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 CPTPP CÓ HIỆU LỰC VỚI MALAYSIA 
VÀ TIẾP TỤC THU HÚT ĐỐI TÁC MỚI

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
được ký kết vào năm 2018, bao gồm 11 nước thành viên là Canada, 
Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, 
Malaysia và Việt Nam. Hiệp định này chính thức có hiệu lực từ 31/12/2018 
với 06 quốc gia thành viên phê chuẩn sớm nhất bao gồm Mexico, Nhật 
Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. Sau đó, CPTPP lần lượt 
có hiệu lực tại Việt Nam (từ ngày 14/1/2019), và Peru (từ ngày 19/9/2021). 
Theo diễn tiến mới nhất, Malaysia là thành viên thứ 09 phê chuẩn CPTPP 
vào 05/10/2022, và Hiệp định chính thức có hiệu lực tại Malaysia từ ngày 
29/11/2022. Dự tính, CPTPP sẽ giúp tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 
Malaysia tăng lên 655,9 tỷ USD vào năm 2030.

Nhìn chung, việc Malaysia phê chuẩn CPTPP không mang lại lợi thế lớn 
cho hàng hóa Việt Nam tại thị trường này do chúng ta đã có những hiệp 
định ký với Malaysia trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN với các đối tác. 
Tuy nhiên, quy tắc xuất xứ trong Hiệp định sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam sử 
dụng nguyên liệu đầu vào nhập khẩu từ Malaysia như hóa chất, chất dẻo, 
nguyên liệu linh kiện điện tử… để đáp ứng được tiêu chuẩn về xuất xứ 
hàng hóa xuất sang thị trường các nước CPTPP, đặc biệt là 03 thị trường 
mà ASEAN chưa có FTA là Canada, Mexico và Peru.

Bên cạnh các thành viên hiện tại, CPTPP còn hấp dẫn nhiều quốc gia bên 
ngoài muốn tham gia vào Hiệp định này. Chỉ trong nửa cuối năm 2022, đã 
có thêm hai nước mới từ khu vực Mỹ Latinh nộp đơn xin gia nhập CPTPP, 
đó là Costa Rica và Uruguay. Cụ thể, ngày 10/8/2022, Costa Rica thông 
báo nước này đã chính thức đề nghị gia nhập CPTPP nhằm hướng tới 
việc tăng cường quan hệ thương mại với các nền kinh tế châu Á. Ngày 
01/12/2022, Tổng thống Uruguay cũng thông báo nước này đã nộp đơn 
xin gia nhập CPTPP - đây là động thái nằm trong chiến lược kinh tế quốc 
tế của Uruguay nhằm tìm kiếm các cơ hội mới tại thị trường nước ngoài. 
Tính đến hiện tại, CPTPP đã nhận được đơn xin gia nhập mới của Trung 
Quốc, Vương quốc Anh, Đài Loan (Trung Quốc) và 03 nước Mỹ Latinh bao 
gồm Ecuador, Costa Rica và Uruguay. 

Ngoài những lá đơn xin gia nhập mới, những quốc gia đã nộp đề nghị gia 
nhập CPTPP trước đó như Trung Quốc và Anh cũng đang rất tích cực thúc 
đẩy quá trình gia nhập Hiệp định này. Cụ thể, về phía Trung Quốc, nước 
này cho biết đã tiến hành một cuộc nghiên cứu đánh giá đầy đủ, toàn 
diện và chuyên sâu về các quy tắc trong văn bản Hiệp định, đồng thời xây 
dựng kế hoạch cho các luật và chính sách có thể cần sửa đổi để tham 
gia CPTPP. Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã hơn một năm kể từ khi 
Trung Quốc xin gia nhập CPTPP, các cuộc đàm phán chính thức về vấn 
đề này vẫn chưa bắt đầu. Trong khi đó với việc xin gia nhập của Anh, các 
thành viên CPTPP chỉ mất 04 tháng để khởi động nhóm công tác về việc 
gia nhập của nước này, và đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để 
Anh có thể gia nhập CPTPP trong năm 2023. ■


