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WTO vận động thực hiện chính sách thương 
mại hỗ trợ kế hoạch hành động về khí hậu 
hiệu quả và công bằng

Ban Thư ký WTO đã ban hành năm bản tóm 
tắt về thương mại, khí hậu và các vấn đề liên 

quan nhằm hỗ trợ các nỗ lực vận động chính sách 
thương mại như một phần của giải pháp cho một 
kế hoạch hành động về khí hậu hiệu quả và công 
bằng.

Thông tin tóm tắt đầu tiên phác thảo các chính sách 
thương mại được các thành viên WTO thông báo 
để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, gồm 4.355 
biện pháp liên quan đến khí hậu được xác định từ 
năm 2009 đến năm 2019 đã được thông báo theo 
Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng, 
Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, 
Hiệp định về nông nghiệp và Hiệp định về thủ tục 
cấp phép nhập khẩu. 

Bản thứ hai cung cấp thông tin về các điều khoản 
liên quan đến biến đổi khí hậu trong các hiệp định 
thương mại khu vực (RTA). Kết quả cho thấy rằng 
mặc dù vẫn còn tương đối ít về số lượng so với 
các mục tiêu môi trường khác, nhưng các quy định 
rõ ràng về biến đổi khí hậu đã ngày càng gia tăng 
trong các RTA, trong đó hợp tác về giảm thiểu và 
thích ứng với biến đổi khí hậu là loại biện pháp 
phổ biến nhất. Các điều khoản về biến đổi khí hậu 
này được bổ sung bởi các điều khoản khác về môi 
trường, bao gồm cả những điều khoản đề cập đến 
năng lượng tái tạo và thay thế. 

Bản thứ ba tóm tắt khả năng chống chịu thương 
mại trong bối cảnh thiên tai. Sự phụ thuộc lẫn nhau 
của nền kinh tế toàn cầu và sự phổ biến của chuỗi 
cung ứng quốc tế ngụ ý rằng thiệt hại đối với cơ 
sở hạ tầng địa phương hoặc năng lực sản xuất có 
thể dẫn đến các tác động kinh tế và thương mại đa 
dạng trên các lĩnh vực và biên giới. Theo đó, bản 
tóm tắt cung cấp một cái nhìn tổng thể về một loạt 
các biện pháp thương mại hiện có để tăng cường 
khả năng chống chịu của các quốc gia đối với thiên 
tai và giảm thiểu tác động của chúng bằng cách hỗ 
trợ ứng phó và phục hồi ngay lập tức.

Bản thứ tư kiểm tra lượng khí thải carbon liên 
quan đến thương mại quốc tế, lưu ý những cách 
thức khác nhau mà thương mại có thể tác động 
đến lượng khí thải nhà kính. Tóm tắt chỉ ra rằng 

thương mại quốc tế có thể làm giảm tổng lượng 
phát thải trong trường hợp sự khác biệt về lượng 
khí thải sản xuất giữa các nước xuất khẩu và nhập 
khẩu vượt quá lượng khí thải giao thông vận tải. 
Báo cáo cũng ghi nhận vai trò của thương mại 
trong việc truyền bá công nghệ và cách thức các 
sáng kiến chính sách và tiến bộ trong công nghệ 
xanh có thể giúp giảm lượng khí thải liên quan đến 
thương mại và vận tải trong tương lai. 

Bản thứ năm tập trung vào các cách thức thương 
mại có thể hỗ trợ các nỗ lực của Châu Phi để thích 
ứng với khí hậu thay đổi, đặc biệt là trong nông 
nghiệp. Báo cáo lưu ý rằng vai trò của thương mại 
trong việc tạo điều kiện thích ứng với khí hậu là 
mạnh nhất ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi nạn đói 
và phụ thuộc vào nhập khẩu, chẳng hạn như Châu 
Phi cận Sahara, vì thương mại làm giảm giá nông 
sản và tăng lượng lương thực sẵn có 

 

WTO tăng cường hỗ trợ cho các nước 
LDCs để thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi 
thương mại

Các thành viên WTO đã thảo luận riêng về 
việc cung cấp hỗ trợ cho các nước đang phát 

triển và kém phát triển (LDCs) để thực hiện Hiệp 
định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) vào ngày 
21/10/2021 sau cuộc họp chính thức của Ủy ban 
Tạo thuận lợi Thương mại trong hai ngày 19 và 
20/10/2021. 

 

Nguồn: WTO

Nhiều nước LDC đã gửi thông tin về nhu cầu hỗ 
trợ kỹ thuật của họ và đang tìm kiếm sự hỗ trợ bổ 
sung từ các đối tác phát triển vì việc thực hiện TFA 
đòi hỏi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và sự phối hợp 



Thuận lợi hoá thương mại    I   10/2021 3

THÔNG TIN QUỐC TẾ

với nhiều tổ chức trong nước và các bên liên quan. 
Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật trong tương lai 
đã được yêu cầu thiết kế dựa trên những khó khăn 
do đại dịch gây ra. Hiện tại, các nước LDC đã cam 
kết thực hiện 37% các điều khoản của TFA, theo 
các mốc thời gian mà họ đã thông báo với WTO.

Theo cập nhật từ Ban Thư ký WTO tại cuộc họp 
của Ủy ban vào ngày 19/10/2021, 32 thành viên 
có thời hạn thực thi trong giai đoạn từ tháng 10 
đến tháng 12/2021 đối với 116 biện pháp. Từ tháng 
10/2021 đến tháng 12/2022, 72 thành viên có thời 
hạn triển khai 367 biện pháp. Mười hai thành viên 
đã yêu cầu gia hạn thêm ngày thực hiện đối với 33 
biện pháp, và được Ủy ban chấp nhận 

G20 thông qua kế hoạch cải cách thuế 
doanh nghiệp toàn cầu và cam kết hành 
động để chống lạm phát

Bộ trưởng tài chính và chủ tịch ngân hàng trung ương G20 
họp tại Washington.                     Nguồn: Thời báo Nhật Bản 

Tháng 10/2021, các Bộ trưởng tài chính của 
Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) đã họp và 

thông qua mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn 
cầu là 15% vào năm 2023, đồng thời cam kết sẽ 
thực hiện hành động cần thiết khi tỷ lệ lạm phát 
gia tăng.  

Kế hoạch cải cách thuế doanh nghiệp kéo dài một 
thế kỷ được kết tinh thông qua các cuộc đàm phán 
quốc tế tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, 
với việc các thành viên G20 hoan nghênh trong 
thông cáo chung về việc thiết lập một chế độ thuế 
toàn cầu “ổn định hơn và công bằng hơn”. Theo 

OECD, thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu dự kiến 
sẽ tạo ra khoảng 150 tỷ USD doanh thu mới hàng 
năm.

Các thành viên G20 thông báo sẽ tiếp tục duy trì 
sự phục hồi, không rút sớm các biện pháp hỗ trợ. 
Ngoài ra, các ngân hàng trung ương cũng sẽ theo 
dõi chặt chẽ động thái giá cả hiện tại và thực hiện 
các hành động nhằm chống lạm phát, đảm bảo sự 
ổn định về giá các loại hàng hóa.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), với nhu cầu tăng 
nhanh nhờ các hạn chế vi rút được nới lỏng nhưng 
nguồn cung chậm đáp ứng trong bối cảnh gián 
đoạn do đại dịch, Hoa Kỳ và một số nền kinh tế thị 
trường mới nổi đã gia tăng lạm phát. 

Sau cuộc hội đàm G20, các Bộ trưởng tài chính 
của nhóm bảy nền kinh tế (Anh, Canada, Pháp, 
Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ) đã nhất trí về một 
bộ nguyên tắc hướng dẫn chung cho các loại tiền 
tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương nhằm kêu 
gọi các nước phát hành đảm bảo tính minh bạch và 
bảo vệ quyền riêng tư 

Châu Á - Thái Bình Dương nỗ lực tạo thuận 
lợi thương mại góp phần ứng phó biến đổi 
khí hậu

Các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc số hóa các 

thủ tục thương mại. Các thủ tục này là kỹ thuật số 
được thực hiện đơn giản hơn, dễ tiếp cận hơn và 
thực thi nhanh hơn. Và đặc biệt, các thủ tục thương 
mại kỹ thuật số cũng có thể góp phần bảo vệ môi 
trường, hỗ trợ nhiều hơn việc tạo thuận lợi thương 
mại thông minh ứng phó biến đổi khí hậu. 

Theo ước tính của Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á 
- Thái Bình Dương (ESCAP), lượng khí thải giảm 
tiết được từ việc số hóa các thủ tục thương mại là 
thực sự đáng kể. Việc số hóa hoàn toàn các quy 
trình quản lý xung quanh thương mại có thể tiết 
kiệm từ 32 đến 86 kg CO2 tương đương cho mỗi 
giao dịch đầu cuối. Với khối lượng giao dịch ở 
Châu Á và Thái Bình Dương, điều này có nghĩa 
là có thể tiết kiệm được 13 triệu tấn CO¬2, tương 
đương với việc trồng 439 triệu cây xanh. 

Như giấy là một nguồn phát thải khí nhà kính 
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(GHG) đáng kể, có thể được loại bỏ bằng cách 
“không dùng giấy”. Giao tiếp kỹ thuật số cũng loại 
bỏ nhu cầu vật lý về cung cấp tài liệu. Hiệu quả thu 
được từ các quy trình kỹ thuật số được sắp xếp hợp 
lý mang lại là một loạt các giảm phát thải 

Ủy ban kỹ thuật thường trực của WCO báo 
cáo giám sát các hạng mục mới nhất về tạo 
thuận lợi thương mại

Ủy ban kỹ thuật thường trực (PTC) của Tổ chức 
Hải quan thế giới (WCO) đã tổ chức phiên 

họp thứ 233 từ ngày 11/10 đến ngày 27/10/2021 
với gần 270 đại biểu tham gia nhằm giải quyết các 
vấn đề tạo thuận lợi thương mại của WCO, bao 
gồm thương mại điện tử, công nghệ thông tin và 
Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) của 
WTO, đặc biệt là sau khi các cơ quan làm việc liên 
quan đóng cửa. 

PTC đã theo dõi một số hạng mục như cập nhật kết 
quả Khảo sát hợp nhất thường niên năm 2021 của 
WCO đối với các Ủy ban Quốc gia về Tạo thuận 
lợi thương mại (NCTFs), Tạo thuận lợi và Kiểm 
soát hành khách, Phần mềm nghiên cứu giải phóng 
thời gian (TRS), Hợp tác Hải quan-Cảng để tăng 
tốc số hóa và cung cấp hướng dẫn. 

PTC báo cáo ghi nhận vai trò của hải quan trong 
việc giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 với 
những tiến bộ đạt được trong việc cung cấp hướng 
dẫn cho các thành viên nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc di chuyển xuyên biên giới của vắc xin 
Covid-19, nguyên liệu đầu vào và các thành phần 
vắc xin cũng như trong việc thực hiện Kế hoạch 
hành động WCO Covid-19. 

PTC cũng ghi nhận những kết quả đạt được trong 
lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, thảo 
luận về tiến độ liên quan đến việc đánh giá định 
kỳ đầu tiên của Gói Thương mại điện tử, bao gồm 
biên soạn các đề xuất và kết quả của loạt các cuộc 
họp không chính thức đột xuất được tổ chức vào 
tháng 9/2021 để thảo thuận về các đề xuất xem xét 
và đưa ra hướng dẫn về việc đánh giá tiến triển 
công việc nhằm hoàn thiện quy trình xem xét tại 
PTC đầu năm 2022.

PTC còn tiếp tục ủng hộ Hướng dẫn cập nhật kỹ 

thuật Quy tắc xuất xứ ưu đãi để nắm bắt Hệ thống 
hài hòa 2022; tán thành điều khoản tham chiếu cập 
nhật của Nhóm dự án mô hình dữ liệu (DMPT) 
và hỗ trợ kế hoạch tiếp thị sản phẩm để phát triển 
phiên bản 4 của mô hình dữ liệu WCO, đồng thời 
cung cấp thêm hướng dẫn về cách nâng cao mô 
hình này 

Hoa Kỳ và các quốc gia tìm cách tăng cường 
chuỗi cung ứng toàn cầu

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và 16 nhà lãnh 
đạo thế giới khác (đại diện của Liên minh châu 

Âu, Úc, Anh Canada, Congo, Đức, Indonesia, Ấn 
Độ, Ý, Nhật Bản, Mexico, Hà Lan, Hàn Quốc, 
Singapore và Tây Ban Nha) đã thảo luận về hành 
động để chuỗi cung ứng linh hoạt hơn khi đối mặt 
với bất kỳ cuộc khủng hoảng y tế nào trong tương 
lai, cũng như biến đổi khí hậu. 

Các vấn đề phát sinh về chuỗi cung ứng đã xuất 
hiện khi nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ phục hồi 
chậm lại sau đại dịch Covid-19. Nhưng đại dịch 
không phải là cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu 
cuối cùng mà thế giới sẽ còn phải tiếp tục chống 
chịu khi đối mặt với biến đổi khí hậu, thiên tai… 
Vì vậy, lãnh đạo các quốc gia nói trên đã đàm 
phán, bày tỏ quan điểm sẵn sàng làm việc cùng 
nhau để cho chuỗi cung ứng trở nên linh hoạt hơn, 
cùng làm việc để minh bạch hơn và chia sẻ thông 
tin giữa các quốc gia và về nhu cầu có nhiều nhà 
cung cấp đáng tin cậy về nguyên liệu thô, hàng hóa 
trung gian và thành phẩm 

Tạo thuận lợi trong lĩnh vực tái chế chất 
thải điện tử 

Liên minh toàn cầu về Tạo thuận lợi thương mại 
(GATF) đã hợp tác với doanh nghiệp quốc tế 

tái chế chất thải điện tử Enviroserve, thực hiện dự 
án thúc đẩy nền kinh tế khép kín bằng cách tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc di chuyển rác thải điện tử 
xuyên biên giới, lành mạnh về môi trường. Doanh 
nghiệp này đã đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn 
nghiêm ngặt của EU về tái chế chất thải điện tử. 

Chất thải điện tử là một trong những dòng chất 
thải rắn phát triển nhanh nhất và cần phải phát 
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triển những cách thức mới để giảm tác động môi 
trường của nó. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự di 
chuyển xuyên biên giới của rác thải điện tử là một 
bước quan trọng để tạo ra một nền kinh tế tuần 
hoàn cho ngành điện tử. Sự hợp tác của GATF với 
Enviroserve sẽ tăng cường đáng kể khả năng của 
Liên minh trong việc đưa ra những cải cách có ý 
nghĩa giúp các chính phủ thực hiện Hiệp định Tạo 
thuận lợi Thương mại của WTO 

WB phát hành báo cáo kinh tế châu Á –
Thái Bình Dương tháng 10/2021

Dự báo tăng trưởng kinh tế các quốc gia EPA của WB

Nguồn: World Bank

Báo cáo đánh giá, khu vực Đông Á và Thái 
Bình Dương (EAP) đang phải đối mặt với 

sự đảo chiều trong phát triển kinh tế. Năm 2020, 
nhiều quốc gia EAP đã ngăn chặn thành công sự 
lan rộng của Covid-19 và hoạt động kinh tế nhanh 
chóng phục hồi trong khi các khu vực khác trên 
thế giới gặp rât nhiều khó khăn để có thể ứng phó 
với đại dịch và suy thoái kinh tế. Nhưng hiện nay, 
EAP đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến thể Delta 
khi nhiều nền kinh tế tiên tiến đang phục hồi kinh 
tế. Tỷ lệ việc làm trong khu vực giảm trung bình 
khoảng 2 điểm phần trăm từ năm 2019 đến năm 
2020.

Việc giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 đang 
hạn chế hoạt động kinh tế. Các quy định ràng buộc 
về tiêm chủng khác nhau đối với các nước trong 
khu vực cũng dẫn đến kết quả phục hồi không 

đồng đều. Trong khi đó, việc thiếu hụt vắc xin và 
hạn chế xét nghiệm có thể sẽ dẫn đến các đợt tái 
phát hoặc các biến thể mới xuất hiện, nhưng hệ 
thống y tế vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để đối phó với 
dịch bệnh kéo dài.

Nhu cầu và giá cả hàng hóa tăng đã giúp duy trì 
xuất khẩu trong khu vực. Nhu cầu nhập khẩu 
hàng hóa toàn cầu đạt đỉnh vào quý 2/2020. Tuy 
nhiên, hiện nay xuất khẩu của các  nước EAP phải 
đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn khi các 
khu vực khác phục hồi. Tình trạng thiếu hụt các 
nguyên liệu đầu vào quan trọng như chất bán dẫn 
lan rộng qua các chuỗi giá trị toàn cầu, ảnh hưởng 
đến các ngành công nghiệp khác như điện tử, thiết 
bị y tế và ô tô.

Đồng thời, biến thể Delta đang làm gián đoạn hoạt 
động sản xuất nội địa và tại các quốc gia có nguồn 
hàng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt cũng như tăng 
thời gian và chi phí vận chuyển. 

Tình trạng khó khăn kinh tế kéo dài đang làm hạn 
chế khả năng cung cấp hỗ trợ kinh tế của các chính 
phủ. Khi những hạn chế về ngân sách bắt đầu bị 
thắt chặt, dự kiến hỗ trợ tài khóa trong toàn khu 
vực đã giảm từ mức trung bình 7,7% vào năm 
2020 xuống 4,9% vào năm 2021. Các phép đo 
chênh lệch sản lượng cho thấy rằng các nền kinh tế 
EAP đang hoạt động dưới mức tiềm năng của họ. 

Những tác động tiêu cực của đại dịch có khả năng 
làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. 
Tại Indonesia, Mông Cổ và Philippines, các công 
ty trung bình mất ít nhất 40% doanh số hàng tháng 
thông thường và cắt giảm việc làm. 

Ở yếu tố tích cực, Covid-19 cũng tạo ra cơ hội, 
nhanh chóng thay đổi áp dụng công nghệ, có thể 
thúc đẩy năng suất, cải thiện việc cải cách các 
chính sách của nhà nước nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp khôi phục sản xuất. Việc mở rộng hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp sản xuất đi kèm với việc tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp sáng tạo mới gia 
nhập thông qua cải cách môi trường kinh doanh. 
Cải cách lĩnh vực dịch vụ giúp tài chính, thông tin 
liên lạc, vận tải và các dịch vụ khác hiệu quả hơn. 
Các quốc gia giảm bớt các rào cản đối với thương 
mại cả hàng hóa và dịch vụ và tăng cường các quy 
định về cạnh tranh. 
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Thương mại thế giới và tăng trưởng GDP tiếp 
tục vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm nay, khiến 

WTO phải nâng dự báo cho năm 2021 và năm 
2022. Khối lượng thương mại hàng hóa thế giới 
hiện dự kiến sẽ tăng 10,8% vào năm 2021 (điều 
chỉnh tăng từ 8,0% trước đây), tăng 4,7% vào năm 
2022. Sự phục hồi kinh tế đã được thúc đẩy nhờ sự 
hỗ trợ bền vững của chính sách tiền tệ và tài khóa 
ở các nền kinh tế tiên tiến, cũng như ở các nền kinh 
tế đang phát triển có đủ không gian tài khóa. Một 
yếu tố khác thúc đẩy quá trình phục hồi nữa là việc 
sản xuất và phổ biến vắc xin Covid-19 đang dần 
được cải thiện. Tính đến giữa tháng 10/2021, 6,6 
tỷ liều đã được sử dụng trên toàn thế giới.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, 144 biện pháp thương 
mại về Covid-19 và các biện pháp liên quan đến 
thương mại hàng hóa đã được các nền kinh tế G2O 
thực hiện. Trong số này, 105 (73%) có tính chất tạo 
thuận lợi thương mại và 39 (27%) có thể được coi 
là hạn chế thương mại. Các biện pháp hạn chế xuất 
khẩu chiếm 95% tổng số các biện pháp hạn chế và 
trong số này, 54% các biện pháp đã được loại bỏ 

WTO kêu gọi các nền kinh tế G20 tiếp tục nới lỏng các hạn chế 
thương mại liên quan đến đại dịch

dần vào giữa tháng 10/2021. Theo đó, còn 18 biện 
pháp hạn chế thương mại vẫn được áp dụng, trong 
đó 17 biện pháp hạn chế xuất khẩu. Khoảng 20% 
các biện pháp tạo thuận lợi thương mại đã được 
rút lại, còn 85 biện pháp tạo thuận lợi thương mại 
vẫn đang được áp dụng. Mặc dù số lượng các biện 
pháp hạn chế thương mại liên quan đến dịch bệnh 
Covid-19 vẫn còn thấp, nhưng mức độ bao phủ 
thương mại ước tính của các biện pháp này gần 
gấp đôi (88,4 tỷ USD) so với các biện pháp tạo 
thuận lợi thương mại (48,2 tỷ USD).

Trong giai đoạn giám sát từ tháng 5 đến giữa tháng 
10/2021, đối với các biện pháp thương mại không 
liên quan đến Covid-19, G20 đã thực hiện 25 biện 
pháp tạo thuận lợi thương mại mới và 14 biện pháp 
hạn chế. Phạm vi thương mại của các biện pháp 
tạo thuận lợi nhập khẩu được đưa ra trong giai 
đoạn rà soát ước tính là 36 tỷ USD và của các biện 
pháp hạn chế nhập khẩu là 4,2 tỷ USD. Các hạn 
chế nhập khẩu của G20 có hiệu lực đã tăng đều cả 
về giá trị và tỷ lệ nhập khẩu của thế giới kể từ năm 
2009. Đến giữa tháng 10/2021, WTO tính 10,41% 

Báo cáo Giám sát thương mại lần thứ sáu của WTO về các biện pháp thương mại G20 thực hiện 
trong thời gian từ ngày 16/5 đến ngày 15/10/2021 được đưa ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục 
chiến đấu với đại dịch Covid-19. Mặc dù khoảng thời gian được đề cập trong Báo cáo đã cung 
cấp một số tin tức đáng khích lệ cho sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhưng vẫn cho thấy triển 
vọng của nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa chắc chắn. Những thách thức cơ bản, chẳng hạn như 
tiếp cận công bằng với vắc xin Covid-19, chẩn đoán và điều trị, vẫn là cốt lõi của những rủi ro 
tiêu cực mà thế giới phải đối mặt từ đại dịch Covid-19.

Hệ thống thương mại đa phương đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích việc tạo 
thuận lợi giảm thực hiện các biện pháp hạn chế thương mại. Kinh tế toàn cầu bắt đầu hồi phục, 
các nền kinh tế G20 nhìn chung đã thể hiện sự kiềm chế trong việc áp dụng các biện pháp hạn 
chế thương mại mới liên quan đến đại dịch và đang hỗ trợ sự phục hồi bằng cách tiếp tục dỡ 
bỏ các hạn chế được thông qua trước cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, dù số lượng các biện pháp 
hạn chế thương mại liên quan Covid-19 tương đối thấp nhưng phạm vi thương mại ước tính của 
các biện pháp này gần như gấp đôi (88,4 tỷ USD) so với các biện pháp tạo thuận lợi thương mại 
(48,2 tỷ USD). Do đó, trước thềm Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 của WTO, các nền kinh tế G20 
cần thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy hành động, tìm kiếm các giải pháp thiết thực 
và hướng tới tương lai cho một loạt các vấn đề từ thương mại và y tế, trợ cấp nông nghiệp, thủy 
sản và giải quyết tranh chấp.
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 Nguồn: Tính toán của WTO

 

Khối lượng thương mại hàng hóa thế giới giai đoạn từ quý 1/2015 và dự báo đến quý 3/2022

(Chỉ số tính Q1/2015 = 100)

hàng nhập khẩu của G20 bị ảnh hưởng bởi các 
biện pháp hạn chế nhập khẩu do các nền kinh tế 
G20 thực hiện kể từ năm 2009 và vẫn còn hiệu lực. 
Các khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại của 
các nền kinh tế G20 đã giảm mạnh trong giai đoạn 
rà soát sau khi đạt đỉnh cao nhất vào năm 2020. 
Các biện pháp phòng vệ thương mại vẫn là một 
công cụ chính sách thương mại quan trọng đối với 
các nền kinh tế G20, chiếm 69% tổng số các biện 
pháp thương mại không liên quan đến Covid-19 
được ghi nhận trong Báo cáo giám sát của WTO.

Đối với lĩnh vực dịch vụ không liên quan đến, 
một nửa trong số 28 biện pháp thường xuyên ảnh 
hưởng đến thương mại dịch vụ do các nền kinh tế 
G20 thực hiện trong giai đoạn xem xét được xác 
định là hạn chế thương mại. Các biện pháp chủ 
yếu đề cập đến đầu tư nước ngoài, dịch vụ truyền 
thông, Internet và các dịch vụ hỗ trợ mạng khác, 
và các dịch vụ tài chính. 

Đối với các biện pháp vệ sinh, kiểm dịch động 
vật (SPS) và hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
(TBT), có 284 thông báo SPS thường xuyên do 
các nền kinh tế G20 đệ trình trong giai đoạn xem 

xét (từ 16/5 đến 15/10/2021). Trong số này, các 
nền kinh tế G20 đã đệ trình 39% trong tổng số 109 
thông báo và liên lạc SPS về các biện pháp ứng 
phó với đại dịch. Các nền kinh tế G20 cũng đã đệ 
trình 101 trong số 173 thông báo TBT (58%) lên 
WTO để đối phó với đại dịch, bao gồm nhiều loại 
sản phẩm, bao gồm thuốc, vật tư y tế và thiết bị 
bảo vệ cá nhân (PPE). 

Trong giai đoạn đánh giá của Báo cáo giám sát, 
các nền kinh tế G20 tiếp tục điều chỉnh khuôn khổ 
sở hữu trí tuệ (SHTT) trong nước và thực hiện các 
biện pháp cụ thể về SHTT để tạo điều kiện phát 
triển và phổ biến các công nghệ y tế liên quan đến 
Covid-19.

Với kết quả đánh giá quá trình giám sát trên, WTO 
kêu gọi các nền kinh tế G20 cần thể hiện vai trò 
lãnh đạo trong việc thúc đẩy hành động, tìm kiếm 
các giải pháp thiết thực trước Hội nghị Bộ trưởng 
lần thứ 12 của WTO (MC12), tiếp tục nới lỏng các 
hạn chế thương mại liên quan đến đại dịch. Điều 
này sẽ giúp tất cả các quốc gia ứng phó hiệu quả 
hơn với Covid-19 và chuẩn bị tốt hơn cho các đại 
dịch trong tương lai 
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Tổng thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao sự 
tham gia của Việt Nam đối với các vấn đề quốc 

tế, trong đó có vấn đề ứng phó với biến đổi khí 
hậu, đặc biệt là cam kết của Việt Nam tại COP26 
về phát thải ròng bằng “0”, đóng góp ý nghĩa vào 
nỗ lực chung của thế giới nhằm ứng phó với cuộc 
khủng hoảng khí hậu hiện nay. 

Theo đó, Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam 
trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh, tuần 
hoàn, phát triển năng lượng tái tạo, hỗ trợ Việt 
Nam và các nước ở lưu vực sông Mekong giải 
quyết các vấn đề sạt lở đất, xâm nhập mặn, chuyển 
đổi canh tác, sử dụng nguồn nước bền vững nhằm 
đảm bảo an ninh lương thực.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã 
gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức 
Angela Merkel, Thủ tướng Czech Andrej Babis và 
Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic. Lãnh đạo 
các nước đánh giá Việt Nam là một ví dụ tốt cho 
cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực, cam 
kết của Việt Nam giúp tăng cường lòng tin của các 
nhà đầu tư trong việc thu hút đầu tư, huy động tài 
chính khí hậu, xây dựng năng lực và chuyển giao 

Thúc đẩy hợp tác toàn diện với Liên hợp quốc và các quốc gia 
Trong khuôn khổ Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp 
với Tổng thư ký Liên hợp quốc và các lãnh đạo cấp cao các nước nhằm thúc đẩy hợp tác toàn 
diện với Liên hợp quốc và các quốc gia.

công nghệ. Liên quan đến dịch bệnh Covid-19, 
lãnh đạo các nước cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ 
trợ, giúp đỡ Việt Nam về vaccine, trang thiết bị y 
tế trong thời gian tới. 

Trong buổi tiếp xúc song phương với Thủ tướng 
Australia Scott Morrison, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã trao đổi hàng loạt vấn đề 
về hợp tác song phương cũng như phối hợp trong 
các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. 
Thủ tướng Morrison khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ 
Việt Nam 3,7 triệu liều vaccine phòng Covid-19. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên 
cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh 
nghiệp và địa phương, phấn đấu đưa thương mại 
hai chiều sớm đạt 15 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu 
tư hai chiều. Để đạt mục tiêu đó, Thủ tướng đề 
nghị Australia mở cửa thị trường, tăng cường nhập 
khẩu nông sản và các mặt hàng Việt Nam có thế 
mạnh, đặc biệt là hoa quả theo mùa vụ và thủy 
sản; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng 
giao thông, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, 
năng lượng tái tạo - chủ đề đang được thảo luận tại 
COP26 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc song phương với Thủ tướng Australia Scott Morrison. 
Nguồn: TTXVN
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HOẠT ĐỘNG TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI 

Gần đây nhất, ngày 28/10/2021, Thái Lan đã 
hoàn tất việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác 

kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Tại Hội nghị 
Cấp cao ASEAN 39, Malaysia cũng đã cam kết về 
việc sẽ phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn 
diện Khu vực (RCEP) trong cuối năm 2021.

Với dân số 15 quốc gia gần 2,3 tỷ người và tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) là 28.500 tỷ USD trong 
năm 2020, cùng giá trị thương mại của các nước 
tham gia RCEP đạt hơn 10.700 tỷ USD, tương 
đương 30,3% tổng giá trị thương mại trên toàn 
cầu vào năm ngoái, RCEP được đánh giá là một 
thị trường thương mại và đầu tư lớn nhất thế giới. 
Quá trình phê chuẩn khẩn trương của các quốc gia 
ký kết phản ánh trung thực cam kết mạnh mẽ đối 

Các nước hoàn tất phê chuẩn RCEP
RCEP được 15 quốc gia ký kết vào tháng 11/2020, sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi được ít 
nhất 6 thành viên ASEAN và 3 quốc gia ký kết khác phê chuẩn. Tính đến nay, Ban Thư ký 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhận được văn kiện phê chuẩn từ 6 quốc 
gia thành viên, bao gồm Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cũng 
như từ 4 quốc gia ký kết là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và New Zealand. Điều này có 
nghĩa là Hiệp định RCEP sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2022.

với hệ thống thương mại đa phương công bằng và 
cởi mở, vì lợi ích của người dân trong khu vực và 
trên thế giới. Việc thực thi RCEP bắt đầu từ ngày 
01/01/2022 sẽ tạo động lực to lớn cho các nỗ lực 
phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19. 

Hiệp định RCEP chính là một trong những thành 
tựu đóng góp vào thành công chung của Việt Nam 
trong năm 2020 trên cương vị Chủ tịch ASEAN. 
với vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tọa Hội nghị 
Bộ trưởng RCEP, Việt Nam đã chủ động cùng với 
các nước ASEAN đưa ra các sáng kiến giúp xử 
lý những vấn đề tồn đọng để có thể kết thúc đàm 
phán và ký kết Hiệp định bên lề Hội nghị Cấp cao 
ASEAN lần thứ 37 diễn ra vào tháng 11/2020 

R C E P
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Hàn Quốc đề nghị OECD hạ tiêu chuẩn 
đánh thuế kỹ thuật số với ngành chế tạo

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức hợp tác và phát 
triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc đã nêu rõ lập 

trường của Hàn Quốc về thỏa thuận cuối cùng của 
130 nước về thuế kỹ thuật số, nhấn mạnh sự cần 
thiết hạ tiêu chuẩn đánh thuế với ngành chế tạo 
khi thỏa thuận cuối cùng này được thông qua và 
mức thuế suất tối thiểu được áp dụng trên phạm 
vi toàn cầu.

Căn cứ theo thỏa thuận đạt được, các nước nhất 
trí khấu trừ một phần chi phí liên quan tới hoạt 
động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, như 
chi phí tiền lương cho nhân viên. Tuy nhiên, Hàn 
Quốc cho rằng cần áp mức khấu trừ cao hơn cho 
các doanh nghiệp chế tạo vì ngành này thường ít 
bị xói mòn thuế.

Hàn Quốc bày tỏ lập trường ủng hộ mức thuế suất 
tối thiểu toàn cầu là 15%, đồng thời đưa ý kiến, 
nếu áp dụng thuế kỹ thuật số thì các nước phải 
dỡ bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST) riêng, tránh 
đánh thuế tương tự.

Về thuế biên giới carbon (CBAM) mà Liên minh 
châu Âu (EU) công bố gần đây, Chính phủ Hàn 
Quốc cho rằng cần xem xét cụ thể tình hình ở từng 
quốc gia, như cơ chế giao dịch quyền phát thải 
carbon hay các chế độ trợ cấp liên quan 

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiều 
hàng hóa, dịch vụ nhằm tiếp tục hỗ trợ 
doanh nghiệp, người dân chịu tác động của 
dịch Covid-19

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-

UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. 
Ngày 27/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi 
hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội. 

Theo đó, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người 

nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 
200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với 
doanh thu năm 2019.

Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và 
các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và 
quý IV/2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản 
xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác 
động của dịch Covid-19 trong năm 2021 do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương quyết định. Không áp dụng việc miễn 
thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung 
cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và 
dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi 
điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/11/2021 
đến hết ngày 31/12/2021 đối với các hàng hóa, 
dịch vụ: (i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, 
vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải 
đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; 
dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du 
lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch; (ii) Sản phẩm và dịch vụ 
xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình 
truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm 
nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; 
dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt 
động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và 
giải trí. Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (ii) không 
bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch 
vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 
và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ 
chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh 
doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm 
thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau: Doanh 
nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo 
phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% 
mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; doanh nghiệp, 
tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 
tỉ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% 
mức tỉ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng 
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Thổ Nhĩ Kỳ sửa đổi một số quy định Hải 
quan

Nhằm đơn giản hóa thủ tục quá cảnh hàng hóa, 
cấp phép địa điểm lưu giữ hàng hóa và kho 

ngoại quan, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kì đã sửa đổi 
một số quy định hải quan của quốc gia này. 

Sửa đổi bao gồm điều chỉnh quy định về ủy quyền 
gửi hàng theo hình thức quá cảnh và làm rõ trách 
nhiệm của cá nhân có liên quan trong việc mở địa 
điểm lưu giữ hàng hóa tạm thời hoặc kho ngoại 
quan; thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận ủy 
quyền gửi hàng và biên bản xác nhận của địa điểm 
lưu giữ hàng hóa đã cấp theo Quy chế về tạo thuận 
lợi đối với thủ tục hải quan trước thời điểm sửa 
đổi.

Các quy định mới liên quan tới ủy quyền gửi hàng 
sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2022. Theo đó, thủ 
tục ủy quyền gửi hàng được thực hiện đơn giản 
như thủ tục đối với hàng hóa quá cảnh. Người 
được ủy quyền sẽ thực hiện thủ tục quá cảnh hàng 
hóa mà không cần phải xuất trình chúng với cơ 
quan Hải quan. Bộ cũng đưa ra các quy định về 
điều kiện và thủ tục đối với đơn xin ủy quyền gửi 
hàng cũng như hủy bỏ và tạm dừng ủy quyền, thủ 

tục hải quan và các vấn đề khác liên quan đến ủy 
quyền này.

Về phạm vi trách nhiệm của cá nhân có liên quan, 
giám đốc doanh nghiệp, đại điện pháp nhân, thành 
viên hội đồng quản trị và những cá nhân nắm giữ 
tối thiểu 10% vốn của doanh nghiệp không phải 
chịu trách nhiệm đối với quyết định mở địa điểm 
lưu giữ hàng hóa tạm thời hoặc kho ngoại quan. 

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ quy định về thủ 
tục cấp phép đầu tư xây dựng kho, bãi tạm thời, 
cấp phép mở, kinh doanh và chuyển nhượng kho, 
bãi sẽ không được cấp cho đến khi cơ quan hải 
quan thông báo kết luận kiểm tra, điều tra, truy xét, 
khởi kiện về các tội danh đã nêu.

Giấy ủy quyền gửi hàng và biên bản xác nhận của 
kho hàng đã được cấp theo Quy chế tạo thuận lợi 
đối với thủ tục hải quan sẽ vẫn có hiệu lực cho đến 
ngày 31/12/2023. Người được ủy quyền trong các 
trường hợp này sẽ phải tuân theo các quy định theo 
Quy chế tạo thuận lợi đối với thủ tục Hải quan cho 
đến khi họ có đơn yêu cầu ủy quyền theo quy định 
mới. Trong trường hợp những người trước đây đã 
được cấp giấy ủy quyền gửi hàng theo Quy chế 
Tạo thuận lợi đối với thủ tục hải quan được cấp 
giấy ủy quyền gửi hàng theo quy định mới, thì các 
ủy quyền trước đó sẽ bị thu hồi  
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THÔNG TIN CHUYÊN SÂU

 Hệ quả của việc khai thác và sử dụng các 
nhiên liệu hóa thạch

Giá khí đốt tự nhiên đã tăng trên toàn thế giới do 
nhu cầu toàn cầu tăng trở lại nhanh hơn dự đoán 
sau các đợt đóng cửa do đại dịch gây ra, và khi tình 
trạng thiếu hụt năng lượng buộc các công ty tiện 
ích ở châu Âu và châu Á phải cạnh tranh để xuất 
khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). 

Tại Hoa Kỳ, sau nhiều năm hạn chế sự phát triển 
của cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch, nhiều bang 
như California và Texas đã buộc phải tìm kiếm 
nguồn khí đốt tự nhiên để sản xuất điện vào mùa 
đông bởi hạn hán và cháy rừng khiến bang này 
không còn nhiều lựa chọn khác để duy trì hoạt 

COP26 nỗ lực cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính 
thông qua các cam kết loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch và tạo 
thuận lợi phát triển ngành năng lượng tái tạo

Nhằm giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các dạng năng lượng sạch hơn để giảm phát 
thải khí nhà kính và tránh những tác động của biến đổi khí hậu, đại diện các chính phủ tại hội 
nghị khí hậu của Liên hiệp quốc ở Glasgow, Anh (COP26) đã tập trung giải quyết tình trạng 
tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch của nền kinh tế toàn cầu với một loạt các cam kết mới hạn 
chế sản xuất, sử dụng dầu, khí đốt cùng than đá và tạo thuận lợi phát triển sản xuất - kinh 
doanh năng lượng tái tạo. 

động. Năm nay, California phải phụ thuộc nhiều 
hơn vào các nhà máy điện chạy bằng khí đốt vì 
hạn hán đã khiến hơn một nửa sản lượng thủy điện 
bị cắt giảm. 

Số liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Hoa 
Kỳ (EIA) cho thấy tỷ lệ đóng góp của thủy điện 
vào điện của bang California sẽ giảm xuống chỉ 
còn 5% vào năm 2021, từ mức trung bình 5 năm 
là 12%, trong khi năng lượng tái tạo phi thủy điện, 
chủ yếu là gió và mặt trời, dự kiến sẽ tăng lên 37%. 
Trong khi đó, các nhà máy điện chạy bằng khí đốt 
sẽ cung cấp khoảng 45% điện năng được sản xuất 
trong bang trong năm 2021, tăng so với mức trung 
bình 5 năm (2016 - 2020) là 41%. 

 Nguồn: tradingeconomics

 

Biến động giá than toàn cầu (ĐVT: USD/tấn)
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Theo  Viện Phát triển bền vững Quốc tế (IISD), 
trong số 108,5 nghìn tỷ IDR của Indonesia hỗ trợ 
cho năng lượng vào năm 2020, có tới 95,3 nghìn 
tỷ IDR được trao cho các doanh nghiệp nhà nước 
sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch. Các khoản 
trợ cấp nhiên liệu hóa thạch vốn đã cao cũng đã 
tăng gấp đôi khi bổ sung thêm ngân sách phục hồi 
Covid-19. 

Đối với than đá, là nhiên liệu chính được sử dụng 
để sản xuất điện trên toàn thế giới. Nhiệt điện than 
ngày nay sản xuất hơn một phần ba lượng điện 
toàn cầu. Nhiều quốc gia dựa vào than rẻ, dễ tiếp 
cận để cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế.

Nhưng chính việc nhu cầu tăng sử dụng than đá 
của các quốc gia đã đẩy giá than toàn cầu lên mức 
cao kỷ lục và làm trầm trọng thêm tình trạng ô 
nhiễm môi trường. 

Theo tradingeconomics, giá than đạt mức đỉnh cao 
nhất là 269,50 USD/tấn vào ngày 05/10/2021. Tại 
Trung Quốc, sản lượng trung bình hàng ngày tăng 
hơn 1,2 triệu tấn lên mức kỷ lục trên 11,6 triệu tấn/
ngày. Nhập khẩu than của nước này đã tăng 76% 
trong tháng 9/2021, chủ yếu từ Nga và Indonesia.

Phát thải khí nhà kính do đốt than là nguyên nhân 
lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu. Việc loại bỏ than 
trên thế giới được coi là rất quan trọng để đạt được 
các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Sự gia tăng nhiệt 
độ trên 1,50C sẽ gây ra các tác động khí hậu thảm 
khốc hơn nhiều so với các cơn bão, sóng nhiệt, hạn 
hán và lũ lụt đang ngày càng tăng hiện nay.

 Tạo thuận lợi phát triển ngành năng lượng 
tái tạo góp phần nỗ lực loại bỏ dần nhiên liệu 
hóa thạch

Vì vậy, mục tiêu chính của các cuộc đàm phán 
COP26 là đảm bảo lời hứa của các quốc gia về 
việc cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà 
kính chủ yếu từ than, dầu và khí đốt, đủ để giữ cho 
nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên 1,50C (2,7 độ 
F), đồng thời tạo thuận lợi phát triển ngành năng 
lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, điện gió, địa 
nhiệt, năng lượng sinh khối, nhiên liệu hydrogen 
và pin nhiên liệu hydro …

- 19 quốc gia có kế hoạch cam kết tại Hội nghị sẽ 
ngừng cấp vốn công cho các dự án nhiên liệu hóa 

thạch ở nước ngoài vào cuối năm 2022. 

- “Cam kết không ràng buộc” có 77 quốc gia ký, 
23 quốc gia trong số đó đang thực hiện cam kết 
chấm dứt than lần đầu tiên. Các quốc gia lớn đã 
đồng ý từ bỏ điện than vào những năm 2030 và các 
quốc gia thu nhập thấp hơn cam kết vào năm 2040. 

- Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đề xuất, các 
chính phủ cần xét đến các chính sách hỗ trợ tạo 
thuận lợi phát triển ngành năng lượng tái tạo, như:

+ Giảm các rào cản hành chính đối với phát triển 
dự án tái tạo và nguồn cung ứng năng lượng tái tạo 
của doanh nghiệp bằng cách hợp lý hóa việc cấp 
phép và các thủ tục hành chính khác.

+ Đưa năng lượng tái tạo vào các gói kích cầu. Ưu 
tiên nên dành cho những lĩnh vực và hạng mục dự 
án mang lại cơ hội sớm tạo việc làm và phục hồi 
kinh tế, tiếp thu kinh nghiệm từ quá khứ và có thể 
dẫn đến lợi ích dưới dạng các hệ thống năng lượng 
hiệu quả cao và có khả năng phục hồi với khí nhà 
kính (KNK) liên quan thấp hơn khí thải. Các lĩnh 
vực hoạt động ưu tiên có thể bao gồm:

• Đưa ra các biện pháp tài chính cụ thể và các biện 
pháp khuyến khích hiệu quả về chi phí cho các dự 
án tái tạo trong các gói kích cầu sắp tới bằng cách 
sử dụng các cơ chế hỗ trợ đã được chứng minh, 
chẳng hạn như đấu giá, ưu đãi thuế để giảm rủi ro 
đầu tư vào các dự án quy mô lớn (ví dụ như năng 
lượng mặt trời hoặc gió) và các chương trình hỗ 
trợ có mục tiêu khác cho dự án quy mô nhỏ.

• Có thể hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong lĩnh vực điện mặt trời phân tán và nhiệt 
tái tạo. Những ưu đãi này cũng có thể được kết hợp 
với các chương trình tiết kiệm năng lượng. 

• Điều chỉnh các chính sách ngắn hạn với tầm nhìn 
trung và dài hạn mới về giảm phát thải, bao gồm 
đầu tư vào cơ sở hạ tầng mạng lưới điện và nguồn 
lực linh hoạt, cho phép triển khai và tích hợp năng 
lượng tái tạo nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn 
về mặt kinh tế.

• Thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm trong cơ sở hạ 
tầng năng lượng thông minh, kỹ thuật số và năng 
lượng linh hoạt, kết nối năng lượng tái tạo với các 
dịch vụ hiệu quả và các giải pháp di động.
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 Nỗ lực của Việt Nam trong việc tạo thuận 
lợi sản xuất - kinh doanh năng lượng tái tạo

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là đang 
đi đầu trong ASEAN về phát triển điện mặt trời và 
điện gió. Từ năm 2019, Việt Nam đã vượt qua Thái 
Lan để trở thành quốc gia đứng đầu về công suất 
lắp đặt điện mặt trời và điện gió. Theo số liệu của 
Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế, tính đến cuối 
năm 2020, tổng công suất quang điện mặt trời của 
Việt Nam đạt khoảng 16.500 MW, vượt xa mục 
tiêu 850 MW được đặt ra cho năm 2020 và thậm 
chí là đang tiến gần đến mục tiêu được đặt ra cho 
năm 2030 là 18.600 MW. 

Nghiên cứu của Trung tâm năng lượng ASEAN, 
Viện Ngoại giao Na Uy, Đại học Quốc gia Australia 
đã chỉ ra rằng, có được kết quả như vậy là do Việt 
Nam đã và đang nỗ lực tạo thuận lợi phát triển sản 
xuất - kinh doanh cho ngành năng lượng tái tạo, 

góp phần cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà 
kính, giảm thiểu các tác động từ biến đổi khí hậu, 
như:

- Đưa ra nhiều chính sách khuyến khích các doanh 
nghiệp thúc đẩy phát triển điện gió và điện mặt 
trời.

- Việt Nam là quốc gia ASEAN duy nhất miễn 
giảm thuế thuê đất đối với các doanh nghiệp sản 
xuất năng lượng tái tạo nên đã tạo động lực để các 
doanh nghiệp đầu tư và tham gia vào các dự án 
năng lượng tái tạo.

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các dự án 
năng lượng tái tạo.

- So với Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam 
là quốc gia có mức trợ giá thấp nhất đối với nhiên 
liệu hóa thạch 

Hiệu quả thực hiện hiệp định CPTPP 
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được thực thi 
hơn 2 năm. Hoạt động thương mại của Việt Nam với một số quốc gia thành viên khối CPTPP 
cho thấy, hiệp định này đã, đang tạo thuận lợi và sẽ có những tác động tích cực, mang tới 
những lợi ích thực tế cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã tận 
dụng được các ưu đãi từ CPTPP, có những cơ hội kinh doanh và lợi ích trong giai đoạn 
“bình thường mới”, kỳ vọng sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong dài hạn.

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam sang các nước CPTPP sau khi 
hiệp định có hiệu lực

Ban biên tập tổng hợp từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

Thị trường
10T/2019 

so 
10T/2018

10T2020 
so 

10T/2019

Ước 
10T/2021 

so với 
10T/2020

Brunei 353,01 -73,50 134,44

Peru 38,23 -17,85 84,29

Chile 20,91 0,71 62,34

Mexico 28,93 8,62 43,94

Thị trường
10T/2019 

so 
10T/2018

10T2020 
so 

10T/2019

Ước 
10T/2021 

so với 
10T/2020

New Zeland 9,53 -10,96 31,66

Singapore 4,47 -10,93 30,83

Malaixia -6,53 -12,71 24,91

Australia -12,53 3,30 18,51

Canada 28,50 12,83 17,58

Nhật Bản 8,75 -6,50 3,30
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Hiệu quả đạt được từ CPTPP ngày càng cao. 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 

xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước 
thành viên CPTPP 10 tháng đầu năm 2021 ước 
tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

 Peru:

Mức tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam sang Peru 10 tháng đầu năm nay khá 
cao trong 10 đối tác thành viên, ước tăng 84,29% 
so với cùng kỳ năm trước, dù trị giá xuất khẩu mới 
đạt mức thấp do Peru mới chính thức phê chuẩn 
Hiệp định từ ngày 14/7/2021 và có hiệu lực với 
Peru sau 60 ngày kể từ khi nước này hoàn tất thông 
báo việc thông qua Hiệp định với Nước lưu chiểu 
(New Zealand). Như vậy, CPTPP đã đem lại cơ hội 
hợp tác, liên doanh với các đối tác nước ngoài, mở 
rộng thị trường ngay cả khi chưa chính thức được 
ưu đãi thuế quan.  

 Chile:

Tuy chưa chính thức phê chuẩn hiệp định nhưng 
tăng trưởng xuất khẩu hàng của Việt Nam sang 
Chile ước tăng ở mức 62,34% trong 10 tháng đầu 
năm 2021, đạt gần 1,4 triệu USD. Trong đó, điện 
thoại và linh kiện các loại có giá trị xuất khẩu cao 
nhất, đạt khoảng 619 triệu USD. Có thể thấy, hiệu 
quả tích cực của CPTPP là không chỉ tận dụng ưu 
đãi từ các cam kết trong hiệp định và nâng cao sức 
cạnh tranh về giá hàng hóa so với các nguồn cung 
ngoài khối thành viên, mà hiệp định còn giúp các 
doanh nghiệp có thể tiếp cận, tham gia sâu hơn vào 
chuỗi giá trị toàn cầu, có giá trị gia tăng cao hơn…

Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất 
khẩu sang thị trường tiềm năng này, chuẩn bị các 
điều kiện thuận lợi chờ khi Chile chính thức phê 
chuẩn CPTPP, Bộ Công Thương đã phối hợp với 
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi Lê tổ chức Hội nghị 
giao thương trực tuyến XTTM và hợp tác doanh 
nghiệp Việt Nam – Chi Lê 2021 vào cuối tháng 9 
vừa qua. Nhiều sản phẩm của Việt Nam có tiềm 
năng có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường 
Chi Lê trong thời gian tới như đồ bảo hộ y tế; xơ, 
sợi các loại; túi tự phân hủy sinh học, dây thừng 
cho nuôi trồng cá hồi; sản phẩm may mặc và giày 
dép… Gần đây, quả bưởi Việt Nam đã được cấp 
phép xuất khẩu sang Chi Lê. Đáng chú ý, Chi Lê 

không chỉ là thị trường tiềm năng cho hàng xuất 
khẩu của Việt Nam mà còn được xem là cầu nối để 
sản phẩm Việt tới được thị trường các nước Nam 
Mỹ. Vì vậy, sau khi Peru hoàn tất các thủ tục thông 
qua và phê chuẩn CPTPP, kỳ vọng hiệp định sẽ 
tiếp tục mang lại những hiệu quả tích cực hơn cho 
doanh nghiệp Việt Nam. 

 Mexico:

Xuất khẩu sang Mexico có mức tăng trưởng khá 
tốt nhờ những ưu đãi thuế quan đến từ Hiệp định 
CPTPP. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của 
Việt Nam sang Mexico 10 tháng đầu năm nay ước 
tăng 44% so với 10 tháng năm 2020, đạt khoảng 
3,83 triệu USD. Đây là thị trường lớn thứ 3 đối 
với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong các 
thành viên CPTPP, và đặc biệt là một trong ba thị 
trường duy nhất trong khối tăng trưởng dương (+) 
nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam liên tiếp trong 
giai đoạn 10 tháng đầu năm 2018 – 10 tháng đầu 
năm 2021.

Nhiều mặt hàng xuất sang Mexico vừa có giá trị 
xuất khẩu lớn vừa đạt mức tăng trưởng xuất khẩu 
cao như Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, ước 
đạt 367,3 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu mặt 
hàng điện thoại và linh kiện cũng đạt khoảng 461,5 
triệu USD. Hay máy vi tính, sản phẩm điện tử và 
linh kiện ước đạt tới 1,16 tỷ USD.

Dư địa xuất khẩu hàng hóa sang Mexico còn khá 
lớn. Theo số liệu từ Trademap, Việt Nam đứng 
thứ 19 trong số các nguồn cung của Mexico trên 
toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của 
Việt Nam năm 2020 chỉ chiếm 1,7% tổng kim 
ngạch nhập khẩu hàng hóa của Mexico. Nhưng 
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào 
Mexico đều tăng trưởng dương (+) trong giai đoạn 
2016 - 2020 nói chung và giai đoạn 2019 - 2020 
sau khi Mexico và Việt Nam phê chuẩn CPTPP.

Kết quả trên có sự đóng góp rất lớn từ những ưu 
đãi về thuế quan trong Hiệp định Đối tác toàn 
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Mexico 
cam kết xóa bỏ 77% số dòng thuế ngay từ ngày 
14/01/2018, tương đương 36,5% kim ngạch nhập 
khẩu từ Việt Nam và sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 
98% số dòng thuế vào năm thứ 10 kể từ khi hiệp 
định có hiệu lực. Đối với ngành thủy sản, hiện 
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Mexico đã trở thành thị trường đơn lẻ lớn thứ 3 
về giá trị nhập khẩu cá tra Việt Nam, chỉ đứng sau 
Trung Quốc và Mỹ. Qua đó kỳ vọng, xuất khẩu cá 
tra và cá ngừ sang Mexico với ưu thế về thuế nhập 
khẩu theo hiệp định CPTPP sẽ tiếp tục đạt mức 
tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. 

Điểm thuận lợi khác là Mexico đang tiếp tục chiến 
lược mở cửa,tìm kiếm các thị trường mới như 
Mỹ Latinh và châu Á – Thái Bình Dương nhằm 
tránh phụ thuộc quá nhiều vào các đối tác chính 
như Hoa Kỳ.Và để hỗ trợ cho chính sách mở cửa 
trên,Mexico đã thực hiện nhiều điều chỉnh quan 
trọng trong luật hải quan như đơn giản hóa thủ tục 
thông quan hàng hóa, áp dụng một cửa  điện tử 
nhằm tự động hóa nhiều thủ tục ngoại thương.

Tuy nhiên, cần lưu ý về khoảng cách địa lý, công 
tác vận chuyển, các điều kiện, tập quán thị trường... 
sẽ là những khó khăn, thách thức cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico. Vì 
vậy, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu thông 
tin thị trường, cần nắm bắt thị hiếu cũng như nhu 
cầu; linh hoạt trong các giải pháp để lực chọn dòng 
sản phẩm thế mạnh, phương thức quảng bá phù 
hợp nhằm cạnh tranh hiệu quả so với các đối thủ; 
cần quan tâm tới đến những điều kiện địa lý ảnh 
hưởng tới thời gian, tiến độ giao hàng cho đối tác... 
Đặc biệt, cần nghiên cứu sâu hơn về thuế nhập 
khẩu ưu đãi từng mặt hàng cụ thể trong Hiệp định 
CPTPP; tăng cường việc sử dụng những nền tảng 
thương mại điện tử để giao lưu, kết nối hợp tác 
với các doanh nghiệp Mexico trong bối cảnh dịch 
Covid-19 hiện nay.

 Canada:

Là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 2 của 
Việt Nam trong khối các quốc gia thành viên 
CPTPP. Canada hoàn tất thủ tục pháp lý thông qua 
hiệp định vào ngày 25/10/2018. Với việc xóa bỏ 
thuế nhập khẩu cho 95% số dòng thuế ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực, trong đó bao trùm 78% kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam, thị trường Canada 
mang lại rất nhiều cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng 
hóa cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt khi thị 
phần hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam mới chỉ 
chiếm khoảng 1,5% tổng giá trị hàng nhập khẩu 
của Canada từ các nguồn cung trên thế giới. 

Nguồn 
cung 

Tỷ 
trọng 
hàng 

hóa 
NK vào 
Mexico 

(%)

Tăng 
trưởng 

KNNK từ 
các nguồn 

cung giai 
đoạn 2016-

2020 (%)

Tăng 
trưởng 

KNNK từ 
các nguồn 

cung giai 
đoạn 2019-

2020 (%)

Toàn cầu 100 1 -16

Hoa Kỳ 43.9 -1 -18

Trung Quốc 19.2 2 -11

Hàn Quốc 3.8 3 -17

Nhật Bản 3.6 -5 -23

Đức 3.6 1 -22

Malaysia 2.8 10 -7

Đài Loan 2.3 7 -6

Canada 2.2 -3 -16

Việt Nam 1.7 14 9

Brazil 1.4 5 -17

Thái Lan 1.4 0 -13

Italy 1.3 -2 -21

Ấn Độ 1.1 0 -18

Tây Ban 
Nha 1 -4 -18

Pháp 0.9 -1 -23

Philippines 0.7 7 -12

Hà Lan 0.5 0 -6

Ireland 0.5 4 0

Anh 0.5 -3 -25

Singapore 0.5 8 4

Một số nguồn cung hàng hóa của Mexico năm 
2020

Nguồn: Trademap
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Theo cam kết của Canada trong CPTPP, 100% kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam được hưởng 
thuế xuất 0% từ ngày 14/01/2019. Kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản của Việt Nam sang Canada 10 tháng 
năm 2020 ước lên đến 218 triệu USD. Các mặt 
hàng tôm, cá basa, cá ngừ đông lạnh ... hiện đã có 
mặt ở hầu hết các siêu thị lớn của Canada nhưng 
được bán qua nhà phân phối, chưa bán trực tiếp. 
Các công ty lớn của Canada có xu hướng mua trực 
tiếp từ nhà sản xuất để cắt giảm chi phí (Costco, 
Loblaw, Metro ...) nên tổ chức giới thiệu và tiếp 
cận với các nhà bán lẻ lớn của Canada. 

Đáng kể với mặt hàng gỗ nội thất được giảm thuế 
ngay từ 9,5% xuống 0%, trừ ghế gỗ dùng trong 
nhà thuế giảm dần về 0% sau 6 năm. Xuất khẩu 
mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ nói chung của Việt 
Nam sang Canada qua các giai đoạn 10T/2019 - 
10T/2021 đều tăng trưởng dương so với cùng kỳ. 
Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu lớn nhất về đồ gỗ 
phòng ngủ vào Canada (chiếm gần 30% thị phần). 

Canada thực hiện chính sách tự do hóa thương mại 
và có nền kinh tế tương đối mở. Hiện, thị trường 
này theo đuổi chiến lược đa dạng hóa thị trường 
đầu tư và thương mại, giảm bớt sự phụ thuộc vào 
thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ. Đây cũng 
là điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam có thể 
đẩy mạnh xuất khẩu vào Canada hơn nữa.

Qua hoạt động thương mại với một số quốc gia 
thành viên khối CPTPP kể trên, có thể thấy hiệp 
định này đã, đang và sẽ có những tác động tích 
cực, mang tới những lợi ích thực tế cho các doanh 
nghiệp Việt Nam. Bên cạnh việc giúp doanh 
nghiệp tăng xuất khẩu còn là động lực để cải thiện 
môi trường kinh doanh, tạo sức ép về cạnh tranh 
buộc doanh nghiệp phải nâng cao tiêu chuẩn hàng 
hóa và năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp 
trong bối cảnh thế giới có nhiều các biến cố khách 
quan như tình hình căng thẳng thương mại toàn 
cầu hay đại dịch Covid-19… 

Nguồn: CBC News



Thuận lợi hoá thương mại    I   10/202118

Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN GIA

 Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp có nhập khẩu hàng xuất xứ UK, trị giá dưới 6000 EUR và theo 
quy định không phải xin REX. Tuy nhiên theo như công ty được biết Anh đã 
rời khỏi EU từ năm 2019, vậy thì Anh có được hưởng ưu đãi theo EVFTA năm 
2021 nữa không? Hàng có xuất xứ từ Anh sẽ hưởng thuế suất theo biểu thuế 
ưu đãi nào nếu có form EUR.1?

 Giải đáp: 

Cục Hải quan Đồng Nai:

- Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của 
Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội 
chuủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022.

“Điều 5. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

3. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định 
EVFTA

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định này;

1. Hàng hóa nhập khẩu xuất xứ từ Anh hưởng ưu đãi theo EVFTA năm 2021
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b) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ:

Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này;

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len;

Công quốc An-đô-ra; Cộng hòa San Ma-ri-nô; và

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hoá nhập khẩu từ khu phi thuê 
quan vào thị trường trong nước).

c) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất 
xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định EVFTA”. 

 Doanh nghiệp hỏi: 

Doanh nghiệp là công ty TNHH có nhu cầu tạm nhập tái xuất 1 lô bao bì đóng 
gói sản phẩm từ Nhật Bản (thùng phuy kẽm) mục đích dùng để đựng sản phẩm 
tinh dầu xuất cho khách hàng Nhật Bản. Vì lý do bao bì đóng gói sản xuất tại 
Việt Nam không đảm bảo yêu cầu chất lượng nên phía Nhật yêu cầu sử dụng 
bao bì của khách hàng gửi sang để đựng sản phẩm và xuất khẩu lại cho khách 
hàng tại Nhật Bản. Toàn bộ bao bì sẽ được sử dụng để đóng gói hàng và xuất 
trở lại Nhật.

Xin được tư vấn về nhu cầu tạm nhập tái xuất của công ty có nằm trong các 
tiêu chí miễn thuế tạm nhập tái xuất không?

Và công ty cần tuân thủ và chuẩn bị hồ sơ gì để đề xuất miễn thuế cho lô hàng 
tạm nhập tái xuất như trên?

 Giải đáp: 

Cục Thuế xuất nhập khẩu:

Căn cứ Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ 
quy định người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để 
sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất 

Q&A

2. Tư vấn về miễn thuế tạm nhập tái xuất
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khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan được hoàn 
thuế nhập khẩu đã nộp. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế thực hiện 
theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp thuế đối với hàng 
hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh  nhưng không trực tiếp sản xuất toàn bộ 
hàng hóa mà giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu cho tổ chức, 
cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn sau đó nhận lại 
sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm hoặc trường 
hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản 
xuất kinh doanh, đã đưa hàng hóa  nhập khẩu vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức 
cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn và nhận lại sản 
phẩm để tiếp tục sản xuất hoặc xuất khẩu sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở để 
xác định hàng hóa được hoàn thuế quy định tại khoản 3 Điều 36 tại Nghị định 
số 134/2016/NĐ-CP nên không được hoàn thuế nhập khẩu.

 

 Doanh nghiệp hỏi: 

Thực hiện theo nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 công ty đang nhập 
NPL nội địa A12 nộp thuế NK và GTGT. Sau đó công ty đã sản xuất và xuất đi 
E62 ra nước ngoài và vào công ty chế xuất.  Theo điều 36 của nghị định này thì 
công ty sẽ được hoàn thuế nhập khẩu này. Vậy xin được hướng dẫn cho doanh 
nghiệp là thời gian hoàn thuế này sẽ được hoàn khi công ty có đầy đủ hồ sơ 
theo điều 36 của nghị định hướng dẫn hay là hoàn sau khi doanh nghiệp kiểm 
tra sau thông quan?

 Giải đáp: 

Cục Hải quan Đồng Nai: 

- Căn cứ khoản 2 điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của 
Chính phủ quy định:

“Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất 
khẩu

Q&A

3. Tư vấn về thời gian hoàn thuế NPL A12 dùng SXXK
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...2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa 
xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với 
máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện 
nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản 
xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;...”.

Do đó, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập SXXK thuộc đối tượng miễn thuế. 
Trường hợp tổ chức, cá nhân không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất 
mà thuê các đơn vị khác sản xuất lại hoặc tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất 
nhưng chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt 
bằng sản xuất, nhà xưởng thì không đủ cơ sở để xác định hàng hóa được miễn 
thuế.

- Căn cứ điểm 1, điểm 3 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 
09 năm 2016:

“Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh 
nhưng đã xuất khẩu sản phẩm

“1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản 
xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất 
khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được 
hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa 
xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với 
máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện 
nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế 
là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử 
dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất 
khẩu;

Q&A
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d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản 
phẩm.”

Như vậy, trường hợp công ty nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 điều 
36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được hoàn thuế nhập khẩu. Hồ sơ thủ tục 
hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

 Doanh nghiệp hỏi:   

Công ty nhập khẩu hàng hóa theo điều kiện giao hàng BOB, CIF của các điều 
khoản thương mại quốc tế - Incoterms. Trong quá trình nhà cung cấp giao 
hàng cho Công ty có phát sinh các khoản chi phí liên quan đến việc xuất khẩu 
hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cho đến điểm giao hàng tại 
cửa khẩu Việt Nam. Các khoản chi phí nêu trên đều được Công ty nước ngoài 
tách rõ và xuất hóa đơn thương mại cùng với giá trị tiền hàng cho Công ty. Giá 
trị hàng hóa khi tính thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 
trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục thông quan tại Việt Nam có bao gồm các 
chi phí đóng gói, bốc dỡ và vận chuyển.

Theo Công ty hiểu, các khoản chi phí đóng gói, bốc dỡ tại cảng người bán, chi 
phí vận chuyển hàng hóa nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. 
Xin được hướng dẫn để Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

 Giải đáp:

Cục thuế Tp Hà Nội: 

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh 
doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

Tại Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

“Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường 
hợp nêu tại Điều 2 Chương I):

Q&A
4. Trường hợp nhập khẩu hàng hóa không phải chịu thuế nhà thầu
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1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc 
không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối 
tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây 
gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại 
Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa 
thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam 
hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một 
phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức 
xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp 
đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam 
(trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) 
hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo 
điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà 
người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam…”

Tại Điều 2 hướng dẫn đối tượng không áp dụng:

“Hướng dẫn tại Thông tư này không áp dụng đối với:

…2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá 
nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới 
các hình thức:

- Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, 
rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; 
người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, 
chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam (kể cả trường hợp 
giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm 
và nghĩa vụ của người bán).

- Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, 
rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; 
người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, 
chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa 
khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của 
người bán)…”

Q&A
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Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty của bà nhập khẩu hàng hóa 
theo điều kiện giao hàng FOB, CIF của các điều khoản thương mại quốc tế - 
Incoterms mà người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến 
việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cho đến điểm 
giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam và không kèm theo các dịch vụ được thực 
hiện tại Việt Nam theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì 
không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

 Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty đang có 45% vốn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực mua bán vật 
dụng gia đình và trang trí nội thất. Sắp tới, công ty muốn đăng ký thêm ngành 
nghề về hoạt động nhập khẩu và phân phối sách, truyện tranh tiếng Nhật để 
phân phối sách và truyện tranh tại Việt Nam.

Trước đây, công ty đã dự định đăng ký ngành nghề này nhưng khi trình hồ sơ 
bổ sung đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thì được hướng dẫn, hoạt động nhập khẩu 
và phân phối sẽ không được thực hiện bởi doanh nghiệp có vốn nước ngoài do 
đã có Thông tư số 34/3013/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Xin hỏi, công ty với 45% vốn Nhật Bản có thể đăng ký ngành nghề kinh doanh 
là thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối sách, truyện tranh cũng như có 
thể xin được giấy xác nhận của Cục Xuất bản, in và phát hành cho hoạt động 
phát hành của công ty hay không? Công ty sẽ chuẩn bị hồ sơ và chứng minh 
đáp ứng các điều kiện còn lại nếu chủ thể như công ty được phép thực hiện các 
hoạt động nêu trên?

 Giải đáp: 

Bộ Công Thương: 

Về hoạt động nhập khẩu và phân phối sách, truyện tranh tiếng Nhật để phân 
phối tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

Q&A
5. Nhà đầu tư nước ngoài được nhập khẩu, phân phối sách báo, tạp chí
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của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Đầu tư: “Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư trong các ngành, nghề chưa 
được tiếp cận thị trường theo quy định tại Mục A Phụ lục I của Nghị định này”.

Theo quy định tại Khoản 16 Phần A Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: 
“Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các 
hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập 
khẩu, quyền phân phối” là ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp 
cận thị trường.

Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 
phối được công bố tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 công 
bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan 
trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam.

Theo đó, báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc 
không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo là hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài/tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực 
hiện quyền nhập khẩu (Phụ lục số 2); sách báo và tạp chí (các loại sách in, sách 
gấp, sách mỏng và các ấn phẩm tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ 
đơn; báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc không 
có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo; sách, tranh ảnh, sách vẽ 
hoặc sách tô màu cho trẻ em) là hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài/tổ chức kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối (Phụ lục 3).

Đối với các nội dung quy định của Luật Đầu tư 2020, công ty liên hệ với Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền và theo đúng 
quy định.

 Doanh nghiệp hỏi: 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, doanh nghiệp có chuyển đổi mục đích sử 
dụng (loại hình A42) của nguyên liệu nhập khẩu (từ loại hình E31), để sản 

Q&A

6. Hoàn thuế nhập khẩu tờ khai A42
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xuất ra sản phẩm bán vào thị trường nội địa, xuất bán bằng hóa đơn GTGT. 
Nhưng do 1 số lý do nên công ty mua hàng đã trả lại số sản phẩm này cho 
doanh nghiệp. Trong số hàng hóa bị trả về (từ người mua nội địa), một phần 
sẽ xuất khẩu ngay sau khi đóng gói lại là sản phẩm (“Trường hợp 1”). Phần 
còn lại sẽ kết hợp với một số nguyên liệu nhập khẩu (loại hình E31) để sản 
xuất ra sản phẩm khác, sau đó xuất khẩu trực tiếp cho khách hàng nước ngoài 
(“Trường hợp 2”). Vậy xin hỏi, đối với (“Trường hợp 1”) và (“Trường hợp 
2”) như trên doanh nghiệp có được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp cho tờ khai 
A42 này không? 

 Giải đáp: 

Cục Hải quan Đồng Nai:

- Căn cứ  khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 
107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định:

“Điều 19. Hoàn thuế

1. Các trường hợp hoàn thuế:

a) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng 
hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa 
nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế;

b) Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái 
nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu;

c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái 
xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

d) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh 
doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản 
phẩm;

đ) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện 
vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường 
hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, 
phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Q&A
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Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn 
lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt 
Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế 
nhập khẩu đã nộp.

Không hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu theo quy 
định của Chính phủ.

2. Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế 
khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”

Theo quy định trên, trường hợp của Công ty không thuộc các trường hợp hoàn 
thuế. 

 Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty có kế hoạch nhập khẩu bao tay (găng tay) y tế. Công ty cần tư vấn như 
sau:  Bao tay (găng tay) y tế khi nhập khẩu có cần phải xin giấy phép từ Bộ Y 
tế hay Sở y tế không ?.  Thuế suất NK và VAT cho mặt hàng này là bao nhiêu 
?  Ngoài 2 vấn đề trên cần yêu cầu thì thêm để nhập khẩu và được thông quan 
hàng hóa không?

 Giải đáp: 

Cục Hải quan Đồng Nai:

1) Giấy phép nhập khẩu

Mặt hàng găng tay y tế (bao gồm cả găng tay phẫu thuật, găng tay khám..) 
thuộc mục 25, 26 Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành 
của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 
của Bộ Y tế.

- Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu để khai báo theo đúng hướng 
dẫn tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ Y tế. Khi nhập 
khẩu mặt hàng trên, Công ty phải có giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp.

Q&A

7. Thủ tục nhập khẩu găng tay y tế
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2) Về thuế suất thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Mặt hàng Găng tay bằng cao su thuộc mã HS số 4015.19.00

- Thuế suất thuế nhập khẩu 20%, Biểu thuế ban hành theo Nghị định số 57/2020/
NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất 
khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; - Thuế suất thuế GTGT 10%, Biểu thuế ban 
hành theo Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 10/08/2014 của Bộ Tài Chính hướng 
dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

3) Các nội dung khác có liên quan

3.1) DN FDI đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa tại các giấy tờ có 
liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp:

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ quy định:

“Điều 6. Các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh

 1. Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy 
định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 
tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật 
đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này 
sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy 
định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp”.

Như vậy, công ty là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thì việc kinh 
doanh hàng hóa liên quan việc mua bán trực tiếp của doanh nghiệp nước ngoài 
phải thực hiện theo quy định nêu trên.

3.2) Hồ sơ thủ tục nhập khẩu:

Thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2018/TT-BTC 
ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 và khoản 7 điều 1 Thông tư 
số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính. 
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