/2020/TT-BCT on trade remedies under EVFTA

Cam kết tại Chương 3 EVFTA (Phòng vệ thương mại) 
Commitments in Chapter 3 (Trade Remedies)



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Thực tế/ Practice
No VBQPPL thực thi EVFTA/ Legal documents to implement the 

EVFTA 
Cam kết EVFTA được thực thi/ EVFTA commitments are implemented

7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022/ Law on Amending 
and Supplementing a number of Articles of the Intellectual Property Law, 2022

Cam kết tại Chương 12 EVFTA (Sở hữu trí tuệ)
Commitments in Chapter 12 (Intellectual Property)

8 Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) 2022 
Law on Insurance Business (amended), 2022

Cam kết tại Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam) Chương 8 EVFTA (Tự do 
hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử) 
Commitment in Annex 8-B (Viet Nam's schedule of specific commitments), Chapter 8 
(Liberalization of investment, Trade in services and electronic commerce)

9 Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng
dẫn về đấu thầu mua sắm theo CPTPP, EVFTA và UKVFTA/ Decree No.09/2022/ND-
CP amending and supplementing Decree No.95/2020/ND-CP on guidance on procurement 
bidding under CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Các Nghị định này được hướng dẫn bởi 04 Thông tư, gồm:/ These Decrees are 
guided by 04 Circulars, including:

-Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn theo
CPTPP, EVFTA, UKVFTA/ Circular No.21/2022/TT-BKHDT on preparation of bidding 
documents for non-consulting services under CPTPP, EVFTA, UKVFTA

-Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn theo CPTPP, 
EVFTA, UKVFTA/ Circular No.20/2022/TT-BKHDT on preparation of bidding documents for 
consulting services under CPTPP, EVFTA, UKVFTA 

-Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa theo
CPTPP, EVFTA, UKVFTA/ Circular No.12/2022/TT-BKHDT on the preparation of bidding 
documents for procurement of goods under CPTPP, EVFTA, UKVFTA 

-Thông tư 15/2022/TT-BKHĐT về lập hồ sơ mời thầu xây lắp theo CPTPP, EVFTA, 
UKVFTA)./ Circular No.15/2022/TT-BKHDT on the preparation of bidding documents for 
construction and installation under CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Cam kết tại Lời văn Chương 9 (Mua sắm công) và Phụ lục 9-B (Phạm vi điều chỉnh
của Chương mua sắm công đối với Việt Nam) Chương 9 EVFTA
Commitments in text of Chapter 9 (Government procurement) and Annex 9-B (Coverage of 
government procurement for Viet Nam)



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Đánh giá (1)/ Evaluation (1)

Về tiến độ ban hành/ Promulgating progress1

2

• Nhanh hơn bình thường/ Faster than usual

• Sớm hơn CPTPP/ Sooner than the CPTPP

• Chậm so với cam kết/ Later than commitments

Về thời điểm ban hành – hiệu lực 
Time of issuance and becoming effective

• 8/9 văn bản ban hành muộn hơn thời điểm cam kết có hiệu lực 

8/9 documents were issued later than the effective date of commitments

• 9/9 văn bản bảo đảm thời điểm hiệu lực theo cam kết 

9/9 documents meet the requirement of effective time under commitments

• 01 văn bản hướng dẫn chưa được thực hiện 

01 guiding document has not been implemented



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Đánh giá (2)/ Evaluation (2)

Về cách thức soạn thảo/ Regarding methods of drafting 3

• 5/9 văn bản ban hành mới, điều chỉnh riêng về EVFTA 
5/9 documents were newly promulgated to regulate EVFTA’s specific issues  

• 1/9 văn bản sửa đổi văn bản hiện hành, điều chỉnh riêng về EVFTA 
1/9 document was issued to amend a current document regulating EVFTA’s 

specific issues 

• 3/9 văn bản sửa đổi văn bản hiện hành, áp dụng chung 
3/9 documents were issued to amend current and generally-applied documents

Về quá trình soạn thảo/ Drafting process4

• Tất cả các Dự thảo đều được đăng web
All Drafts were published on websites  

• 7/9 Dự thảo gửi lấy ý kiến VCCI 
7/9 Draft were sent to VCCI for comments



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Về tính tương thích/ Regarding Compatibility

Tương thích mức độ cao/ 
Highly compatible

Tương thích/ Compatible Chưa hoàn toàn tương thích/ Not fully compatible

Một số quy định về đấu thầu/ 
Some provisions on government
procurements:

- Minh bạch/ Transparent

- Ưu đãi trong nước/ Domestic
preferences

- Phạm vi mở cửa cho nhà
thầu EU/ Market opening for 
the EU contractors 

Phần lớn quy định/ Most
provisions

Tương thích ở mức vừa đúng 
cam kết/ Compatible at a 
moderate level as commited

- Nguyên văn cam kết/ 
Verbatim as commitments

- Như cam kết, chỉ điều chỉnh
nhỏ về kỹ thuật/ Same as 
commitments, with minor 
technical adjustments

02 quy định/ 02 provisions

- Quy định về cách xác định giá gói thầu mua sắm thường
xuyên/ Regulating on how to determine the price of regular 
procurement packages

- Quy định về điều kiện đình chỉ nhãn hiệu đã trở thành tên gọi
thông thường/ Regulating on conditions for revocation of 
trademarks that have become common names 

Lưu ý khác/ Other notes

- 01 cam kết (về lao động) chưa bảo đảm khả năng thực thi trên
thực tế/ 01 commitment (on labor) are not guaranteed about ability
to implement in practice

- Tính tương thích của một số quy định về hải quan/ 
Compatibility of some provisions on customs

Đánh giá (2)/ Evaluation (2)



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

Đánh giá (3)/ Evaluation (3)

Về tính minh bạch/ Transparency1

• Tính hệ thống trong quy định pháp luật đấu thầu gói thầu FTA?
Systematicity in the bidding regulations for FTA packages?

• Tính kết nối trong quy định về kiểm tra xuất xứ hải quan
Connectivity in regulations on inspection of origin

Về tính hợp lý, khả thi/ Reasonability, Feasibility2

• Quy định thêm điều kiện làm hạn chế quyền hưởng ưu đãi 
theo EVFTA?/ Regulating additional conditions limiting rights to 
enjoy preferences under the EVFTA?

• Chưa tận dụng hết quyền theo EVFTA (phân biệt mức bồi 
thường vi phạm SHTT)/ Not yet making full use of rights under 
the EVFTA (discrimination of compensation for intellectual property 
infringement)



Doanh nghiệp sau 02 năm thực thi EVFTA Xây dựng pháp luật thực thi EVFTA

#1 Thông tư 07/2021/TT-BTC/ Circular No.07/2021/TT-BTC

• Bỏ điều kiện về việc khai chậm nộp vào Tờ khai nhập khẩu / Removing the condition on 
declaration of late submission in import declaration form

• Chuyển thành Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC/ Converting to A Circular 
amending Circular 38/2018/TT-BTC

#2 Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ/ Law on Amending and 
Supplementing a number of Articles of the Intellectual Property Law

• Bổ sung điều kiện đình chỉ bảo hộ “do lỗi của chủ sở hữu nhãn hiệu”/ Adding conditions 
on suspension of protection "due to faults of trademark owners"

• Tận dụng quyền về phân biệt bồi thường thiệt hại theo lỗi vô ý/cố ý/ Taking advantage 
of rights on discrimination of compensation according to intentional/intentional faults

#3 Pháp luật về lao động/ Regulations on labor

• Xây dựng Nghị định về quản lý, tổ chức, hoạt động của tổ chức đại diện người lao 
động tại cơ sở/ Formulating a Decree on management, organization and operation of 
employee representative organizations at the grassroots level

• Sửa đổi Luật Công đoàn và văn bản hướng dẫn/ Amending Trade Unions Law and guiding 
documents

Kiến nghị 
điều chỉnh 
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