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Thûa quyá đöạc giaả,

Hiïåp đõnh Ðöëi taác kinh tïë Viïåt Nam – Nhâåt Baản
(VJEPA) đûúåc kyá kïët vaào ngaày 25 thaáng 12 nùm
2008 vaà bùæt đâầu coá hiïåu lûåc tûà ngaày 01 thaáng
10 nùm 2009. Ðây laà hiïåp đõnh coá yá nghĩa đùåc
biïåt, đaánh dâëu 35 nùm thiïët lâåp quan hïå ngoaåi
giao giûäa hai nûúác, goáp phâần cuảng cöë vaà đûa
möëi quan hïå đöëi taác giûäa Viïåt Nam vaà Nhâåt
Baản lïn möåt tâầm cao múái. Hiïåp đõnh VJEPA coá
nöåi dung toaàn diïån, bao göầm nhiïầu lĩnh vûåc
nhû thûúng maåi haàng hoáa, thûúng maåi dõch
vuå, đâầu tû, caải thiïån möi trûúàng kinh doanh,
di chuyïẩn cuảa thïẩ nhân. Cuàng vúái caác thoaả
thuâån kinh tïë đaä kyá trûúác đoá giûäa hai nûúác Viïåt
Nam vaà Nhâåt Baản, Hiïåp đõnh VJEPA seä taåo nïn
möåt khung khöẩ phaáp lyá toaàn diïån, öẩn đõnh vaà
thuâån lúåi cho hoaåt đöång thûúng maåi vaà đâầu
tû cuảa doanh nghiïåp hai nûúác. 

Viïåc thûåc thi Hiïåp đõnh VJEPA seä goáp phâần phaát
huy tiïầm nùng, lúåi thïë cuảa hai nûúác Viïåt Nam
vaà Nhâåt Baản, nâng cao hiïåu quaả húåp taác kinh
tïë, thûúng maåi vaà đâầu tû giûäa hai bïn, đaáp
ûáng xu thïë vïầ höåi nhâåp kinh tïë cuảa khu vûåc vaà
thïë giúái. Hiïåp đõnh seä tùng cûúàng hún nûäa möëi
quan hïå hiïẩu biïët, gùæn boá vaà giao lûu giûäa
ngûúài dân, giúái doanh nghiïåp vaà hai nïần vùn
hoaá. Ðiïầu đoá khöng chó coá lúåi cho hai nûúác Viïåt
Nam vaà Nhâåt Baản maà coàn coá lúåi chung cho
khu vûåc, phuà húåp vúái muåc tiïu “Hûúáng túái
quan hïå đöëi taác chiïën lûúåc vò hoaà bònh vaà thõnh
vûúång úả khu vûåc Ðöng AÁ” maà Laänh đaåo hai
nûúác đaä nhâët trñ đïầ ra tûà nùm 2006.

Vúái mong muöën đûa nöåi dung cuảa Hiïåp đõnh
đïën vúái cöng chuáng, đùåc biïåt laà đïẩ Hiïåp đõnh
thûåc sûå trúả thaành cú höåi cho caác doanh
nghiïåp, Böå Cöng Thûúng đaä quyïët đõnh biïn

soaån vaà xuâët baản cuöën saách “Nhûäng điïầu
doanh nghiïåp câần biïët vïầ Hiïåp đõnh Ðöëi taác
kinh tïë Viïåt Nam – Nhâåt Baản” nhùçm giúái thiïåu
túái baån đoåc, đùåc biïåt laà caác doanh nghiïåp Viïåt
Nam vïầ caác quy đõnh, cam kïët maà ta vaà Nhâåt
Baản đaä đaåt đûúåc trong khuön khöẩ Hiïåp đõnh
VJEPA. Cuöën saách seä gúåi múả nhûäng đõnh
hûúáng quan troång đïẩ doanh nghiïåp coá thïẩ
tranh thuả vaà phaát huy töët nhâët caác ûu đaäi cuảa
cuảa Hiïåp đõnh VJEPA, xaác lâåp võ thïë kinh doanh
töët hún trong möåt möi trûúàng múái. Chuáng töi
hy voång đây seä laà taài liïåu hûäu ñch khöng chó đöëi
vúái caác doanh nghiïåp, caác nhaà đâầu tû, cú quan
quaản lyá maà vúái tâët caả baån đoåc, nhûäng ai đaä vaà
đang quan tâm đïën sûå nghiïåp phaát triïẩn kinh
tïë cuảa đâët nûúác vaà möëi bang giao hûäu nghõ
giûäa hai nûúác Viïåt Nam vaà Nhâåt Baản. 

Ðïẩ nhûäng lâần xuâët baản sau đûúåc hoaàn thiïån
hún, Böå Cöng Thûúng vaà caác taác giaả cuöën saách
mong nhâån đûúåc yá kiïën đoáng goáp, phï bònh
cuảa caác doanh nghiïåp, caác nhaà quaản lyá, caác
nhaà nghiïn cûáu vaà toaàn thïẩ quyá đöåc giaả. 

Nhân dõp naày, Böå Cöng Thûúng xin chân
thaành caảm ún nhûäng đoáng goáp quyá baáu cuảa
caác chuyïn gia đaàm phaán, phaáp lyá cuảa caác Böå,
ngaành hûäu quan trong quaá trònh biïn soaån
cuöën saách naày. Böå Cöng Thûúng cuäng xin caảm
ún Dûå aán Höî trúå Thûúng maåi Ða biïn giai
đoaån 3 (MUTRAP III) đaä höî trúå kinh phñ cho viïåc
in âën vaà xuâët baản cuöën saách.  

Xin trân troång caảm ún Quyá đöåc giaả.
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1.1 ÐÖËI TAÁC KINH TÏË TOAÀN DIÏÅN VIÏÅT NAM – NHÂÅT BAẢN (VJEPA)
Quan hïạ ngoaại giao vaà húạp taác kinh tïë giûäa Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản đaä vaà đang phaát triïẩn
töët đeạp kïẩ tûà khi hai nûúác thiïët lâạp quan hïạ ngoaại giao chñnh thûác caách đây hún 30 nùm.
Nhâạt Baản súám trúả thaành möạt đöëi taác kinh tïë, thûúng maại vaà đâầu tû haàng đâầu cuảa nûúác
ta, đùạc biïạt laà tûà khi nûúác ta bûúác vaào giai đoaạn Ðöẩi múái. Thaáng 12 nùm 2003, hai nûúác
đaä nhâët trñ xaác lâạp möëi quan hïạ song phûúng theo phûúng châm “đöëi taác tin câạy, öẩn đõnh
vaà lâu daài”. Thaáng 10 nùm 2006, nhân chuyïën thùm chñnh thûác Nhâạt Baản cuảa Thuả tûúáng
Nguyïîn Tâën Duäng, chñnh phuả hai nûúác đaä ra Tuyïn böë chung Viïạt Nam – Nhâạt Baản khùèng
đõnh muạc tiïu xây dûạng “quan hïạ đöëi taác chiïën lûúạc vò hoàa bònh vaà phöần vinh úả Châu
AÁ”. Hai Thuả tûúáng nhâët trñ khúải đöạng đaàm phaán Hiïạp đõnh Ðöëi taác kinh tïë Viïạt Nam – Nhâạt
Baản (VJEPA). Möạt hiïạp đõnh kinh tïë toaàn diïạn nhùçm taạo lâạp möạt khung khöẩ phaáp lyá öẩn
đõnh, điïầu chónh hâầu hïët caác möëi quan hïạ kinh tïë, thûúng maại, đâầu tû giûäa hai nûúác lâần
đâầu tiïn seä đûúạc thiïët lâạp. 

Sau gâần hai nùm đaàm phaán, ngaày 25 thaáng 12 nùm 2008, Böạ trûúảng Böạ Cöng Thûúng
Vuä Huy Hoaàng vaà Böạ trûúảng Ngoaại giao Nhâạt Baản Na-ka-sö-nï đaä thay mùạt chñnh phuả
hai nûúác kyá kïët Hiïạp đõnh VJEPA vaà caác vùn kiïạn liïn quan. Sûạ kiïạn naày coá yá nghĩa lõch
sûả, đaánh dâëu möëc son múái trong quan hïạ húạp taác, hûäu nghõ nhiïầu mùạt giûäa hai đâët
nûúác, hai nïần kinh tïë trong khu vûạc Ðöng AÁ. 

Ngaày 1 thaáng 10 nùm 2009, Hiïạp đõnh VJEPA chñnh thûác coá hiïạu lûạc đaä đaáp ûáng đûúạc yá
chñ cuảa hai chñnh phuả, nguyïạn voạng cuảa ngûúài dân vaà doanh nghiïạp hai nûúác. Nhûäng
kïët quaả đaàm phaán cuảa Hiïạp đõnh đaä, đang vaà seä tûàng bûúác phaát huy taác đöạng đïën moại
khña caạnh húạp taác kinh tïë giûäa hai nûúác.  

1.2 TIÏẦM NÙNG HÚÅP TAÁC KINH TÏË, THÛÚNG MAÅI VIÏÅT NAM – NHÂÅT BAẢN
Nhâạt Baản laà möạt trong nùm nïần kinh tïë lúán nhâët trïn thïë giúái vúái gâần 130 triïạu ngûúài
tiïu duàng vaà töẩng thu nhâạp quöëc nöại (GDP) đaạt gâần 4600 tyả USD. Tiïầm lûạc vaà võ thïë kinh
tïë cuảa Nhâạt Baản aảnh hûúảng khöng nhoả túái baản đöầ đõa kinh tïë vaà chñnh trõ trong khu vûạc.
Nhâạt Baản coá thïë maạnh vïầ cöng nghïạ, vöën vaà kyä nùng quaản lyá, nhûäng yïëu töë râët câần cho
quaá trònh cöng nghiïạp hoáa, hiïạn đaại hoáa vaà tùng trûúảng kinh tïë cuảa caác nûúác đang phaát
triïẩn nhû Viïạt Nam. Trong khi đoá, vúái möi trûúàng kinh tïë, chñnh trõ öẩn đõnh, nguöần nhân
lûạc döầi daào, sûạ gâần guäi vïầ đõa lyá vaà vùn hoáa, Viïạt Nam luön đûúạc caác doanh nghiïạp Nhâạt
Baản đaánh giaá laà điïẩm đïën đâầy hûáa heạn cho caác dûạ aán đâầu tû trûạc tiïëp cuảa Nhâạt Baản
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nhùçm múả röạng kïët nöëi cú súả saản xuâët cuảa mònh trong khu vûạc Ðöng AÁ vaà Ðöng Nam AÁ.   

Ðùạc điïẩm nöẩi bâạt trong cú câëu kinh tïë giûäa hai nûúác laà sûạ böẩ sung lâîn nhau vaà ñt caạnh
tranh đöëi đâầu trûạc tiïëp. Viïạt Nam xuâët khâẩu sang Nhâạt Baản caác loaại haải saản, dâầu thö, dïạt
may, dây điïạn vaà dây caáp điïạn, göî vaà saản phâẩm göî, maáy vi tñnh vaà linh kiïạn, than đaá, giaày
deáp caác loaại...Trong khi đoá, ta nhâạp khâẩu tûà Nhâạt Baản chuả yïëu laà nhûäng mùạt haàng phuạc
vuạ cho saản xuâët cöng nghiïạp vaà möạt söë saản phâẩm tiïu duàng châët lûúạng cao nhûng chûa
saản xuâët hoùạc phuạc vuạ cho nhu câầu tiïu duàng đùạc thuà trong nûúác, nhû maáy moác, thiïët
bõ, duạng cuạ vaà phuạ tuàng, saản phâẩm điïạn tûả vaà linh kiïạn, sùæt theáp caác loaại, vaải caác loaại, linh
kiïạn ö tö, châët deảo nguyïn liïạu, hoáa châët, nguyïn phuạ liïạu dïạt, may, da, giaày, kim loaại.
Caán cân thûúng maại song phûúng laà tûúng đöëi cân bùçng. Trûúác nùm 2004, ta nhâạp siïu
möîi nùm khoaảng  50 triïạu USD/nùm. Nùm 2005, ta xuâët siïu trïn 300 triïạu USD/nùm.
Nùm 2007, Viïạt Nam nhâạp siïu khoaảng 108 triïạu USD nhûng nùm 2008, Viïạt Nam laại
xuâët siïu gâần 300 triïạu USD. 

Nùm 2008, Nhâạt Baản laà thõ trûúàng xuâët khâẩu lúán thûá 2 (1) cuảa Viïạt Nam vúái kim ngaạch 8,54
tyả USD, tùng 40,7% so vúái 2007 vaà laà đöëi taác thûúng maại lúán thûá 2 cuảa Viïạt Nam vúái töẩng
kim ngaạch hai chiïầu đaạt 16,74 tyả USD, tùng 37,0% so vúái 2007 vaà gâëp 3,4 lâần kim ngaạch
nùm 2000 (2). Kim ngaạch nhâạp khâẩu tûà Nhâạt Baản laà 8,2 tyả USD, tùng 33,4% so vúái nùm
2007. 

Vïầ đâầu tû trûạc tiïëp nûúác ngoaài (FDI), tñnh đïën nùm 2008, töẩng vöën FDI cuảa Nhâạt Baản
vaào Viïạt Nam đaạt khoaảng 17,1 tyả USD vúái 1.030 dûạ aán. Nhâạt Baản đûáng thûá 3 vïầ töẩng vöën
đùng kyá, nhûng laại đûáng đâầu vïầ söë vöën thûạc hiïạn vúái 5,1 tyả USD. Ðâầu tû cuảa Nhâạt Baản
chuả yïëu thuöạc caác lĩnh vûạc cöng nghiïạp quan troạng nhû: dâầu khñ, lùæp raáp vaà saản xuâët ö
tö, xe maáy vaà linh kiïạn phuạ tuàng, lùæp raáp vaà saản xuâët caác saản phâẩm vaà linh kiïạn điïạn tûả,
saản xuâët xi mùng, phân boán, hoaá châët, đöầ gia duạng vaà phaát triïẩn haạ tâầng khu cöng
nghiïạp.... Hâầu hïët caác dûạ aán FDI cuảa Nhâạt Baản taại Viïạt Nam đïầu hoaạt đöạng coá hiïạu quaả,
đoáng goáp quan troạng vaào sûạ phaát triïẩn cuảa caác ngaành cöng nghiïạp trong nûúác, hoaạt
đöạng thûúng maại vaà sûạ tùng trûúảng chung cuảa kinh tïë Viïạt Nam. Vúái nïần taảng quan hïạ
kinh tïë, thûúng maại, đâầu tû ngaày caàng phaát triïẩn giûäa Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản, Hiïạp đõnh
VJEPA seä goáp phâần cuảng cöë möạt bûúác möi trûúàng kinh doanh öẩn đõnh, thuâạn lúại cho
doanh nghiïạp hai nûúác. 

Trïn bònh diïạn húạp taác kinh tïë khu vûạc, Nhâạt Baản đaä vaà đang tñch cûạc đaàm phaán, thiïët
lâạp caác Hiïạp đõnh đöëi taác kinh tïë vúái caác nûúác trong khu vûạc. Hiïạp đõnh VJEPA laà thoảa
thuâạn thûá baảy (7) cuảa Nhâạt Baản trong khu vûạc ASEAN. Trûúác đoá, Nhâạt Baản đaä kyá kïët EPA
vúái Bru-nây, In-đö-nï-xia, Ma-lai-xia, Phi-lip-pin, Sing-ga-po, Thaái Lan. Gâần nhâët laà viïạc
Nhâạt Baản kyá kïët Hiïạp đõnh đöëi taác kinh tïë toaàn diïạn ASEAN – Nhâạt Baản (AJCEP) vaào thaáng
2 nùm 2008. Nhâạt Baản cuäng đang khâẩn trûúng đaàm phaán Hiïạp đõnh FTA vúái UÁc, Niu-di-
lân, ÂËn Ðöạ vaà caác nûúác thuöạc Höại đöầng caác quöëc gia vuàng Võnh (GCC). Hiïạp đõnh VJEPA,
do đoá, khöng đún thuâần laà möạt thoảa thuâạn song phûúng đún leả, nhùçm baảo đaảm tñnh
caạnh traạnh tûúng đöëi cuảa haàng hoáa hai nûúác trong quan hïạ vúái caác nûúác khaác maà hún
hïët noá goáp phâần taạo nïn câëu truác saản xuâët, kinh doanh múái mang tñnh khu vûạc vaà toaàn
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khâẩu lúán nhâët vúái 11,87
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2 Trung Quöëc laà đöëi taác
thûúng maåi lúán nhâët

(20,9 tyả USD)
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câầu, trong đoá caác doanh nghiïạp Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản coá cú höại húạp taác, tham gia chùạt
cheä hún vaào chuöîi cung ûáng giaá trõ trong khu vûạc. 

1.3 CÂËU TRUÁC CUẢA HIÏÅP ÐÕNH VJEPA VAÀ VÙN KIÏÅN LIÏN QUAN
Hiïạp đõnh VJEPA coá câëu truác “hai lúáp”, göầm Hiïạp đõnh giûäa Nhâạt Baản vaà Cöạng hoaà Xaä höại
Chuả nghĩa Viïạt Nam vïầ Ðöëi taác kinh tïë (Hiïạp đõnh chñnh) vaà Hiïạp đõnh thûạc thi giûäa Chñnh
phuả Nhâạt Baản vaà Chñnh phuả nûúác Cöạng hoaà Xaä höại Chuả nghĩa Viïạt Nam theo VJEPA (Hiïạp
đõnh thûạc thi). Câëu truác đùạc biïạt naày cho pheáp hai nûúác coá thïẩ linh hoaạt điïầu chónh
phûúng phaáp töẩ chûác thûạc hiïạn phuà húạp vúái thûạc tiïîn maà khöng laàm aảnh hûúảng đïën
nöại dung cuảa caác cam kïët trong Hiïạp đõnh chñnh.

Hiïạp đõnh chñnh göầm 14 Chûúng, 129 điïầu vaà 7 Phuạ luạc quy đõnh cú baản đâầy đuả cam kïët
cuảa hai nûúác Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản trong caác lĩnh vûạc nhû thûúng maại haàng hoáa, thûúng
maại, dõch vuạ, di chuyïẩn lao đöạng, đâầu tû, súả hûäu trñ tuïạ, caải thiïạn möi trûúàng đâầu tû,
thuâạn lúại hoáa thûúng maại, tiïu chuâẩn kyä thuâạt, biïạn phaáp vïạ sinh, an toaàn thûạc phâẩm,
giaải quyïët tranh châëp vaà caác nöại dung húạp taác kinh tïë khaác (3). 

Hiïạp đõnh thûạc thi bao göầm 37 điïầu vaà laà Hiïạp đõnh coá tñnh phaáp lyá phuạ thuöạc vúái Hiïạp
đõnh chñnh, nhùçm thiïët lâạp cú chïë vaà biïạn phaáp câần thiïët đïẩ triïẩn khai caác cam kïët, nöại
dung cuảa Hiïạp đõnh chñnh, đùạc biïạt chuá troạng xây dûạng cú chïë húạp taác kinh tïë giûäa hai
nûúác. Hiïạp đõnh thûạc thi göầm 12 chûúng quy đõnh caác cú chïë, nöại dung húạp taác trong
caác lĩnh vûạc haải quan, súả hûäu trñ tuïạ, nöng lâm thuảy saản, xuác tiïën thûúng maại vaà đâầu tû,
höî trúạ caác doanh nghiïạp vûàa vaà nhoả, quaản lyá vaà phaát triïẩn nguöần nhân lûạc, du lõch,

3 Do tñnh châët quan
troång cuảa Hiïåp đõnh
chñnh naày, trong taài liïåu
naày, viïåc dâîn chiïëu Hiïåp
đõnh VJEPA seä coá nghĩa
laà viïåc dâîn chiïëu Hiïåp
đõnh chñnh.

Böå trûúạng Vuä Huy Hoaàng vaà Ðaåi sûá Nhâåt Baạn Mitsuo Sakaba



thöng tin vaà truyïần thöng, möi trûúàng, giao thöng.

Ngoaài hai vùn kiïạn kïẩ trïn, Böạ Cöng Thûúng Viïạt Nam vaà Böạ Kinh tïë, Cöng nghiïạp vaà
Thûúng maại Nhâạt Baản (METI) cuäng đaä kyá kïët Biïn baản ghi nhúá vïầ viïạc Nhâạt Baản höî trúạ Viïạt
Nam phaát triïẩn ngaành cöng nghiïạp phuạ trúạ thöng qua caác hoaạt đöạng nhû lûạa choạn caác
ngaành vaà saản phâẩm đïẩ ûu tiïn húạp taác, thûạc hiïạn caác chûúng trònh xây dûạng nùng lûạc vaà
phaát triïẩn nguöần nhân lûạc, khuyïën khñch caác doanh nghiïạp đâầu tû saản xuâët linh kiïạn,
phuạ kiïạn Nhâạt Baản taại Viïạt Nam, đâẩy maạnh caác cú höại thûúng maại vaà đâầu tû cho caác doanh
nghiïạp Viïạt Nam, tùng cûúàng liïn kïët giûäa caác doanh nghiïạp Viïạt Nam vaà doanh nghiïạp
Nhâạt Baản trong lĩnh vûạc naày. Nhiïầu lĩnh vûạc vaà biïạn phaáp húạp taác cuảa hai nûúác coàn đûúạc
thïẩ hiïạn trong Tuyïn böë chung cuảa hai chñnh phuả vïầ Hiïạp đõnh VJEPA đûúạc kyá kïët cuàng
ngaày 25 thaáng 12 nùm 2008. Tuyïn böë chung naày laà sûạ ghi nhâạn mang yá nghĩa chñnh trõ
giûäa hai quöëc gia vïầ tûúng lai húạp taác kinh tïë, thûúng maại giûäa hai nûúác.

1.4 TÑNH PHAÁP LYÁ VAÀ HIÏÅU LÛÅC CUẢA HIÏÅP ÐÕNH VJEPA
Hiïạp đõnh VJEPA laà möạt thoảa thuâạn khu vûạc thûúng maại tûạ do (FTA), đûúạc xây dûạng phuà
húạp vúái caác chuâẩn mûạc cùn baản cuảa Töẩ chûác thûúng maại thïë giúái (WTO). Cuạ thïẩ, Hiïạp
đõnh đaáp ûáng hai điïầu khoaản cú baản nhâët cuảa WTO laà Ðiïầu XXIV thuöạc Hiïạp đõnh
GATT/WTO vaà Ðiïầu V thuöạc Hiïạp đõnh GATS/WTO. So vúái caác cam kïët cuảa hai nûúác trong
khuön khöẩ WTO, viïạc thiïët lâạp thoaả thuâạn khu vûạc thûúng maại tûạ do đoài hoải Viïạt Nam
vaà Nhâạt Baản sùén saàng châëp thuâạn caác cam kïët tûạ do hoáa maạnh meä hún, sâu sùæc hún râët
nhiïầu. Trong möạt khoaảng thúài gian tûà 10 đïën 15 nùm, haàng hoáa, dõch vuạ vaà caác khoaản
đâầu tû trûạc tiïëp giûäa hai nûúác seä đûúạc lûu chuyïẩn tûạ do hún, cuảng cöë möạt bûúác quan
troạng vïầ tñnh liïn kïët hûäu cú giûäa caác ngaành vaà nïần kinh tïë hai nûúác. 

Theo Ðiïầu 128 cuảa Hiïạp đõnh VJEPA vaà Ðiïầu 36 cuảa Hiïạp đõnh thûạc thi, caác vùn kiïạn cuảa
Hiïạp đõnh seä coá hiïạu lûạc sau khi hai nûúác chñnh thûác thöng baáo đaä hoaàn thaành thuả tuạc
trong nûúác. Theo thoảa thuâạn, Hiïạp đõnh VJEPA coá hiïạu lûạc tûà ngaày 1 thaáng 10 nùm 2009.

1.5 KYÄ THUÂÅT ÐOÅC VAÀ HIÏẨU CAM KÏËT VÏẦ THUÏË QUAN 

1.5.1 Phân loaåi haàng hoáa trong biïẩu thuïë xuâët nhâåp khâẩu

Hïạ thöëng phân loaại haàng hoáa quöëc tïë đûúạc caác cú quan Haải quan trïn toaàn thïë giúái sûả
duạng đûúạc goại laà Biïẩu mö taả vaà phân loaại haàng hoáa haài hoàa (Biïẩu HS). Biïẩu naày phân loaại
haàng hoáa chi tiïët theo maä  vaà viïạc phân loaại túái 6 söë úả tâët caả caác nûúác laà giöëng nhau. Tuy
nhiïn, hâầu hïët caác nûúác seä chi tiïët hoáa úả mûác tûà 8 söë hoùạc nhiïầu hún. Viïạc chi tiïët hoáa
trïn mûác 6 söë naày laà do möîi nûúác tûạ quyïët đõnh phuà húạp vúái thûạc tiïîn kinh doanh cuảa
mònh hay coàn goại laà phân loaại theo maä quöëc gia. Cuạ thïẩ, nïëu nhû phân loaại úả mûác 8 chûä
söë, ta seä hiïẩu nhû sau : 

- Hai chûä söë đâầu tiïn (HS hai chûä söë) laà söë hiïạu chûúng;
- Hai chûä söë tiïëp theo (HS böën chûä söë) laà söë hiïạu nhoám; 
- Hai chûä söë tiïëp theo (HS saáu chûä söë) laà söë hiïạu phân nhoám; 
- Hai chûä söë cuöëi cuàng (HS taám chûä söë) laà theo caách phân loaại cuảa tûàng quöëc gia.
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Vñ duạ, maä HS cuảa töm suá đöng laạnh laà 03061300 thò coá thïẩ hiïẩu: 
- 03: Chûúng “Caá vaà đöạng vâạt giaáp xaác, đöạng vâạt thân mïầm vaà đöạng vâạt thuảy sinh
khöng xûúng söëng khaác”;
- 0306: Nhoám Ðöạng vâạt giaáp xaác; 
- 030613: Phân nhoám töm suá; 
- 03061300: phân loaại chi tiïët hún

Do đoá, duà Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản cuàng sûả duạng chung Hïạ thöëng phân loaại haàng hoáa haài
hoàa (HS) phiïn baản 2007 nhûng mûác đöạ tûúng đöầng chó úả câëp HS 6 söë. Khi phân loaại HS
đïën câëp quöëc gia thò tuày thuöạc vaào möîi nûúác, coá thïẩ vâạn duạng đïẩ coá mûác phân loaại chi
tiïët hún. Phân loaại cuảa Nhâạt Baản chó đûúạc chi tiïët hoáa úả câëp 9 söë trong khi phân loaại
quöëc gia cuảa Viïạt Nam đûúạc chi tiïët hoáa úả câëp 12 söë.

1.5.2  Biïẩu löå trònh cam kïët giaảm thuïë cuảa Nhâåt Baản

Biïẩu cam kïët cuảa Nhâạt Baản bao göầm 9370 doàng thuïë vaà đûúạc phân theo câëp đöạ 9 söë.
Biïẩu cam kïët cuảa Nhâạt đûúạc ruát goạn thaành 4 söë hoùạc 6 söë. Viïạc ruát goạn naày aáp duạng
cho söë doàng thuïë 9 söë maà trong đoá nhoám 4 söë hoùạc 6 söë coá cuàng cam kïët nhûng khöng
laàm thay đöẩi mûác đöạ ûu đaäi maà Nhâạt đaä cam kïët daành cho Viïạt Nam. Tuy vâạy, đïẩ coá thïẩ
hiïẩu cùạn keä vïầ mûác đöạ cam kïët, caác doanh nghiïạp câần nùæm möạt söë khaái niïạm cú baản
trong biïẩu thuïë nhû:

BAẢNG 1: BAẢNG MINH HOÅA BIÏẨU CAM KÏËT GIAẢM THUÏË CUẢA NHÂÅT BAẢN

Cöåt 1 Cöåt 2 Cöåt 3 Cöåt 4 Cöåt 5

Maä thuïë quan Mö taả haàng hoáa Thuïë suâët 
cú baản

Phân loaåi Chuá thñch

Chûúng 1 Ðöạng vâạt söëng

1.01 Ngûạa, lûàa, la söëng

101.1 Loaại thuâần chuảng đïẩ laàm giöëng

Ngûạa:

Ðûúạc chûáng nhâạn laà nhûäng loaài khaác ngoaài
nhûäng loaài Thoroughbred, 
Thoroughbred-grade, Arab, Anglo-Arab hoùạc
Arab-grade  (dûúái đây đûúạc goại chung laà “ngûạa
lai giöëng”) nhùçm phuà húạp vúái caác điïầu khoaản cuảa
Nöại Caác

A

Khaác:

“Ngûạa lai giöëng” đûúạc chûáng nhâạn laà nhûäng loaại
sûả duạng vúái muạc đñch khaác ngoaài ngûạa đua vaà
nhûäng loaại khöng mang thai nhùçm phuà húạp vúái
điïầu khoaản cuảa Nöại caác.

A

Khaác X
Ngûạa, lûàa, la A



- Cöạt 1 (Maä haàng hoaá) vaà Cöạt 2 (Mö taả haàng hoaá): Ðûúạc xây dûạng dûạa trïn HS 2007 vaà
phân loaại theo câëp đöạ 6 söë;

- Cöạt 3 (Thuïë suâët cú súả): Mûác thuïë suâët ban đâầu đïẩ thûạc hiïạn löạ trònh giaảm thuïë;

- Cöạt 4 (Kyá hiïạu cam kïët): Kyá hiïạu cöng thûác cùæt giaảm thuïë;

- Cöạt 5 (Ghi chuá): Ghi chuá đöëi vúái möạt söë doàng thuïë xoaá boả thuïë quan nhûng caác bûúác
cùæt giaảm khöng đïầu hoùạc nhûäng doàng thuïë khöng xoaá boả thuïë quan maà giaảm thuïë
đïën möạt mûác nhâët đõnh, coá löạ trònh giaảm thuïë riïng

Trong đoá:

Vñ duạ:

Mùạt haàng coá maä haàng hoaá 0302.62 coá thuïë suâët cú súả 3,5% vaà phân loaại haàng hoaá laà B10,
nghĩa laà thuïë suâët nhâạp khâẩu cuảa mùạt haàng naày đûúạc cùæt giaảm theo 11 phâần bùçng nhau
(ngay khi Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc). Löạ trònh cùæt giaảm thuïë nhâạp khâẩu cuảa mùạt haàng naày
nhû sau:

Vúái dûạ kiïën nùm 2009 Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc, khi đoá mùạt haàng naày seä coá thuïë suâët 3,2%
vaào 2009 vaà giaảm đïầu xuöëng 0% vaào 2019.

1.5.3 Biïẩu löå trònh cam kïët giaảm thuïë cuảa Viïåt Nam

Phûúng thûác cam kïët cuảa Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản laà tûúng đûúng nhûng caách thïẩ hiïạn
löạ trònh cam kïët coá möạt söë điïẩm khaác biïạt do caách thûác cùæt giaảm thuïë cuảa ta. So saánh
biïẩu löạ trònh giaảm thuïë cuảa Nhâạt Baản, caác cam kïët cuảa Viïạt Nam chi tiïët HS 2007 úả câëp
12 söë chûá khöng göạp laại theo caác nhoám HS 6 söë cuảa Nhâạt Baản. 
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Nùm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Thuïë suâët (%) 3,2 2,9 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,6 0,3 0

Kyá hiïåu Diïîn giaải cam kïët

A Xoaá boả thuïë quan ngay

B3 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2012, theo 4 đúạt cùæt giaảm đïầu

B5 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2014, theo 6 đúạt cùæt giaảm đïầu

B7 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2016, theo 8 đúạt cùæt giaảm đïầu

B10 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2019, theo 11 đúạt cùæt giaảm đïầu

B15 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2024, theo 16 đúạt cùæt giaảm đïầu

C Ðûúạc pheáp duy trò mûác thuïë suâët cú súả

P Giaảm thuïë đïën 1 mûác nhâët đõnh theo quy đõnh cuạ thïẩ taại cöạt Ghi chuá (Note)

Q AÁp duạng haạn ngaạch thuïë quan quy đõnh cuạ thïẩ taại cöạt Ghi chuá

R Khöng cam kïët cùæt giaảm thuïë quan, seä đaàm phaán laại sau 5 nùm thûạc hiïạn Hiïạp đõnh

X Khöng cam kïët
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BAẢNG 2: BAẢNG MINH HOÅA BIÏẨU CAM KÏËT GIAẢM THUÏË CUẢA VIÏÅT NAM 

Cöạt 1 (Maä haàng hoaá) vaà Cöạt 2 (Mö taả haàng hoaá): Ðûúạc xây dûạng dûạa trïn cú súả dûạa HS
2007 vaà phân loaại theo câëp đöạ 12 söë;

Cöạt 3 (Thuïë suâët cú súả): Mûác thuïë suâët trïn cú súả đoá thûạc hiïạn löạ trònh cùæt giaảm thuïë;

Cöạt 4 (Kyá hiïạu cam kïët): Kyá hiïạu cöng thûác cùæt giaảm thuïë;

Cöạt 5 (Ghi chuá): Ghi chuá đöëi vúái möạt söë doàng thuïë xoaá boả thuïë quan nhûng caác bûúác
cùæt giaảm khöng đïầu hoùạc nhûäng doàng thuïë khöng xoaá boả thuïë quan maà giaảm thuïë
đïën möạt mûác nhâët đõnh, coá löạ trònh giaảm thuïë riïng.

Maä haàng
(AHTN2007) Mö taả haàng hoaá Thuïë suâët cú súả Phân loaåi Ghi chuá

01 Chûúng 1 – Ðöạng vâạt söëng

01.01 Ngûạa, lûàa, la söëng.

0101.10.00.00.00 - Loaại thuâần chuảng đïẩ laàm giöëng A

0101.90 - Loaại khaác:

0101.90.30.00.00 - - Ngûạa 5 B10

0101.90.90.00.00 - - Loaại khaác 5 B10

01.02 Trâu, boà söëng.

0102.10.00.00.00 - Loaại thuâần chuảng đïẩ laàm giöëng A

0102.90 - Loaại khaác:

0102.90.10.00.00 - - Boà 5 B10

0102.90.20.00.00 - - Trâu 5 B10

0102.90.90.00.00 - - Loaại khaác 5 B10

01.03 Lúạn söëng.

0103.10.00.00.00 - Loaại thuâần chuảng đïẩ laàm giöëng A

- Loaại khaác:

0103.91.00.00.00 - - Troạng lûúạng dûúái 50 kg 5 B10

0103.92.00.00.00 - - Troạng lûúạng tûà 50 kg trúả lïn 5 B10



Trong đoá: 

Vñ duạ 1: 

Mùạt haàng coá maä haàng hoaá 0303.80.20.00 coá thuïë suâët cú súả (base rate) laà 30%, phân
loaại haàng hoaá (category) laà B10, nghĩa laà thuïë suâët cuảa mùạt haàng naày đûúạc cùæt giaảm
theo 11 phâần bùçng nhau (ngay khi Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc). Löạ trònh cùæt giaảm thuïë nhâạp
khâẩu cuảa mùạt haàng naày nhû sau:

Theo đoá, vúái dûạ kiïën nùm 2009 Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc thò thuïë suâët aáp duạng cho mùạt
haàng naày nùm 2009 (nùm thûá nhâët) laà 27%, sau đoá thuïë suâët đûúạc cùæt giaảm dâần đïầu
xuöëng 0% vaào nùm 2019 (nùm thûá 11).

Vñ duạ 2:

Mùạt haàng coá maä haàng hoaá 4011.10.00.00.00 coá thuïë suâët cú súả laà 30%, phân loaại laà B10*
vaà ghi chuá (Note) laà ( c ), nghĩa laà thuïë suâët cuảa mùạt haàng naày đûúạc cùæt giaảm theo 10
bùçng nhau (khi Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc)tûà mûác thuïë suâët cú súả 30% xuöëng 10% vaà xuöëng

NHÛÄNG ÐIÏẦU DOANH NGHIÏÅP CÂẦN BIÏËT VÏẦ HIÏÅP ÐÕNH ÐÖËI TAÁC KINH TÏË VIÏÅT NAM – NHÂÅT BAẢN 

14

Kyá hiïåu Diïîn giaải cam kïët

A Xoaá boả thuïë quan ngay khi hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc 

B2 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2011, theo 3 đúạt cùæt giaảm đïầu

B3 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2012, theo 4 đúạt cùæt giaảm đïầu

B4 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2013, heo 5 đúạt cùæt giaảm đïầu

B5 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2014, theo 6 đúạt cùæt giaảm đïầu

B6 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2015, theo 7 đúạt cùæt giaảm đïầu

B7 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2016, theo 8 đúạt cùæt giaảm đïầu

B8 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2017, theo 9 đúạt cùæt giaảm đïầu

B10 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2019, theo 11 đúạt cùæt giaảm đïầu

B10* Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2019, löạ trònh theo quy đõnh trong cöạt Ghi chuá (Note)

B12 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2021, theo 13 đúạt cùæt giaảm đïầu

B12* Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2021, löạ trònh theo quy đõnh trong cöạt Ghi chuá (Note)

B15 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2024, theo 16 đúạt cùæt giaảm đïầu

B15* Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2024, löạ trònh theo quy đõnh trong cöạt Ghi chuá (Note)

B16 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2025, theo 17 đúạt cùæt giaảm đïầu

C Ðûúạc pheáp duy trò mûác thuïë suâët cú súả

P1 Duy trò mûác thuïë suâët cú súả, chó giaảm xuöëng 5% vaào 1/4/2023

P2 Duy trò mûác thuïë suâët cú súả, chó giaảm xuöëng 50% vaào 1/4/2026

P3 Duy trò mûác thuïë suâët cú súả, chó giaảm xuöëng 50% vaào 1/4/2024

R1 Duy trò mûác thuïë suâët cú súả, seä đaàm phaán laại sau 5 nùm thûạc hiïạn Hiïạp đõnh

R Khöng cam kïët cùæt giaảm thuïë quan, seä đaàm phaán laại sau 5 nùm thûạc hiïạn Hiïạp đõnh

X Khöng cam kïët

* Caác doàng CKD ö tö

Nùm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Thuïë suâët (%) 27 25 22 19 16 14 11 8 5 3 0



V J E P A

15

0% vaào nùm thûá 11. Löạ trònh cùæt giaảm thuïë nhâạp khâẩu cuảa mùạt haàng naày nhû sau:

Vaào nùm 2009 (nùm thûá nhâët), thuïë nhâạp khâẩu aáp duạng cho mùạt haàng naày laà 28%, sau
đoá thuïë suâët đûúạc cùæt giaảm dâần đïầu xuöëng 10% vaào nùm 2018 vaà đaạt 0% vaào nùm 2019
(nùm thûá 11).

Vñ duạ 3: 

Mùạt haàng coá maä haàng hoaá 8501.31.10.00.00 coá thuïë suâët cú súả laà 30% vaà phân loaại laà P2,
nghĩa laà thuïë nhâạp khâẩu cuảa mùạt haàng naày đûúạc duy trò úả mûác 30% tûà khi Hiïạp đõnh coá
hiïạu lûạc vaà đûúạc giaảm xuöëng 5% vaào nùm thûá 18.

Thuïë nhâạp khâẩu mùạt haàng naày đûúạc duy trò 30% tûà nùm 2009-2025, đûúạc giaảm xuöëng
5% vaào 2026.

1.6 Kyä thuâåt đoåc vaà hiïẩu cam kïët vïầ thûúng maåi dõch vuå

1.6.1 Phân loaåi caác ngaành vaà phân ngaành dõch vuå

Möạt trong nhûäng vâën đïầ cùn baản nhâët cuảa viïạc đoạc vaà hiïẩu cam kïët vïầ thûúng maại
dõch vuạ laà phân loaại caác ngaành vaà phân ngaành dõch vuạ trong biïẩu cam kïët vïầ múả cûảa
thõ trûúàng dõch vuạ. Tûúng tûạ nhû caách thûác xây dûạng biïẩu cam kïët dõch vuạ cuảa
GATS/WTO, phân loaại caác ngaành vaà phân ngaành dõch vuạ đûúạc cùn cûá trïn maä söë vaà mö
taả dõch vuạ theo Baảng phân loaại saản phâẩm chuả yïëu (CPC) do Liïn hiïạp quöëc xây dûạng
tûà nùm 1991. Muạc tiïu cuảa viïạc phân loaại naày cuäng tûúng tûạ nhû viïạc phân loaại vaà mö
taả maä haàng hoaá theo Biïẩu phân loaại haàng hoàa haài hoàa (HS) cuảa WCO. Vñ duạ, khi cam kïët
múả cûảa thõ trûúàng đöëi vúái phân ngaành dõch vuạ baảo hiïẩm nhân thoạ, theo danh muạc
phân loaại dõch vuạ cuảa WTO (W/120), dõch vuạ baảo hiïẩm nhân thoạ coá maä söë phân loaại laà
CPC 8129. Biïẩu cam kïët dõch vuạ baảo hiïẩm nhân thoạ seä dâîn chiïëu đïën maä CPC 8129 vúái
đâầy đuả nöại haàm, mö taả vïầ dõch vuạ đûúạc cam kïët. Tuy nhiïn, trong möạt söë ngaành vaà
phân ngaành dõch vuạ cuạ thïẩ, Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản khöng chó viïạn dâîn maä söë vaà phân
loaại theo CPC maà coàn tûạ đûa ra đõnh nghĩa hoùạc mö taả riïng vïầ ngaành vaà phân ngaành
dõch vuạ cuảa mònh. Trong trûúàng húạp naày, loaại dõch vuạ phaải đûúạc cùn cûá trïn đõnh nghĩa
vaà mö taả múái do caác nûúác đûa ra. Ðây laà nguyïn tùæc đûúạc thûàa nhâạn röạng raäi, keả caả
trong khuön khöẩ GATS/WTO. 

Theo danh muạc phân loaại ngaành dõch vuạ cuảa Ban Thû kyá WTO, coá tâët caả 12 ngaành (4) vaà
155 phân ngaành (5) dõch vuạ đûúạc caác Thaành viïn WTO tiïën haành đaàm phaán. 

4 12 ngaành dõch vuå đûúåc
phân loaåi theo GATS
göầm: 1) dõch vuå kinh
doanh; 2) dõch vuå thöng
tin; 3) dõch vuå xây dûång;
4) dõch vuå phân phöëi; 5)
dõch vuå giaáo duåc; 6) dõch
vuå möi trûúàng; 7) dõch
vuå taài chñnh; 8) dõch vuå y
tïë; 9) dõch vuå du lõch; 10)
dõch vuå vùn hoaá giaải trñ;
11) dõch vuå vâån taải; 12)
Caác dõch vuå khaác.

5 Möîi ngaành trong söë 12
ngaành dõch vuå chia nhoả
thaành caác hoaåt đöång
dõch vuå câëu thaành đûúåc
goåi laà caác phân ngaành
dõch vuå. Phuå thuöåc vaào
tñnh châët vaà đùåc điïẩm
cuảa mònh, möîi ngaành
dõch vuå coá thïẩ coá ñt hay
nhiïầu phân ngaành dõch
vuå. 

Nùm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Thuïë suâët (%) 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 0

Nùm 2009-2025 2026

Thuïë suâët (%) 30 5



1.6.2 Caác phûúng thûác cung câëp dõch vuå (hònh thûác thûúng maåi dõch vuå)

Caác hònh thûác thûúng maại dõch vuạ đûúạc phân loaại theo caác phûúng thûác cung câëp dõch
vuạ, cuạ thïẩ nhû sau:

Phûúng thûác 1 (Cung câëp qua biïn giúái) laà viïạc nhaà cung câëp dõch vuạ đang úả möạt nûúác
baán hoùạc cung câëp dõch vuạ cho ngûúài tiïu duàng đang úả nûúác khaác. Ðùạc trûng cú baản
cuảa phûúng thûác naày laà bïn cung câëp dõch vuạ vaà ngûúài tiïu duàng dõch vuạ khöng cuàng
möạt quöëc gia, laänh thöẩ khi cung câëp dõch vuạ. Viïạc cung câëp dõch vuạ do đoá phaải thûạc
hiïạn thöng qua hònh thûác thû tûà, truyïần tin, viïîn thöng. Phûúng thûác naày phöẩ biïën
trong möạt söë dõch vuạ tû vâën kyä thuâạt, thiïët kïë, tû vâën phaáp lyá, dõch vuạ thoaại quöëc tïë. Vñ
duạ, möạt doanh nghiïạp coá truạ súả taại Nhâạt Baản cung câëp dõch vuạ tû vâën quaản lyá cho khaách
haàng coá truạ súả taại Viïạt Nam thöng qua phûúng tiïạn trao đöẩi laà  Internet.

Phûúng thûác 2 (Tiïu duàng dõch vuạ ngoaài laänh thöẩ): laà ngûúài tiïu duàng dõch vuạ di chuyïẩn
sang möạt nûúác khaác đïẩ sûả duạng dõch vuạ cuảa nhaà cung câëp dõch vuạ cuảa nûúác đoá. Ðùạc
trûng cuảa phûúng thûác naày laà khi cung câëp dõch vuạ ngûúài tiïu duàng đaä di chuyïẩn sang
nûúác cuảa ngûúài cung câëp dõch vuạ hay ngûúài baán đïẩ mua vaà đûúạc cung câëp dõch vuạ. Vñ
duạ, ngûúài tiïu duàng Nhâạt Baản sang Viïạt Nam du lõch, khaám chûäa bïạnh hoùạc sinh viïn
Viïạt Nam sang Nhâạt Baản hoạc tâạp tûạ tuác laà điïẩn hònh cuảa viïạc cung câëp dõch vuạ theo
phûúng thûác 2.

Phûúng thûác 3 (Hiïạn diïạn thûúng maại): Nhaà cung câëp dõch vuạ cuảa möạt nûúác thaành lâạp
caác cöng ty, chi nhaánh, vùn phoàng đaại diïạn cuảa mònh taại nûúác khaác đïẩ cung câëp dõch vuạ
cho ngûúài tiïu duàng taại nûúác đoá. Ðùạc trûng cuảa hònh thûác naày laà coá sûạ di chuyïẩn vöën,
cöng nghïạ dûúái caác hònh thûác đâầu tû (thûúàng laà trûạc tiïëp) đïẩ đûúạc cung câëp dõch vuạ. Do
đoá, phûúng thûác 3 gùæn vúái caác hònh thûác đâầu tû trûạc tiïëp cuảa nûúác ngoaài trong lĩnh vûạc
dõch vuạ. Ðây laà phûúng thûác cung câëp dõch vuạ phöẩ biïën nhâët, quan troạng nhâët. Vñ duạ,
ngân haàng Mitsubishi Nhâạt Baản thaành lâạp chi nhaánh đïẩ cung câëp dõch vuạ ngân haàng taại
Viïạt Nam hoùạc Cöng ty phâần mïầm FPT Viïạt Nam múả chi nhaánh hoùạc cöng ty taại Nhâạt Baản
đïẩ cung câëp dõch vuạ phâần mïầm cho ngûúài tiïu duàng taại thõ trûúàng Nhâạt Baản. 

Phûúng thûác 4 (Hiïạn diïạn cuảa thïẩ nhân cung câëp dõch vuạ): laà viïạc caá nhân hay ngûúài coá
kinh nghiïạm, chuyïn mön đi sang nûúác khaác vaà tûạ mònh cung câëp dõch vuạ chuyïn mön
hoùạc laàm viïạc taại nûúác đoá. Vñ duạ y taá Viïạt Nam sang laàm viïạc cho möạt bïạnh viïạn taại Nhâạt
Baản hoùạc baác syä Viïạt Nam múả phoàng khaám Ðöng Y tû nhân úả Nhâạt Baản. Tuy vâạy, theo
Hiïạp đõnh VJEPA, Phûúng thûác 4 đûúạc taách ra thaành möạt Chûúng đöạc lâạp chûá khöng
gùæn vúái caác phûúng thûác cung câëp dõch vuạ khaác nhû WTO. Caác đõnh nghĩa vaà caách thûác
tiïëp câạn cuảa GATS/WTO vïầ di chuyïẩn thïẩ nhân trúả nïn quaá heạp (khöng aáp duạng đöëi vúái
lao đöạng chuyïn mön mang tñnh thûúàng xuyïn, daài haạn), khöng đaáp ûáng đûúạc yïu câầu
cam kïët cuảa Nhâạt Baản vaà Viïạt Nam. Vñ duạ, GATS/WTO chó yïu câầu cam kïët đöëi vúái caác thïẩ
nhân cung câëp dõch vuạ trïn cú súả khöng cû truá thûúàng xuyïn trong khi VJEPA laại tâạp
trung taạo cú höại tiïëp câạn thõ trûúàng cho đöëi tûúạng naày, nhâët laà vúái lao đöạng laà y taá, höạ
lyá Viïạt Nam.
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1.6.3 Möåt söë nguyïn tùæc trong cam kïët vïầ dõch vuå

Nguyïn tùæc cam kïët tûạ do hoáa thûúng maại dõch vuạ trong Hiïạp đõnh VJEPA laà hoaàn toaàn
tûúng thñch vúái nguyïn tùæc tûạ do hoáa thûúng maại dõch vuạ theo Hiïạp đõnh chung vïầ
thûúng maại dõch vuạ cuảa WTO (GATS/WTO). Vïầ cú baản, nhûäng quy đõnh naày nhû sau:

- Nguyïn tùæc “Ðöëi xûả quöëc gia” (NT) laà viïạc Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản cam kïët daành sûạ đöëi
xûả cho dõch vuạ vaà nhaà cung câëp dõch vuạ cuảa bïn kia khöng keám thuâạn lúại hún sûạ đöëi xûả
maà bïn đoá daành cho dõch vuạ, nhaà cung câëp dõch vuạ cuảa chñnh mònh. Nguyïn tùæc naày aáp
duạng đâầy đuả vaà tûạ đöạng cho tâët caác nhûäng ngaành hoùạc phân ngaành dõch vuạ đûúạc nïu
trong Biïẩu cam kïët, trûà möạt söë biïạn phaáp baảo lûu maà möạt nûúác mong muöën tiïëp tuạc duy
trò.

- Nguyïn tùæc “Cam kïët múả cûảa thõ trûúàng dõch vuạ tûàng bûúác, chuả đöạng” laà viïạc möîi nûúác
phaải lûạa choạn ngaành hoùạc phân ngaành dõch vuạ đaä sùén saàng múả cûảa thõ trûúàng vaà cam
kïët roä mûác đöạ múả cûảa thõ trûúàng thïë naào. Nhû vâạy, Viïạt Nam vaà Nhâạt baản phaải liïạt kï caác
điïầu kiïạn, biïạn phaáp, quy đõnh maà möạt bïn đang hoùạc muöën aáp duạng đöëi vúái dõch vuạ



vaà nhaà cung câëp dõch vuạ cuảa bïn kia. Trûà nhûäng điïầu kiïạn, quy đõnh, biïạn phaáp đaä đûúạc
liïạt kï trong cam kïët, nhaà cung câëp dõch vuạ seä đûúạc hûúảng moại điïầu kiïạn khaác tûúng
tûạ nhû nhaà cung câëp dõch vuạ cuảa nûúác súả taại theo nguyïn tùæc đöëi xûả quöëc gia (NT). 

- Cam kïët múả cûảa thõ trûúàng dõch vuạ đûúạc chia thaành hai phâần: Phâần 1 laà “caác cam kïët
nïần” hay coàn goại laà “cam kïët chung” vaà Phâần 2 laà caác cam kïët theo tûàng lĩnh vûạc dõch
vuạ cuạ thïẩ. Trong đoá, cam kïët nïần seä aáp duạng cho tâët caả caác lĩnh vûạc dõch vuạ đûúạc liïạt kï
trong Biïẩu cam kïët vïầ dõch vuạ. Phâần naày chuả yïëu đïầ câạp túái nhûäng vâën đïầ kinh tïë -
thûúng maại töẩng quaát nhû caác quy đõnh vïầ chïë đöạ đâầu tû, hònh thûác thaành lâạp doanh
nghiïạp, thuï đâët, caác biïạn phaáp vïầ thuïë, trúạ câëp cho doanh nghiïạp trong nûúác v.v…
Phâần cam kïët cuạ thïẩ göầm caác nöại dung cam kïët đûúạc aáp duạng cho tûàng ngaành, dõch vuạ
cuạ thïẩ trong Biïẩu cam kïët dõch vuạ. Ðiïầu naày coá nghĩa laà đöëi vúái möîi ngaành hay phân
ngaành dõch vuạ trong Biïẩu cam kïët seä coá nöại dung cam kïët tûúng ûáng aáp duạng cho dõch
vuạ đoá, chùèng haạn nhû caác cam kïët trong dõch vuạ viïîn thöng, dõch vuạ baảo hiïẩm, ngân
haàng hoùạc vïầ dõch vuạ vâạn taải. Nöại dung cam kïët thïẩ hiïạn mûác đöạ múả cûảa thõ trûúàng cuảa
Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản đöëi vúái tûàng phân ngaành dõch vuạ cho caác nhaà cung câëp dõch vuạ
nûúác ngoaài.

1.6.4 Câëu truác cam kïët dõch vuå

Caác cam kïët vïầ múả cûảa thõ trûúàng dõch vuạ đûúạc liïạt kï theo caác cöạt nhû sau: 

- Cöạt 1 (Phân loaại/ Mö taả) laà mö taả chi tiïët ngaành vaà phân ngaành dõch vuạ đûúạc pheáp
cung câëp. Ngaành hoùạc phân ngaành dõch vuạ đûúạc mö taả vaà phân loaại chi tiïët phuà húạp vúái
Baảng phân loaại haàng hoáa dõch vuạ chuả yïëu cuảa Liïn hiïạp quöëc nùm 1991 (CPC);

- Cöạt 2 (Tiïëp câạn thõ trûúàng): liïạt kï nhûäng điïầu kiïạn, quy đõnh, tiïu chuâẩn đûúạc aáp duạng
riïng cho nhaà cung câëp dõch vuạ nûúác ngoaài phaải đaáp ûáng đïẩ đûúạc cung câëp dõch vuạ taại
nûúác súả taại. Trïn nguyïn tùæc, phuà húạp vúái Ðiïầu 16 Hiïạp đõnh GATS/WTO caác điïầu kiïạn
vaà quy đõnh naày bao göầm möạt söë loaại haạn chïë nhû sau:

+ Haạn chïë vïầ vöën goáp cuảa nhaà cung câëp dõch vuạ nûúác ngoaài;

+ Haạn chïë vïầ söë lûúạng nhaà cung câëp dõch vuạ nûúác ngoaài, söë lûúạng dûạ aán đâầu tû hoùạc
haạn chïë vïầ söë lao đöạng sûả duạng trong möîi ngaành dõch vuạ;

+ Haạn chïë vïầ giaá trõ dõch vuạ đûúạc cung câëp;

+ Haạn chïë vïầ hònh thûác phaáp lyá cuảa nhaà cung câëp dõch vuạ nûúác ngoaài.

- Cöạt 3 (Ðöëi xûả quöëc gia): liïạt kï nhûäng biïạn phaáp, quy đõnh mang tñnh phân biïạt đöëi xûả
giûäa nhaà cung câëp dõch vuạ trong vaà ngoaài nûúác. Thöng thûúàng, caác biïạn phaáp hoùạc quy
đõnh naày chó liïn quan quaá trònh vâạn haành, cung câëp dõch vuạ cuảa doanh nghiïạp. Ðây laà
khaác biïạt cùn baản vïầ tñnh châët giûäa cöạt 3 vaà cöạt 2. Biïẩu cam kïët naào liïạt kï caàng nhiïầu
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biïạn phaáp trong cöạt haạn chïë vïầ đöëi xûả quöëc gia thò sûạ phân biïạt đöëi xûả giûäa caác nhaà cung
câëp dõch vuạ trong nûúác vúái caác nhaà cung câëp dõch vuạ nûúác ngoaài caàng lúán.

- Cöạt 4 (Cam kïët khaác): liïạt kï nhûäng cam kïët böẩ sung, chuả yïëu mang tñnh taạo thuâạn lúại
cho thûúng maại dõch vuạ trong caác lĩnh vûạc cuạ thïẩ. Caác biïạn phaáp naày coá aảnh hûúảng đïën
hoaạt đöạng cung câëp vaà tiïu duàng dõch vuạ nhûng khöng thuöạc vïầ loaại haạn chïë tiïëp câạn
thõ trûúàng hay haạn chïë vïầ đöëi xûả quöëc gia. Cöạt naày mö taả nhûäng quy đõnh liïn quan đïën
trònh đöạ, tiïu chuâẩn kyä thuâạt, caác yïu câầu hoùạc thuả tuạc vïầ viïạc câëp pheáp v.v… 

Ðiïẩm lûu yá laà trong nhûäng ngaành dõch vuạ khöng đïầ câạp cuạ thïẩ trong Biïẩu cam kïët seä
đûúạc xem nhû chûa đûúạc cam kïët. Trong trûúàng húạp naày, nûúác súả taại coá quyïần thay
đöẩi, điïầu chónh caác điïầu kiïạn, quy đõnh đöëi vúái nhaà cung câëp dõch vuạ nûúác ngoaài maà
khöng bõ raàng buöạc búải cam kïët naào. Noái caách khaác, nhaà cung câëp dõch vuạ nûúác ngoaài
chûa đûúạc hûúảng sûạ đöëi xûả quöëc gia (NT).  

1.6.5 Thïẩ hiïån caác mûác đöå cam kïët trong biïẩu

Tuày thuöạc vaào khaả nùng thûạc hiïạn cuảa möîi bïn, Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản đûa ra caác cam
kïët coá tñnh raàng buöạc phaáp lyá khaác nhau vaà thïẩ hiïạn caác cam kïët naày trong biïẩu möạt
caách chñnh xaác, thöëng nhâët. Trïn nguyïn tùæc, seä coá böën mûác đöạ cam kïët tûạ do hoáa tûà cao
(tûạ do hoáa hoaàn toaàn) đïën thâëp (khöng cam kïët).

Cam kïët đâầy đuả (tûạ do hoáa hoaàn toaàn)

Möạt bïn khöng đûa ra bâët cûá haạn chïë naào vïầ điïầu kiïạn tiïëp câạn thõ trûúàng hay “đöëi xûả
quöëc gia” (NT) đöëi vúái möạt hoùạc nhiïầu dõch vuạ hay đöëi vúái phân ngaành dõch vuạ hay möạt
hoùạc nhiïầu phûúng thûác cung câëp dõch vuạ. Khi đoá, caác nûúác seä thïẩ hiïạn trong Biïẩu cam
kïët cuảa mònh kyá hiïạu “Khöng haạn chïë” (None) vaào caác cöạt thñch húạp cuảa Biïẩu cam kïët.
Tuy nhiïn, kïẩ caả trong trûúàng húạp naày, nhûäng haạn chïë vïầ NT vaà MA đûúạc liïạt kï trong
phâần cam kïët chung vâîn đûúạc aáp duạng. Mùạt khaác, cam kïët tûạ do hoáa hoaàn toaàn khöng
coá nghĩa laà chñnh phuả khöng kiïẩm soaát viïạc cung câëp dõch vuạ đoá. Chñnh phuả seä vâîn đûa
ra caác quy đõnh câần thiïët đïẩ baảo đaảm dõch vuạ đûúạc cung câëp phuà húp vúái châët lûúạng,
quy hoaạch, kïë hoaạch nhûng seä khöng phân biïạt đöëi xûả vúái nhaà cung câëp dõch vuạ trong
hay ngoaài nûúác.

Cam kïët tûạ do hoáa möạt phâần

Möạt bïn đûa ra cam kïët đöëi vúái möạt hoùạc nhiïầu ngaành dõch vuạ hay đöëi vúái möạt hoùạc
nhiïầu phûúng thûác cung câëp dõch vuạ nhûng liïạt kï taại caác cöạt vaà nöại dung tûúng ûáng
cuảa Biïẩu cam kïët caác biïạn phaáp haạn chïë nhaà cung câëp dõch vuạ nûúác ngoaài. Khi đoá, caác
nûúác seä thïẩ hiïạn trong Biïẩu cam kïët cuảa mònh kyá hiïạu nhû “Khöng haạn chïë, ngoaại trûà
….” hoùạc “Chûa cam kïët, ngoaại trûà….”. Trong trûúàng húạp naày, caác haạn chïë đûúạc liïạt kï
trong phâần cam kïët chung vâîn đûúạc aáp duạng.
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Chûa cam kïët

Möạt bïn coá thïẩ hoaàn toaàn chûa cam kïët bâët cûá nöại dung naào liïn quan đïën tûạ do hoáa
hay múả röạng tiïëp câạn thõ trûúàng đöëi vúái möạt hoùạc nhiïầu dõch vuạ hay möạt hoùạc nhiïầu
phûúng thûác cung câëp cuạ thïẩ. Khi đoá, möîi bïn seä thïẩ hiïạn trong Biïẩu cam kïët kyá hiïạu
“Chûa cam kïët” (Unbound). Trong trûúàng húạp naày, caác haạn chïë đûúạc liïạt kï trong phâần
cam kïët chung vâîn đûúạc aáp duạng.

Khöng cam kïët vò khöng coá tñnh khaả thi kyä thuâạt

Trong möạt söë trûúàng húạp, möạt phûúng thûác cung câëp dõch vuạ laà khöng khaả thi. Vñ duạ,
dõch vuạ xây nhaà khöng thïẩ cung câëp thöng qua phûúng thûác qua biïn giúái. Khi đoá, möạt
bïn seä thïẩ hiïạn trong biïẩu cam kïët kyá hiïạu “Chûa cam kïët do khöng coá tñnh khaả thi kyä
thuâạt".

Cùn cûá vaào Biïẩu cam kïët vaà caác ngön ngûä liïạt kï trong Biïẩu, doanh nghiïạp, nhaà cung
câëp dõch vuạ coá thïẩ hiïẩu đûúạc mònh seä đûúạc baảo đaảm nhûäng ûu đaäi gò liïn quan đïën khaả
nùng, cú höại tiïëp câạn thõ trûúàng dõch vuạ. 

1.7 Möëi liïn hïå vúái caác hiïåp đõnh kinh tïë song phûúng khaác giûäa Viïåt Nam vaà Nhâåt
Baản

Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản đaä kyá kïët nhiïầu hiïạp đõnh kinh tïë trûúác đoá. Hiïạp đõnh VJEPA seä
khöng aảnh hûúảng đïën hiïạu lûạc, tiïën đöạ vaà cú chïë thûạc hiïạn cuảa caác hiïạp đõnh đaä kyá kïët
trûúác đoá. 

Ðaáng lûu yá laà Hiïạp đõnh Tûạ do hoáa, Khuyïën khñch vaà Baảo höạ đâầu tû (BIT) maà hai nûúác đaä
kyá nùm 2003 seä laà möạt câëu thaành khöng taách rúài cuảa Hiïạp đõnh VJEPA, baảo đaảm yá nghĩa
phaáp lyá chùạt cheä cuảa BIT theo thöng lïạ quöëc tïë vaà quy đõnh cuảa WTO. Viïạc đûa BIT laà möạt
câëu thaành cuảa VJEPA tuy khöng laàm aảnh hûúảng đïën lúại ñch cuảa hai nûúác nhûng caác ûu
đaäi cuảa BIT seä chó cam kïët daành riïng cho ngûúài thuạ hûúảng laà doanh nghiïạp cuảa hai
nûúác.
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6 Thuïë cú súả laà mûác thuïë
đûúåc Viïåt Nam vaà Nhâåt
Baản xaác đõnh laà mûác
thuïë bùæt đâầu đïẩ cùæt
giaảm thuïë.

2.1 HÏÅ THÖËNG THUÏË QUAN CUẢA NHÂÅT BAẢN
Biïẩu thuïë nhâạp khâẩu ûu đaäi cuảa Nhâạt Baản đûúạc phân loaại theo Hïạ thöëng phân loaại haàng
hoáa haài hoàa cuảa Töẩ chûác haải quan thïë giúái (WCO) vaà đûúạc aáp duạng trong nùm taài khoáa,
tûác laà tûà ngaày 1 thaáng 4 nùm dûúng lõch vaà kïët thuác laà ngaày 1 thaáng 4 nùm dûúng lõch
tiïëp theo. Nhòn chung, Nhâạt Baản ñt điïầu chónh thuïë suâët nhûng mûác thuïë MFN thûúàng
cao hún râët nhiïầu so vúái caác mûác ûu đaäi thuïë trong khuön khöẩ caác khu vûạc thûúng maại
tûạ do nhû Hiïạp đõnh VJEPA.

Ðiïẩm đaáng lûu yá laà nhû caác nûúác phaát triïẩn khaác, Nhâạt Baản duy trò Hïạ thöëng ûu đaäi phöẩ
câạp (GSP) nhùçm aáp duạng ûu đaäi thuïë (thâëp hún thuïë MFN thöng thûúàng) đöëi vúái nhiïầu
mùạt haàng nhâạp khâẩu coá xuâët xûá tûà caác quöëc gia đang phaát triïẩn hoùạc keám phaát triïẩn
nhùçm giuáp tùng tñnh caạnh tranh cuảa haàng xuâët khâẩu cuảa caác nûúác naày, thuác đâẩy phaát
triïẩn kinh tïë, taạo viïạc laàm vaà xoáa đoái giaảm ngheào. Chûúng trònh GSP đûúạc ban haành vaà
thûạc hiïạn vaào đâầu möîi nùm taài khoáa cho tûàng mùạt haàng chó đõnh vaà thûúàng bõ kiïẩm
soaát trong mûác haạn ngaạch cöë đõnh hay coàn goại laà “mûác lâîy”. Nïëu nhâạp khâẩu coá dâëu hiïạu
vûúạt quaá mûác lâîy, Nhâạt Baản coá thïẩ xem xeát đònh chó aáp duạng thuïë quan ûu đaäi cho đïën
hïët nùm taài khoáa đoá. Trong trûúàng húạp khaác, đöëi vúái nhûäng quöëc gia đang đûúạc hûúảng
GSP nhûng xeát thâëy đaä đaạt trònh đöạ phaát triïẩn kinh tïë tûúng đûúng vúái caác quöëc gia
phaát triïẩn, Nhâạt Baản seä xem xeát loaại khoải danh saách caác quöëc gia đûúạc hûúảng GSP. 

Ðïẩ haàng hoáa đûúạc hûúảng thuïë quan ûu đaäi, caác haàng hoáa đoá câần phaải coá “Giâëy chûáng
nhâạn xuâët xûá (Mâîu A)” do nûúác đûúạc hûúảng GSP câëp. Tuy nhiïn, khi câần thiïët, Nhâạt Baản
coá thïẩ coá yïu câầu riïng đöëi vúái thuả tuạc câëp giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá.

2.2 MÖËI LIÏN HÏÅ GIÛÄA CAÁC ÛU ÐAÄI THUÏË TRONG KHUÖN KHÖẨ VJEPA VÚÁI
CHÛÚNG TRÒNH THUÏË QUAN ÛU ÐAÄI PHÖẨ CÂÅP (GSP)
Nhiïầu saản phâẩm xuâët khâẩu cuảa nûúác ta hûúảng caác ûu đaäi theo GSP cuảa Nhâạt Baản. Trïn
nguyïn tùæc, lúại ñch tûà ûu đaäi thuïë GSP seä khöng bõ aảnh hûúảng khi hai bïn aáp duạng caác
ûu đaäi thuïë quan theo Hiïạp đõnh VJEPA. Nhâạt Baản đaä cam kïët giaảm thuïë tûà mûác ûu đaäi
GSP (tñnh taại thúài điïẩm 1/4/2008) aáp duạng cho caác mùạt haàng coá löạ trònh giaảm thuïë. Nhû
vâạy, mûác ûu đaäi cuảa Nhâạt Baản daành cho Viïạt Nam theo GSP taại thúài điïẩm 1/4/2008 laà mûác
töëi thiïẩu maà haàng xuâët khâẩu cuảa Viïạt Nam đûúạc hûúảng. Ðöëi vúái möạt söë nhoám saản phâẩm
khöng thuöạc diïạn giaảm thuïë vñ duạ nhû caác saản phâẩm thuöạc diïạn loaại trûà hoùạc seä đaàm
phaán laại, viïạc aáp duạng caác ûu đaäi GSP seä tuày thuöạc vaào chñnh saách GSP cuảa Nhâạt Baản.
Trong trûúàng húạp naày, mûác thuïë GSP khöng đûúạc xem laà mûác thuïë cú súả (6).

CHÑNH SAÁCH THÛÚNG MAÅI 
CUẢA NHÂÅT BAẢN2



2.3 HÏÅ THÖËNG CAÁC BIÏÅN PHAÁP PHI THUÏË CUẢA NHÂÅT BAẢN
Nhâạt Baản aáp duạng biïạn phaáp quaản lyá đõnh lûúạng đöëi vúái möạt söë nhoám saản phâẩm vúái hai
lyá do chñnh: nhu câầu baảo höạ saản xuâët trong nûúác phuà húạp vúái quy đõnh cuảa WTO vaà muạc
tiïu baảo vïạ nguöần lúại thuảy saản. Caác biïạn phaáp quaản lyá naày bao göầm haạn ngaạch thuïë
quan (TRQ), haạn ngaạch nhâạp khâẩu (IQ), giâëy pheáp nhâạp khâẩu vaà câëm nhâạp khâẩu. 

2.3.1 Haån ngaåch thuïë quan (TRQ)

Haạn ngaạch thuïë quan (TRQ) laà biïạn phaáp haạn chïë nhâạp khâẩu aáp duạng cho caác saản phâẩm
nöng nghiïạp phuà húạp vúái quy đõnh cuảa Hiïạp đõnh Nöng nghiïạp cuảa WTO. Ðöëi vúái caác
saản phâẩm coá haạn ngaạch thuïë quan (TRQ), seä töần taại hai mûác thuïë aáp duạng đöầng thúài cho
möạt mùạt haàng nhâạp khâẩu laà mûác thuïë aáp duạng trong haạn ngaạch vaà mûác thuïë aáp duạng
ngoaài haạn ngaạch hay dûúạc nhâạp khâẩu tûạ do. Trong phâần lúán trûúàng húạp, mûác thuïë
ngoaài haạn ngaạch cao gâëp nhiïầu lâần so vúái mûác thuïë suâët trong haạn ngaạch, thâạm chñ
cao đïën mûác khöng coàn yá nghĩa kinh tïë đïẩ nhâạp khâẩu, trûúàng húạp naày đûúạc xem laà
mûác thuïë quan mang tñnh câëm đoaán. TRQ laà biïạn phaáp tûạ do hoáa möạt phâần maà caác
thaành viïn WTO nhân nhûúạng cho nhau nhùçm duy trò möạt mûác tiïëp câạn thõ trûúàng töëi
thiïẩu đöëi vúái möạt söë nöng saản nhaạy caảm cuảa caác nûúác thaành viïn WTO.

Nhâạt Baản hiïạn duy trò haạn ngaạch thuïë quan (TRQ), chuả yïëu aáp duạng trong lĩnh vûạc nöng
saản. Tâët caả caác haạn chïë dûúái hònh thûác TRQ cuảa Nhâạt Baản đïầu tuân thuả chùạt cheä cam kïët
cuảa nûúác naày khuön khöẩ WTO. Viïạc nhâạp khâẩu caác mùạt haàng đang aáp duạng TRQ seä đûúạc
thûạc hiïạn theo thuả tuạc maà Nhâạt Baản đang aáp duạng vúái tâët caả caác nûúác. Hâëu hïët saản phâẩm
aáp duạng TRQ trong lĩnh vûạc nöng saản naày đïầu thuöạc Nhoám khöng cam kïët giaảm thuïë
trong caác Hiïạp đõnh EPA cuảa Nhâạt Baản kïẩ caả Hiïạp đõnh VJPA. Ðiïầu naày coá nghĩa laà Nhâạt
Baản seä vâîn chó duy trò mûác đöạ múả cûảa thõ trûúàng nhû cam kïët trong khuön khöẩ WTO. 

BAẢNG 3: DANH SAÁCH SAẢN PHÂẨM CHÕU HAÅN NGAÅCH THUÏË QUAN CUẢA NHÂÅT BAẢN
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Mö taả haàng hoáa Haån ngaåch thuïë quan (tâën)

Böạt sûäa khöng kem (sûả duạng trong bûäa ùn úả trûúàng hoạc) 7,264

Böạt sûäa khöng kem cho muạc đñch khaác 85,878

Sûäa đùạc 1,585

Nhuä thanh sûäa hoùạc nhuä thanh sûäa đaä đûúạc chïë biïën nhùçm muạc đñch ùn uöëng 45,000

Nhuä thanh sûäa đûúạc chïë biïën cho bûäa ùn cuảa treả 25,000

Bú vaà dâầu bú 1,873

Nhuä thanh sûäa cö đùạc chûáa khoaáng châët 14,000

Châët beáo coá thïẩ ùn đûúạc đaä đûúạc chïë biïën 18,977

Nhûäng saản phâẩn tûà bú sûäa khaác cho sûả duạng thöng thûúàng  (sûả duạng chung) 133,940

Saản phâẩm tûà bú sûäa đûúạc chó đõnh cho sûả duạng thöng thûúàng 137,202

Caác loaại rau hoạ đâạu đaä đûúạc laàm khö 120,000
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Nguöần: WTO (2008)

Tâët caả caác mùạt haàng naày chiïëm khoaảng 1,6 % töẩng söë doàng thuïë nöng saản cuảa Nhâạt Baản.
Böạ Nöng nghiïạp, Ngû nghiïạp vaà Thuảy saản (MAFF) laà cú quan trûạc tiïëp phï duyïạt viïạc
phân böẩ haạn ngaạch. Thuả tuạc phï duyïạt cuảa MAFF tûúng đöëi phûác taạp, bao göầm viïạc lâëy
yá kiïën cuảa caác töẩ chûác khaác, nhû caác hiïạp höại cöng nghiïạp. Caác haạn ngaạch cho caác mùạt
haàng gaạo, luáa mò vaà luáa maạch, caác saản phâẩm tûà sûäa do doanh nghiïạp thûúng maại nhaà
nûúác (doanh nghiïạp coá đùạc quyïần nhâạp khâẩu) thûạc hiïạn. Caác saản phâẩm khaác coá thïẩ do
caác doanh nghiïạp nhâạp khâẩu theo haạn ngaạch đûúạc câëp. TRQ cuảa Nhâạt Baản đûúạc phân böẩ
möạt lâần trong nùm taài chñnh. Söë lâần phân böë coá thïẩ đûúạc böẩ sung tuày thuöạc vaào tònh
hònh cung câầu thûạc phâẩm, giaá thûạc phâẩm vaà caác yïëu töë khaác. Haạn ngaạch nhâạp khâẩu đûúạc
phân böẩ theo söë lûúạng đûúạc nhâạp khâẩu, chûá khöng phân theo giaá trõ nhâạp khâẩu. 

Nhâạt Baản aáp duạng hai caách thûác phân böẩ haạn ngaạch nhâạp khâẩu: (1) Phân böẩ cho caác
cöng ty thûúng maại đïẩ nhâạp khâẩu; (2) Phân böẩ túái ngûúài sûả duạng haàng hoáa (caác nhaà saản
xuâët vaà caác töẩ chûác sûả duạng mùạt haàng nhâạp khâẩu laàm nguyïn liïạu đâầu vaào đïẩ saản xuâët).
Ðöi khi Nhâạt Baản aáp duạng caả hai hïạ thöëng phân böẩ haạn ngaạch tuày thuöạc vaào tûàng trûúàng
húạp cuạ thïẩ. Thöng thûúàng, viïạc câëp haạn ngaạch seä đûúạc thûạc hiïạn theo cú súả đùng kyá
trûúác thò đûúạc phân böẩ trûúác cho đïën khi hïët haạn ngaạch. Do đoá, chó coá doanh nghiïạp
hoaạt đöạng taại nûúác nhâạp khâẩu múái hiïẩu roä nhâët vïầ cú chïë câëp haạn ngaạch. Chó khi coá
đûúạc chûáng nhâạn vïầ haạn ngaạch đûúạc phân böẩ, doanh nghiïạp nhâạp khâẩu múái coá quyïần
kyá húạp đöầng nhâạp khâẩu theo söë lûúạng quy đõnh.

2.3.2 Haån ngaåch

Haạn ngaạch laà möạt trong nhûäng biïạn phaáp maà WTO khöng cho pheáp caác nûúác aáp duạng
nhûng đöi khi cuäng coá ngoaại lïạ. Möạt söë thaành viïn cuä cuảa WTO đûúạc vâạn duạng biïạn
phaáp haạn ngaạch vúái möạt söë ñt saản phâẩm thuảy saản vaà vúái möạt söë saản phâẩm đùạc thuà vò muạc
tiïu baảo vïạ möi trûúàng, an ninh hoùạc lyá do vïầ xaä höại. Nhâạt Baản laà möạt trong söë ñt thaành
viïn WTO coàn aáp duạng haạn ngaạch naày vúái möạt söë saản phâẩm thuảy saản nhùçm ngùn chùạn
viïạc huảy hoaại taài nguyïn biïẩn, đùạc biïạt laà caác loaại thuảy saản coá nguy cú tuyïạt chuảng. Nhâạt
Baản hiïạn laà thaành viïn cuảa nhiïầu töẩ chûác quöëc tïë baảo vïạ nguöần lúại thuảy saản. Viïạc câëp
haạn ngaạch nhâạp khâẩu seä tuân thuả quy trònh râët chùạt cheä vaà thöng qua cú chïë câëp giâëy

Mö taả haàng hoáa Haån ngaåch thuïë quan (tâën)

Böạt mò, böạt meslin, böạt triticale vaà caác saản phâẩm tûà caác loaại böạt naày đaä đûúạc chïë
biïën

5,740,000

Luáa maạch vaà caác saản phâẩm tûà luáa maạch đaä đûúạc chïë biïën 1,369,000

Gaạo vaà caác saản phâẩm tûà gaạo đaä đûúạc chïë biïën vaà/hoùạc chuâẩn bõ 682,200

Tinh böạt, i-nu-lin vaà caác chïë phâẩm tûà tinh böạt 157,000

Ðâạu laạc 75,000

Cuả Kon-ni-a-ku 267

Keán tùçm vaà tú söëng 798



pheáp nhâạp khâẩu (xem thïm phâần 2.3.3 Giâëy pheáp nhâạp khâẩu). Nhòn chung, viïạc aáp duạng
haạn ngaạch cuảa Nhâạt Baản khöng mang muạc tiïu baảo höạ, phuà húạp vúái quy đõnh cuảa WTO.

2.3.3 Giâëy pheáp nhâåp khâẩu

Nhâạt Baản hâầu nhû khöng aáp duạng biïạn phaáp giâëy pheáp nhâạp khâẩu. Caác loaại thûạc phâẩm
nhâạp khâẩu nùçm trong diïạn quaản lyá giâëy pheáp nhâạp khâẩu göầm: (1) Caác mùạt haàng chõu
quaản lyá haạn ngaạch nhâạp khâẩu; (2) Caác loaại thûạc phâẩm coá xuâët xûá hoùạc đûúạc vâạn chuyïẩn

NHÛÄNG ÐIÏẦU DOANH NGHIÏÅP CÂẦN BIÏËT VÏẦ HIÏÅP ÐÕNH ÐÖËI TAÁC KINH TÏË VIÏÅT NAM – NHÂÅT BAẢN 

26



V J E P A

27

tûà möạt khu vûạc xaác đõnh theo cöng ûúác vaà caác hiïạp đõnh song phûúng câëm nhâạp khâẩu
hoùạc haạn chïë nhâạp khâẩu vò lyá do an ninh, möi trûúàng, xaä höại. 

Trong lĩnh vûạc thuảy haải saản, viïạc câëp giâëy pheáp nhâạp khâẩu gùæn vúái viïạc câëp haạn ngaạch
nhâạp khâẩu. Thûạc tïë, viïạc câëp pheáp đûúạc aáp duạng vúái hai lyá do chñnh laà baảo höạ hoaạt đöạng
khai thaác thuảy saản trong nûúác vaà baảo vïạ nguöần lúại tûạ nhiïn thöng qua caác cöng ûúác
quöëc tïë haạn chïë khai thaác, đaánh bùæt, vâạn chuyïẩn đöạng thûạc vâạt maà Nhâạt Baản coá tham
gia. Möạt söë cöng ûúác chñnh nhû Cöng ûúác vïầ Baảo töần caác loaài caá ngûà vây xanh phûúng
Nam, Cöng ûúác quöëc tïë vïầ baảo töần caác loaài caá ngûà Ðaại Tây Dûúng. Caác mùạt haàng coá haạn
ngaạch seä chó đûúạc nhâạp khâẩu sau khi đaä đûúạc câëp giâëy pheáp nhâạp khâẩu. Muạc đñch cuảa
biïạn phaáp naày nhùçm giaám saát viïạc tuân thuả theo caác Hiïạp ûúác vaà Hiïạp đõnh quöëc tïë maà
Nhâạt Baản đaä kyá kïët. Trong Hiïạp đõnh VJEPA, Nhâạt Baản giûä nguyïn cú chïë aáp duạng biïạn
phaáp câëp pheáp nhâạp khâẩu, phuà húạp vúái quy đõnh cuảa WTO.

2.3.4 Biïån phaáp câëm nhâåp khâẩu

Möạt söë biïạn phaáp câëm nhâạp khâẩu cuảa Nhâạt Baản chó đûúạc aáp duạng vúái muạc tiïu chñnh
trõ, vñ duạ nhû câëm vâạn hoùạc khöng đùạt quan hïạ thûúng maại chñnh thûác vúái möạt söë nûúác
theo caác Nghõ quyïët cuảa Liïn Hiïạp Quöëc. Caác biïạn phaáp naày khöng aảnh hûúảng đïën
quan hïạ thûúng maại song phûúng Viïạt Nam – Nhâạt Baản.

Möạt söë loaại saản phâẩm câëm nhâạp khâẩu vò lyá do an ninh, chñnh trõ, xaä höại, baảo vïạ vâạt nuöi,
cây tröầng, sûác khoảe con ngûúài đûúạc Nhâạt Baản aáp duạng theo tûàng giai đoaạn vaà khöng
mang yá nghĩa phân biïạt đöëi xûả giûäa haàng hoáa nhâạp khâẩu vaà saản xuâët trong nûúác vaà
giûäa caác nûúác đöëi taác. 

2.4 HÏÅ THÖËNG TIÏU CHUÂẨN CHÂËT LÛÚÅNG, VÏÅ SINH AN TOAÀN THÛÅC PHÂẨM
Nhâạt Baản laà möạt trong nhûäng quöëc gia đang aáp duạng hïạ thöëng tiïu chuâẩn châët lûúạng,
vïạ sinh an toaàn thûạc phâẩm coá yïu câầu râët khùæt khe vúái muạc đñch baảo vïạ sûác khoảe cöạng
đöầng. Caác tiïu chuâẩn cuảa Nhâạt Baản hâầu nhû tûúng đûúng, thâạm chñ cao hún caả nhûäng
tiïu chuâẩn quöëc tïë thöng thûúàng. Tuy vâạy caác tiïu chuâẩn châët lûúạng naày đûúạc aáp duạng
phuà húạp vúái nguyïn tùæc cuảa Töẩ chûác thûúng maại thïë giúái (WTO), tûác laà khöng mang
tñnh phân biïạt đöëi xûả giûäa haàng hoáa trong nûúác hay nhâạp khâẩu. 

Viïạc đaáp ûáng tiïu chuâẩn châët lûúạng cuảa Nhâạt Baản laà yïu câầu bùæt buöạc đöëi vúái moại nhaà
nhâạp khâẩu vaà nhâạp khâẩu khi tiïëp câạn thõ trûúàng Nhâạt Baản. Haàng xuâët khâẩu cuảa Viïạt Nam
cuäng nhû moại quöëc gia khaác phaải đaáp ûáng đûúạc nïëu muöën thâm nhâạp thõ trûúàng naày.
Ðïẩ khuyïën khñch thûúng maại, Chñnh phuả Nhâạt Baản thûúàng húạp taác vúái caác nûúác đöëi taác,
trong đoá coá Viïạt Nam, nhùçm nâng cao nùng lûạc đaáp ûáng tiïu chuâẩn châët lûúạng cuảa
haàng hoáa xuâët khâẩu vúái caác yïu câầu cuảa Nhâạt Baản. 
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3.1 CAM KÏËT CHUNG VÏẦ MÚẢ CÛẢA THÕ TRÛÚÀNG NÖNG SAẢN
Theo phân loaại Biïẩu thuïë cuảa Nhâạt Baản nùm 2007 (HS 2007), söë lûúạng caác doàng thuïë
nöng saản cuảa Nhâạt Baản laà 2350 bao göầm 2020 doàng nöng nghiïạp vaà 330 doàng thuyả
saản. 847 doàng thuïë seä coá thuïë suâët 0% ngay khi Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc, chiïëm 36% töẩng
söë doàng thuïë nöng saản vaà 67,6% giaá trõ xuâët khâẩu nöng saản cuảa Viïạt Nam. Baảng phân
böë caác doàng thuïë cam kïët nhû sau:

BAẢNG 4: PHÂN BÖË CAÁC NHOÁM DOÀNG THUÏË THEO CAM KÏËT CUẢA NHÂÅT BAẢN
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LÚÅI ÑCH VÏẦ TIÏËP CÂÅN THÕ TRÛÚÀNG
NÖNG SAẢN NHÂÅT BAẢN 

Nöng nghiïåp 
vaà Thuyả saản

Kim ngaåch thûúng
maåi Söë doàng thuïë

Tyả troång

Kim ngaåch Söë doàng thuïë

A 739,049 847 67.6% 36%

B10 9,800 254 0.9% 11%

B7 10,817 84 1.0% 4%

B5 80,677 67 7.4% 3%

B3 63,317 9 5.8% 0%

C1 1,959 96 0.2% 4%

C2 29,045 157 2.7% 7%

C3 11,582 22 1.1% 1%

C4 (GSP) 5,889 17 0.5% 1%

C4' (MFN) 3,881 61 0.4% 3%

X 137,041 735 12.5% 31%

TRQ 147 1 0%

Töẩng 1,093,204 2350.0

3
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Ghi chuá:

Hiïạp đõnh VJEPA seä taạo điïầu kiïạn cho caác doanh nghiïạp Viïạt Nam xuâët khâẩu nöng thuyả
saản do Nhâạt Baản cam kïët giaảm thuïë đöëi vúái caác mùạt haàng naày tûúng đûúng vúái khoaảng
83,8% giaá trõ nöng saản xuâët khâẩu cuảa Viïạt Nam. Noái caách khaác, gâần 84% mùạt haàng coá kim
ngaạch xuâët khâẩu sang Nhâạt Baản seä đûúạc giaảm thuïë xuâët khâẩu trong voàng 10 nùm túái.  

3.2 NHOÁM NÖNG SAẢN XUÂËT KHÂẨU CUẢA VIÏÅT NAM COÁ NHIÏẦU LÚÅI ÑCH
NHÂËT
Trong 2020 doàng thuïë nöng saản, coá 505 doàng thuïë seä coá löạ trònh giaảm thuïë theo tûàng
nùm, hiïạn chiïëm khoaảng 24% kim ngaạch xuâët khâẩu sang Nhâạt Baản. Löạ trònh coá thïẩ keáo
daài tûà 3 đïën 15 nùm tuày thuöạc vaào tûàng nhoám saản phâẩm. Ngay sau khi Hiïạp đõnh coá
hiïạu lûạc hoùạc sau möạt löạ trònh nhâët đõnh (töëi đa laà 10 nùm), 23 trong töẩng söë 30 mùạt
haàng xuâët khâẩu haàng đâầu cuảa Viïạt Nam sang Nhâạt Baản seä đûúạc hûúảng thuïë suâët 0%. Möạt
söë chuảng loaại mùạt haàng coá thïẩ kïẩ đïën nhû sau:

- Mâạt ong: Nhâạt Baản seä daành cho Viïạt Nam haạn ngaạch nhâạp khâẩu 100 tâën haàng nùm, mûác
haạn ngaạch naày seä tùng dâần cho túái khi xuâët khâẩu cuảa Viïạt Nam đaạt 150 tâën. Thuïë suâët
trong haạn ngaạch seä laà 12,8%;

- Rau quaả: Ngay khi hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc, Nhâạt Baản seä loaại boả thuïë nhâạp khâẩu đöëi vúái
sâầu riïng nhâạp khâẩu tûà Viïạt Nam. Trong voàng tûà 5-7 nùm (châạm nhâët laà nùm 2016), Nhâạt

Kyá hiïåu Diïîn giaải cam kïët

A Xoaá boả thuïë quan ngay khi Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc

B3 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2012, theo 4 đúạt cùæt giaảm đïầu

B5 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2014, theo 6 đúạt cùæt giaảm đïầu

B7 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2016, theo 8 đúạt cùæt giaảm đïầu

B10 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2019, theo 11 đúạt cùæt giaảm đïầu

C1 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2024, theo 16 đúạt cùæt giaảm đïầu

C2 Khöng cam kïët cùæt giaảm thuïë quan, seä đaàm phaán laại sau 5 nùm thûạc hiïạn Hiïạp đõnh

C3 Giaảm thuïë đïën 1 mûác nhâët đõnh theo quy đõnh cuạ thïẩ taại cöạt Ghi chuá (Note)

C4 Thuïë nhâạp khâẩu aáp duạng úả mûác thuïë theo Chûúng trònh ûu đaäi phöẩ câạp (GSP)

C4’ Thuïë nhâạp khâẩu aáp duạng úả mûác thuïë MFN taại thúài điïẩm 1/4/2008

TRQ AÁp duạng haạn ngaạch thuïë quan quy đõnh cuạ thïẩ taại cöạt Ghi chuá

X Khöng cam kïët



Baản seä đûa thuïë suâët đöëi vúái rau chân võt, haạt tiïu vaà ngö ngoạt vïầ 0%; 

- Caà phï vaà cheà: Nhâạt Baản seä cùæt giaảm dâần vaà đûa thuïë nhâạp khâẩu đöëi vúái caà phï rang
vaà cheà xanh vïầ 0% trong voàng 15 nùm; 

- Nöng saản chïë biïën: Nhâạt Baản seä loaại boả thuïë suâët đöëi vúái caà ri vaà saản phâẩm caà ri trong
voàng 7 nùm (châạm nhâët laà nùm 2016). Trong voàng 4 nùm, Nhâạt Baản seä cùæt giaảm thuïë suâët
đöëi vúái nûúác söët caà chua; 

- Göî vaà saản phâẩm göî: Ngay khi Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc, Nhâạt Baản seä loaại boả thuïë suâët đöëi
vúái göî xeả. Túái nùm 2016, Nhâạt Baản seä loaại boả thuïë suâët đöëi vúái göî vaán; 

- Thuảy saản: ngay khi Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc, Nhâạt Baản seä loaại boả thuïë suâët đöëi vúái töm vaà
caác saản phâẩm töm. Túái nùm 2014, Nhâạt Baản seä đûa thuïë suâët đöëi vúái baạch tuöạc vaà sûáa
vïầ 0%.

3.3 NHÛÄNG MÙÅT HAÀNG KHÖNG THUÖÅC DIÏÅN CAM KÏËT GIAẢM THUÏË
Nöng saản laà lĩnh vûạc coá nhiïầu nhaạy caảm vúái Nhâạt Baản do quy mö saản xuâët trong nûúác
đaä bõ thu heạp râët nhiïầu do hiïạu quaả saản xuâët vaà nùng lûạc caạnh tranh râët keám cuảa nöng
saản Nhâạt Baản. Cuöạc khuảng hoaảng lûúng thûạc toaàn câầu vaào đâầu nùm 2008 caàng laàm sâu
sùæc hún möëi quan ngaại trong xaä höại Nhâạt Baản đöëi vúái vâën đïầ an ninh lûúng thûạc. Kïët quaả
đaàm phaán vaà cam kïët vïầ nöng saản trong khuön khöẩ VJEPA cuäng phaản aánh möëi quan
ngaại naày.

Theo Hiïạp đõnh VJEPA, Nhâạt Baản coá hai nhoám saản phâẩm khöng thuöạc đöëi tûúạng cùæt giaảm
thuïë bao göầm Nhoám loaại trûà (X) vaà Nhoám C2 (Nhoám đaàm phaán sau). 735 trong töẩng söë
2350 doàng thuïë nöng thuảy saản thuöạc Nhoám loaại trûà (X). Caác saản phâẩm trong Nhoám naày
đang đûúạc Nhâạt Baản aáp duạng nhiïầu biïạn phaáp quaản lyá chùạt cheä nhû haạn chïë đõnh lûúạng,
haạn ngaạch thuïë quan phuà húạp vúái caác quy tùæc cuảa WTO. Möạt söë saản phâẩm khaác Nhâạt
Baản chûa sùén saàng cam kïët giaảm thuïë. Nhoám C2 laà caác mùạt haàng maà hai bïn thöëng nhâët
seä đaàm phaán sau. Ðây phâần lúán laà nhûäng mùạt haàng maà Nhâạt Baản đang tiïën haành caải caách
cú câëu nuöi tröầng nöng saản trong nûúác. Nhâạt Baản cam kïët seä nöëi laại đaàm phaán vaào thúài
điïẩm thñch húạp, khi quaá trònh caải caách cú câëu coá taác duạng tñch cûạc.

3.4 CAÁC MÙÅT HAÀNG NÖNG SAẢN COÁ THUÏË ÛU ÐAÄI 0% NGAY KHI HIÏÅP ÐÕNH
COÁ HIÏÅU LÛÅC
Trong söë 2020 doàng thuïë nöng saản, Nhâạt Baản cam kïët xoáa boả thuïë quan ngay đöëi vúái
784 doàng khi Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc. Tuy vâạy, 451 doàng đaä coá thuïë suâët MFN 0% (thuïë
cú súả) vaà 333 doàng coá thuïë suâët tûà 1,2 đïën 21% seä giaảm vïầ 0% ngay. Trong đoá, 202 doàng
coá thuïë GSP daành cho Viïạt Nam laà 0%.  Nhû vâạy, 131 saản phâẩm thûạc sûạ coá löạ trònh giaảm
thuïë xuöëng 0%. Cùn cûá vaào thaành tñch xuâët khâẩu vaà mûác thuïë nhâạp khâẩu đûúạc giaảm trûà,
coá 12 doàng thuïë coá yá nghĩa thûúng maại đùạc biïạt đöëi vúái xuâët khâẩu nöng saản cuảa nûúác
ta:
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BAẢNG 5:
MÖÅT SÖË MÙÅT HAÀNG HÛÚẢNG THUÏË ÛU ÐAÄI 0% NGAY KHI HIÏÅP ÐÕNH COÁ HIÏÅU LÛÅC

Maä haàng hoáa Mö taả chi tiïët Thuïë MFN Thuïë GSP

460210029 Haàng mây tre, liïîu gai vaà caác mùạt haàng khaác, vaà caác mùạt haàng laàm
tûà vâạt liïạu hoạ mûúáp, hoùạc caác loaại cây

7.9% 4.74%

460210023 Haàng mây tre, liïîu gai vaà caác mùạt haàng khaác laàm bùçng tre 7.9% 4.74% 

081190220 Quaả đu đuả, đu đuả luàn, bú, öẩi, sâầu riïng, bilimbis, chempeder, mñt,
quaả dâầy cúm, chöm chöm, quaả doi, jambosa diambookaget, chico-
mamey, cherimoya, kehapi, na, xoaài, bullock's-heart, chanh leo,
dookoo kokosan, mùng cuạt, maäng câầu xiïm vaà vaải, sâëy khöng coá
pha thïm đûúàng, đaä hoùạc chûa hâëp chñn hay luöạc chñn trong nûúác,
đöng laạnh

7.2% 3.6% 

441900010 Waribashi 4.7% 2.82%

090240210 Cheà đen, trûà loaại khöng phuà húạp laàm đöầ uöëng, đoáng goái sùén, troạng
lûúạng goái khöng quaá 3kg

3% 2.5%

140490499 Caác saản phâẩm thûạc vâạt 6% 3%

140110000 Tre 8.5%

070490090 Caải bùæp, trûà caải Brucxen, su haào, caải xoùn vaà caác loaại rau thuöạc hoạ
bùæp caải ùn đûúạc tûúng tûạ, trûà cây bong caải xanh, tûúi hoùạc ûúáp
laạnh

3%

070310020 Haành tùm, tûúi hoùạc ûúáp laạnh 3%

081340021 Quaả đu đuả, đu đuả luàn, bú, öẩi, sâầu riïng, bilimbis, chempeder, mñt,
quaả dâầy cúm, chöm chöm, quaả gioi, jambosa diambookaget, chico-
mamey, cherimoya, kehapi, na, xoaài, bullock's-heart, chanh leo,
dookoo kokosan, mùng cuạt, maäng câầu xiïm vaà vaải, sâëy khö

7.5% 3.8%

071239090 Nâëm vaà nâëm cuạc (nâëm cuả) (trûà nâëm thuöạc chi Agaricus, möạc nhĩ
(Auricularia spp.), nâëm Jelly (Tremella spp.) vaà nâëm hûúng), úả daạng
nguyïn, cùæt, thaái laát, vuạn hoùạc úả daạng böạt, sâëy khö

9%

071333210 Ðâạu tây, kïẩ caả đâạu trùæng (Phaseolus vulgaris), đûúạc chûáng nhâạn
laà haạt giöëng phuà húạp vúái caác quy đõnh trong sùæc lïạnh cuảa Nöại caác,
đaä löạt voả, sâëy khö.

6% 3% 



3.5 CAÁC MÙÅT HAÀNG NÖNG SAẢN TIÏẦM NÙNG COÁ LÖÅ TRÒNH GIAẢM THUÏË
TRONG 3 NÙM
Caác doàng thuïë coá löạ trònh tûà 3 đïën 5 nùm bao göầm 14 saản phâẩm coá nhiïầu tiïầm nùng xuâët
khâẩu nhâët nhû mò chñnh, đâạu tûúng, gûàng, caác loaại hoa quaả nhû chuöëi, sâầu riïng, chöm
chöm, vaải chïë biïën. Viïạt Nam đaä coá truyïần thöëng vaà lúại thïë xuâët khâẩu hâầu hïët caác saản
phâẩm naày vaào thõ trûúàng Nhâạt Baản vaà seä tiïëp tuạc coá cú höại tâạn duạng caác ûu thïë naày.
Kim ngaạch xuâët khâẩu saản phâẩm naày chiïëm khoaảng 14% töẩng xuâët khâẩu nöng saản sang
thõ trûúàng Nhâạt Baản. 

BAẢNG 6:
MÖÅT SÖË MÙÅT HAÀNG NÖNG SAẢN TIÏẦM NÙNG COÁ LÖÅ TRÒNH GIAẢM THUÏË TRONG 3 NÙM
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HS 2007 Mùåt haàng Thuïë MFN Thuïë cú
súả

200819224 Dûàa, laạc Brazil, quaả phó, chïë biïën hoùạc baảo quaản khöng đûúàng 10.0% 4.00%

292242100 Mò chñnh 6.5% 5.20%

071030000 Rau bina, rau bina NewZealand vaà rau lï bina (rau bina tröầng trong vûúàn), đaä

hoùạc chûa hâëp chñn hoùạc luöạc chñn, đöng laạnh

6% 6.00%

071029010 Ðâạu tûúng xanh, đaä hoùạc chûa hâëp chñn hoùạc luöạc chñn, đöng laạnh 6% 6.00%

071080090 Caác loaại rau khaác, đaä hoùạc chûa hâëp chñn hoùạc luöạc chñn, đöng laạnh 6% 6.00%

200899219 Quaả, coá đûúàng, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, trûà daạng nghiïần 16.8% 16.80%

200190250 Gûàng non, đaä chïë biïën hoùạc đûúạc baảo quaản bùçng dâëm hoùạc axit acetic, khöng

đûúàng

12% 9.00%

091010100 Gûàng, đûúạc baảo quaản taạm thúài, ngâm nûúác muöëi, ngâm nûúác lûu huyành hoùạc

ngâm trong dung dõch baảo quaản khaác, đoáng contennú đïẩ baán leả

9% 9.00%

460120010 Thuöạc loaại Igusa (Juncus effusus) hoùạc loaại Shichitoi (Cyperus tegetiformis) 6% 6.00%

200892110 Hoa quaả höîn húạp, sa laát traái cây, cöëc tai traái cây, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, coá

đûúàng

6% 6.00%

200899225 Chuöëi, bú, xoaài, öẩi vaà mùng cuạt, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng đûúàng, trûà

daạng nghiïần

9.6% 4.80%

071090200 Höîn húạp caác loaại rau, trûà loaại bao göầm chuả yïëu laà ngö ngoạt, đaä hoùạc chûa hâëp

chñn hoùạc luöạc chñn, đöng laạnh

6% 6.00%

200899216 Sâầu riïng, chöm chöm, quaả laạc tiïn, vaải, khïë đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, coá

đûúàng, trûà daạng nghiïần

14% 7.00%

460191219 Caác saản phâẩm laàm tûà vâạt liïạu tïët bïạn,đûúạc gheáp thaành daải, thuöạc hoạ

Igusa(juncus effusus) hoùạc hoạ Shichitoi (Cyperus tegetiformi)

6% 6.00%

070390010 Haành xûá Wales (allium fistulisum L.), tûúi hoùạc ûúáp laạnh 3% 3.00%

070960090 Caác loaại quaả thuöạc chi Capsicum hoùạc chi Pimenta, tûúi hoùạc ûúáp laạnh 3% 3.00%



V J E P A

35

3.7 CAÁC MÙÅT HAÀNG NÖNG SAẢN TIÏẦM NÙNG COÁ LÖÅ TRÒNH XOÁA BOẢ THUÏË
SAU 7 ÐÏËN 10 NÙM
Nhâạt Baản cam kïët giaảm vaà loaại boả thuïë nhâạp khâẩu đöëi vúái 72 doàng nöng saản trong 7 nùm
vaà 214 doàng coá löạ trònh giaảm vaà loaại boả thuïë quan trong 10 nùm.  Trong söë đoá, đaáng chuá
yá coá caác mùạt haàng rau, quaả chïë biïën, ngö, sùæn chïë biïën, caác loaại gia võ, nûúác söët laà nhûäng
mùạt haàng maà thúài gian qua, caác doanh nghiïạp cuảa Viïạt Nam đaä coá nhiïầu lúại thïë xuâët
khâẩu sang Nhâạt Baản vaà caác nûúác trïn thïë giúái. Nhûäng mùạt haàng trong nhoám coá löạ trònh
giaảm thuïë tûà 7 đïën 10 nùm coá tiïầm nùng xuâët khâẩu nhâët sang thõ trûúàng Nhâạt Baản cuạ
thïẩ nhû sau:

HS 2007 Mùåt haàng Thuïë MFN Thuïë cú
súả

070960090 Caác loaại quaả thuöạc chi Capsicum hoùạc chi Pimenta, tûúi hoùạc ûúáp laạnh 3% 3.00%

170310020 Mâạt đûúạc sûả duạng đïẩ saản xuâët axit glutamic vaà muöëi, men, lysine, 5'-ribonu-

cleotide vaà muöëi vaà caác saản phâẩm khaác theo đún đùạt haàng cuảa chñnh phuả

3% 3.00%

081090290 Caác loaại hoa quaả tûúi khaác 6% 6.00%

,081190120 Quaả đu đuả, đu đuả luàn, bú, öẩi, sâầu riïng, bilimbis, chempeder, mñt, quaả dâầy cúm,

chöm chöm, quaả gioi, jambosa diambookaget, chicomamey, cherimoya, ke-

hapi, na, xoaài, bullock's-heart, chanh leo, dookoo kokosan, mùng cuạt, maäng

câầu xiïm vaà vaải, coá pha thïm đûúàng

12% 6.00%

081290420 Quaả đu đuả, đu đuả luàn, bú, öẩi, sâầu riïng, bilimbis, chempeder, mñt, quaả dâầy cúm,

chöm chöm, quaả gioi, jambosa diambookaget, chicomamey, cherimoya, ke-

hapi, na, xoaài, bullock's-heart, chanh leo, dookoo kokosan, mùng cuạt, maäng

câầu xiïm vaà vaải, đûúạc baảo quaản

12% 6.00%

160239290 Caác loaại thõt đûúạc chïë biïën hoùạc baảo quaản khaác, thõt phuạ phâẩm hoùạc tiïët: thõt

cuảa caác loaại gia câầm thuöạc nhoám 01.05, trûà gaà tây, bao göầm thõt hoùạc phuạ

phâẩm thõt cuảa bâët kyà đöạng vâạt naào

6% 6.00%

151790010 Höîn húạp múä đöạng vâạt vaà dâầu, khöng qua chïë biïën 6.4% 6.40%

200590293 Toải böạt, đûúạc chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng thïm đûúàng, khöng laàm laạnh 10.5% 8.00%

200590291 Toải böạt, đûúạc chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng thïm đûúàng, khöng laàm laạnh 9.6% 9.60%



BAẢNG 7:
MÖÅT SÖË MÙÅT HAÀNG NÖNG SAẢN TIÏẦM NÙNG COÁ LÖÅ TRÒNH GIAẢM THUÏË TRONG 7 NÙM
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Maä HS Mö taả Thuïë MFN Thuïë
GSP

210390229 Caác gia võ höîn húạp vaà böạt canh höîn húạp khaác, chûa đûúạc mö taả úả đâu 10.5%

200490299 Rau, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng đûúàng, đöng laạnh 9.0%

210390130 Caác loaại nûúác xöët khaác 7.2% 6.00%

200590299 Caác loaại rau khaác, đûúạc chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng đûúàng, khöng laàm laạnh 9.0%

200899213 Chuöëi, bú, öẩi, mùng cuạt, coá đûúàng, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, đoáng höạp, trûà
daạng nghiïần

11.0% 5.50%

071010000 Khoai tây, đaä hoùạc chûa hâëp chñn hoùạc luöạc chñn, đöng laạnh 8.5%

210410020 Caác loaại nûúác suáp vaà nûúác xuyát khaác vaà chïë phâẩm tûà caác loaại nûúác naày 8.4%

220900000 Giâëm vaà châët thay thïë giâëm laàm tûà axit axetic 7.5% 4.80%

441199000 Súại thuảy tinh coá mâạt đöạ diïạn tñch vûúạt quaá 0.35g/cm3 2.6% 1.56%

460191211 Vaán duàng cho tûúàng vaà maái nhaà bùçng göî, chûa qua chïë biïën 6.0%

200580200 Ngö ngoạt, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng đûúàng, khöng đöng laạnh 10.0%

441021010 Vaán duàng cho tûúàng vaà maái nhaà bùçng göî, chûa qua chïë biïën 6.0% 3.60%

441129000 Súại thuảy tinh coá mâạt đöạ diïạn tñch vûúạt quaá 0.5g/cm3 nhûng khöng vûúạt quaá
0.8g/cm3

2.6% 1.56%

071290090 Rau, höîn húạp caác loaại rau khaác, úả daạng nguyïn, cùæt, thaái laát, vuạn hoùạc úả daạng
böạt, sâëy khö

9.0%

071140000 Dûa chuöạt vaà dûa chuöạt ri, đûúạc baảo quaản taạm thúài 9.0%

200899259 Caác loaại quaả khaá, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng đûúàng, trûà daạng nghiïần 12.0%

081190290 Caác loaại quaả vaà quaả haạch khaác, sâëy khöng pha thïm đûúàng, đaä hoùạc chûa hâëp
chñn hay luöạc trong nûúác, đöng laạnh

12.0%

071290039 Ngö ngoạt, trûà loaại chó phuà húạp đïẩ laàm giöëng bùçng phûúng phaáp xûả lyá hoáa châët,
sâëy khö

9 yen/kg

071490290 Cuả dong, cuả lan, A-ti-sö Jerusalem vaà caác loaại cuả vaà rïî tûúng tûạ coá haàm lûúạng
böạt hoùạc i-nu-lin cao, tûúi, ûúáp laạnh, hoùạc sâëy khö, loäi coạ sago

9.0%

200590292 Caác loaại rau khaác, đûúạc chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng đûúàng, khöng laàm laạnh 12.0% 9.60%
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Maä HS Mö taả Thuïë MFN Thuïë
GSP

200590292 Caác loaại rau khaác, đûúạc chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng đûúàng, khöng laàm laạnh 12.0% 9.60%

200490230 Ngö ngoạt, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng đûúàng, đöng laạnh 7.5%

071190099 Rau, höîn húạp caác loaại rau khaác, đûúạc baảo quaản taạm thúài 9.0%

071190092 Rïî sen, đûúạc baảo quaản taạm thúài 9.0%

071490120 Cuả dong, cuả lan, A-ti-sö Jerusalem vaà caác loaại cuả vaà rïî tûúng tûạ coá haàm lûúạng
böạt hoùạc i-nu-lin cao, đöng laạnh, loäi coạ sago

12.0%

140190100 Liïîu gioả, Shichitoi, Wanguru 8.5%

150600000 Múä vaà dâầu đöạng vâạt khaác vaà caác phâần phân đoaạn cuảa chuáng, đaä hoùạc chûa
tinh chïë nhûng khöng thay đöẩi vïầ mùạt hoaá hoạc.

6.4%

071490110 Khoai mön, đöng laạnh 10.0%

080290400 Caác loaại quaả khaác, sâëy khö 12.0%

200899228 Khoai mön đöng laạnh, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng đûúàng, trûà daạng
nghiïần

10.0%

081340029 Caác loaại quaả khaác, sâëy khö 9.0%

071231000 Nâëm thuöạc chi Agaricus, úả daạng nguyïn, cùæt, thaái laát, vuạn hoùạc úả daạng böạt, sâëy
khö

9.0%

210120247 Caác chïë phâẩm tûà cheà hoùạc cheà Paraguay, khöng chûáa đûúàng böẩ sung, chûáa
thaành phâần sûäa tûạ nhiïn dûúái  30% troạng lûúạng, úả daạng khö

15.0%

200899100 Quaả vaải, đaä chïë biïën hoùạc đûúạc baảo quaản 12.0%

071040000 Ngö ngoạt, đaä hoùạc chûa hâëp chñn hoùạc luöạc chñn, đöng laạnh 10.6%

210610222 Protein rau, khöng chûáa đûúàng böẩ sung, chûa đûúạc mö taả úả đâu 10.6%

442190091 Kushi tûà tre 10.0% 6.00%

071410390 Sùæn, sâëy khöng duàng laàm thûác ùn chùn nuöi, đöng laạnh 12.0%

081190190 Caác loaại quaả vaà quaả haạch khaác, coá pha thïm đûúàng, đaä hoùạc chûa hâëp chñn
hay luöạc trong nûúác, đöng laạnh

12.0%



3.8 NHÛÄNG NÖNG SAẢN NHIÏẦU TIÏẦM NÙNG COÁ LÖÅ TRÒNH GIAẢM THUÏË
TRONG 15 NÙM 
96 doàng nöng saản coá löạ trònh giaảm thuïë trong 15 nùm. Mùạc duà coá löạ trònh giaảm thuïë khaá
châạm nhûng phâần lúán caác saản phâẩm naày đïầu coá mûác thuïë suâët cao, mûác cao nhâët laà
19,1%. Phâần lúán caác saản phâẩm naày ta đïầu coá lúại thïë xuâët khâẩu, bao göầm caác saản phâẩm
traà xanh, cheà, caà phï, khoai lang, haành vaà hoa quaả chïë biïën. So vúái mûác thuïë trung bònh
vïầ nöng saản thò đây laà caác saản phâẩm maà Nhâạt Baản baảo höạ maạnh meä nhâët bùçng thuïë
quan. Cùn cûá trïn kim ngaạch xuâët khâẩu, 12 saản phâẩm cuạ thïẩ coá tiïầm nùng nhâët trong
nhoám naày bao göầm:

BAẢNG 8: DANH MUÅC SAẢN PHÂẨM COÁ TIÏẦM NÙNG XUÂËT KHÂẨU COÁ LÖÅ TRÒNH XOẢA BOẢ
THUÏË TRONG 15 NÙM
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HS Mö taả Thuïë MFN Thuïë GSP

090220200 Traà xanh, trûà loaại phïë phâẩm khöng phuà húạp laàm đöầ
uöëng, chûa uả men, đoáng goái sùén, troạng lûúạng goái khöng
quaá 3 kg

17%

090121000 Caà phï, đaä rang, chûa khûả châët ca-phï-in 12% 10%

071420100 Khoai lang, đöng laạnh 12%

090240220 Cheà đaä uả men möạt phâần, trûà loaại phïë phâẩm khöng phuà
húạp laàm đöầ uöëng đoáng goái sùén, troạng lûúạng goái khöng
quaá 3kg

17%

200980123 Nûúác tûà bâët kyà loaại quaả naào, khöng chûáa đûúàng böẩ
sung, haàm lûúạng đûúàng mña khöng quaá 10% troạng
lûúạng, khöng chûáa nûúác mâạn

19.1%

200899227 Quaả, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng đûúàng, daạng
nghiïần

21.3%

200980129 Nûúác tûà bâët kyà loaại quaả naào, khöng chûáa đûúàng böẩ
sung, chûa đûúạc mö taả úả đâu

25.5%

090210000 Cheà xanh (chûa uả men), đoáng goái sùén, troạng lûúạng goái
khöng quaá 3 kg

17%

090230090 Cheà đaä uả men möạt phâần, đoáng goái sùén, troạng lûúạng goái
khöng quaá 3kg

17%

200490120 Rau, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, coá đûúàng, đöng laạnh,
trûà ngö ngoạt

23.8%

070310011 Haành, tûúi hoùạc ûúáp laạnh, coá giaá trõ khöng lúán hún 67
yïn/kg aáp duạng tñnh thuïë haải quan

8.5%

200980119 Nûúác tûà bâët kyà loaại quaả naào, coá chûáa đûúàng böẩ sung,
chûa đûúạc mö taả úả đâu

29.8% or
23yen/kg
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3.9 CAÁC DOÀNG THUÏË NÖNG SAẢN COÁ LÖÅ TRÒNH GIAẢM THUÏË MÖÅT PHÂẦN
Nhoám caác doàng thuïë đûúạc giaảm thuïë möạt phâần bao göầm 21 doàng thuöạc lĩnh vûạc nöng
saản. Khaác vúái caác doàng thuïë khaác, nhûäng doàng thuïë naày chó đûúạc Nhâạt Baản cam kïët
giaảm thuïë möạt phâần. Mùạc duà mûác thuïë cam kïët seä khöng vïầ 0% nhû phâần lúán caác saản
phâẩm khaác nhûng caác mùạt haàng naày thuöạc nhoám đûúạc đaánh đöẩi trong đaàm phaán nïn
yá nghĩa kinh tïë cuảa chuáng cuäng khöng hïầ nhoả. Phâần lúán caác mùạt haàng naày đïầu coá thuïë
suâët nhâạp khâẩu cao (mûác cao nhâët laà 29,8%) vaà đang đûúạc Nhâạt Baản nhâạp khâẩu vúái kim
ngaạch đaáng kïẩ nhû dûáa chïë biïën, saản phâẩm thõt, mûạc öëng, đâạu laạc, nûúác söët caà chua.
Ðiïầu đoá cuäng coá nghĩa laà caác doanh nghiïạp xuâët khâẩu cuảa ta seä coá cú höại tiïëp câạn thõ
trûúàng Nhâạt Baản möạt caách thuâạn lúại hún.

BAẢNG 9: DANH MUÅC SAẢN PHÂẨM COÁ LÖÅ TRÒNH GIAẢM THUÏË MÖÅT PHÂẦN

HS 9 söë Mö taả tiïëng Viïåt Thuïë MFN
Thuïë cùæt

giaảm cuöëi
cuàng

160220010 Caác loaại thõt đûúạc chïë biïën hoùạc baảo quaản, thõt phuạ phâẩm hoùạc tiïët:
cuảa trâu boà söëng, lúạn, trûà chïë phâẩm đöầng nhâët. 

21.30% 17%

160220091 Caác loaại thõt đûúạc chïë biïën hoùạc baảo quaản, thõt phuạ phâẩm hoùạc tiïët:
cuảa trâu boà söëng, lúạn, đoáng höạp trûà chïë phâẩm đöầng nhâët.

3.00% 2.4%

160220099 Caác loaại thõt đûúạc chïë biïën hoùạc baảo quaản, thõt phuạ phâẩm hoùạc tiïët:
cuảa bâët kyà đöạng vâạt naào trûà chïë phâẩm đöầng nhâët. 

6.00% 4.8%

160250600 Caác loaại thõt đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, thõt phuạ phâẩm hoùạc tiïët: thõt
boà muöëi

21.30% 14.9%

160590219 Mûạc vaà mûạc öëng đûúạc baảo quaản hoùạc chïë biïën 10.50% 5.5%

200811120 Ðâạu laạc, trûà loaại laàm bú, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, coá đûúàng 23.80% 19%

200811291 Ðâạu laạc đaä rang, chûa boác voả, trûà loaại duàng đïẩ laàm bú, khöng đûúàng 21.30% 17%

200811292 Ðâạu laạc đaä rang, đaä boác voả, trûà loaại duàng đïẩ laàm bú, khöng đûúàng 21.30% 17%

200811299 Ðâạu laạc đaä rang, trûà loaại duàng đïẩ laàm bú, đaä chïë biïën hoùạc đûúạc baảo
quaản khöng đûúàng

21.30% 17%

200941110 Nûúác dûáa, vúái trõ giaá Brix khöng quaá 20, coá chûáa đûúàng böẩ sung, haàm
lûúạng đûúàng mña, tûạ nhiïn vaà nhân taạo, khöng quaá 10% troạng lûúạng

23.00% 20.7%

200941190 Nûúác dûáa, vúái trõ giaá Brix khöng quaá 20, coá chûáa đûúàng böẩ sung, chûa
đûúạc mö taả úả đâu

29.8% or
23yen/kg

26.8% or
20.7
yen/kg

200941210 Nûúác dûáa, vúái trõ giaá Brix khöng quaá 20, khöng chûáa đûúàng böẩ sung,
haàm lûúạng đûúàng mña khöng quaá 10% troạng lûúạng

19.10% 17.2%



3.10 HAÅN NGAÅCH THUÏË QUAN VÚÁI MÂÅT ONG
Möạt trong nhûäng cam kïët đùạc biïạt trong lĩnh vûạc nöng saản laà mâạt ong, möạt mùạt haàng
coá lúại thïë xuâët khâẩu quan troạng cuảa nûúác ta. Nhâạt Baản cam kïët daành haạn ngaạch thuïë
quan đùạc biïạt cho mùạt haàng mâạt ong (maä HS 040900000). Haạn ngaạch thuïë quan vïầ mâạt
ong chó daành riïng cho Viïạt Nam maà khöng aáp duạng cho caác nûúác khaác. Theo cam kïët
naày, haàng nùm 100 tâën mâạt ong cuảa Viïạt Nam seä đûúạc hûúảng ûu đaäi thuïë laà 12,8%, thâëp
hún nhiïầu so vúái mûác thuïë MFN laà 25,5%. Söë lûúạng mâạt ong hûúảng ûu đaäi trong haạn
ngaạch seä tiïëp tuạc đûúạc tùng dâần lïn 150 tâën. Ðïẩ đûúạc xuâët khâẩu mâạt ong trong haạn
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HS 9 söë Mö taả tiïëng Viïåt Thuïë MFN Thuïë cùæt giaảm
cuöëi cuàng

200941290 Nûúác dûáa, vúái trõ giaá Brix khöng quaá 20, khöng chûáa đûúàng böẩ sung,
chûa đûúạc mö taả úả đâu

25.50% 23%

200949110 Nûúác dûáa, vúái trõ giaá Brix trïn 20, coá chûáa đûúàng böẩ sung, haàm lûúạng
đûúàng mña, tûạ nhiïn vaà nhân taạo, khöng quaá 10% troạng lûúạng

23.00% 20.7%

200949210 Nûúác dûáa, vúái trõ giaá Brix trïn 20, khöng chûáa đûúàng böẩ sung, haàm
lûúạng đûúàng mña khöng quaá 10% troạng lûúạng

19.10% 17.2%

200949290 Nûúác dûáa, vúái trõ giaá Brix trïn 20, khöng chûáa đûúàng böẩ sung, chûa
đûúạc mö taả úả đâu

25.50% 23%

200950100 Nûúác caà chua, coá chûáa đûúàng böẩ sung 29.80% 23.8%

200950200 Nûúác caà chua, khöng chûáa đûúàng böẩ sung 21.30% 19.2%

210320010 Nûúác xöët caà chua nâëm 21.30% 19.2%

210320090 Nûúác xöët caà chua 17.00% 8.5%

210610211 Protein cö đùạc vaà châët protein đûúạc laàm rùæn, ngoaại trûà chïë phâẩm tûà
protein rau, caác chïë phâẩm chûáa thaành phâần sûäa tûạ nhiïn daạng khö
khöng dûúái 30% troạng lûúạng, khöng chûáa protein cö đùạc vúái haàm
lûúạng protein khöng dûúái 80% troạng lûúạng, đöëi vúái caác loaại maà húạp
phâần lúán nhâët tñnh theo troạng lûúạng laà protein rau vaà đûúạc đûạng
trong thuàng đïẩ baán leả vúái troạng lûúạng khoaảng 500g hoùạc ñt hún, coá
chûáa đûúàng böẩ sung, chûáa haàm lûúạng đûúàng mña khöng quaá 50%
troạng lûúạng

16.80% 15.1%
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ngaạch thuïë quan, doanh nghiïạp Viïạt Nam câần đùng kyá khöëi lûúạng xuâët khâẩu vúái Böạ
Cöng Thûúng trûúác khi xuâët khâẩu vaà phaải coá Giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá câần thiïët đöëi vúái
saản phâẩm mâạt ong đoá (7).

3.11 VÂËN ÐÏẦ NHÂÅP KHÂẨU GAÅO CUẢA NHÂÅT BAẢN 
Theo chñnh saách cuảa Nhâạt Baản, nhâạp khâẩu gaạo thuöạc diïạn aáp duạng haạn ngaạch thuïë
quan (TRQ). Mûác thuïë quan ngoaài haạn ngaạch aáp duạng đöëi vúái mùạt haàng gaạo đûúạc quy
đõnh úả mûác 341 yïn/kg. Mûác thuïë naày laà töẩng cuảa hai sùæc thuïë laà thuïë nhâạp khâẩu tuyïạt
đöëi (mûác thuïë taạm thúài) laà 49 yïn/kg, vaà khoaản thuïë nöại đõa khaác laà 292 yïn/kg, do MAFF
quy đõnh. Trïn thûạc tï, viïạc nhâạp khâẩu gaạo ngoaài haạn ngaạch cuảa Nhâạt Baản laà khöng
đaáng kïẩ vò mûác thuïë quaá cao, thûúàng tûúng đûúng vúái 300-400%. TRQ laà möạt phâần cuảa
caác cam kïët múả cûảa thõ trûúàng töëi thiïẩu cuảa Nhâạt Baản vaà chó đûúạc aáp duạng trong khuön
khöẩ WTO. Cuäng nhû tâët caả caác EPA maà Nhâạt Baản đaä coá, Hiïạp đõnh VJEPA cuäng phaản aánh
tñnh châët nhaạy caảm cuảa saản phâẩm naày vaà cho pheáp gaạo laà mùạt haàng thuöạc Nhoám loaại
trûà vaà khöng thuöạc đöëi tûúạng giaảm thuïë. Nhû vâạy, viïạc xuâët khâẩu gaạo, nïëu coá, seä tuân
theo cam kïët cuảa Nhâạt Baản trong khuön khöẩ WTO.

7 Xem hûúáng dâîn taại
thöng tû söë
28/2009/TT-BCT ngaày
28 thaáng 9 nùm 2009
vïầ xaác nhâạn haạn ngaạch
thuïë quan đöëi vúái mâạt
ong xuâët khâẩu vaào
Nhâạt Baản
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4.1 CAM KÏËT GIAẢM THUÏË ÐÖËI VÚÁI THUẢY HAẢI SAẢN
Theo Biïẩu phân loaại haàng hoáa haài hoàa (HS), mùạt haàng thuảy saản cuảa Nhâạt Baản bao göầm
330 doàng thuïë. Nhâạt Baản cam kïët cùæt giaảm thuïë trong voàng 10 đïën 15 nùm đöëi vúái 188
doàng.  

BAẢNG 10: BAẢNG TÖẨNG HÚÅP CAÁC CAM KÏËT THUÏË QUAN TRONG LĨNH VÛÅC THUẢY SAẢN

TIÏËP CÂÅN THÕ TRÛÚÀNG 
THUẢY SAẢN NHÂÅT BAẢN 

Thuyả saản Kim ngaåch
(1000 USD) Söë doàng thuïë Tyả troång kim ngaåch Tyả troång doàng thuïë

A 561477 64 71% 19%

B10 59 40 0% 12%

B7 1196 12 0% 4%

B5 37579 44 5% 13%

B3 63316 8 8% 2%

C2 24526 49 3% 15%

C3 11557 1 1% 0%

X 85577 112 11% 34%

Töẩng 785292 330

Kyá hiïåu Diïîn giaải cam kïët

A Xoaá boả thuïë quan ngay

B3 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2012, theo 4 đúạt cùæt giaảm đïầu

B5 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2014, theo 6 đúạt cùæt giaảm đïầu

B7 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2016, theo 8 đúạt cùæt giaảm đïầu

B10 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2019, theo 11 đúạt cùæt giaảm đïầu

C2 Khöng cam kïët cùæt giaảm thuïë quan, seä đaàm phaán laại sau 5 nùm thûạc hiïạn Hiïạp đõnh

C3 Giaảm thuïë đïën 1 mûác nhâët đõnh theo quy đõnh cuạ thïẩ taại cöạt Ghi chuá (Note)

TRQ AÁp duạng haạn ngaạch thuïë quan quy đõnh cuạ thïẩ taại cöạt Ghi chuá

X Khöng cam kïët

4
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Ghi chuá:

4.2 MÙÅT HAÀNG THUẢY SAẢN COÁ MÛÁC THUÏË ÐAÅT 0% NGAY KHI HIÏÅP ÐÕNH COÁ
HIÏÅU LÛÅC
Trong söë 330 mùạt haàng thuảy saản, coá 64 mùạt haàng coá cam kïët giaảm thuïë vïầ 0% ngay khi
Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc. Tuy vâạy, trûà 28 mùạt haàng coá thuïë suâët MFN laà 0% tûà trûúác vaà 8 mùạt
haàng coá thuïë suâët GSP laà 0% đang aáp duạng cho Viïạt Nam thò coá 28 doàng thuïë đûúạc
giaảm thuïë xuöëng 0% vïầ thûạc châët. Tuy chó coá 28 saản phâẩm nhûng hâầu hïët saản phâẩm naày
đïầu hïët sûác coá yá nghĩa đöëi vúái lúại ñch xuâët khâẩu thuảy saản cho caác doanh nghiïạp Viïạt
Nam, chiïëm túái 71% xuâët khâẩu thuảy saản cuảa Viïạt Nam sang Nhâạt Baản. Trong đoá, đaáng
kïẩ nhâët laà caác saản phâẩm töm suá, töm chïë biïën, gheạ, cua. Nhûäng saản phâẩm cuạ thïẩ naày
nhû sau: 

Baảng 11: DANH MUÅC MÙÅT HAÀNG THUẢY SAẢN COÁ THUÏË NHÂÅP KHÂẨU 0% NGAY KHI HIÏÅP
ÐÕNH COÁ HIÏÅU LÛÅC

HS 9 söë Mö taả tiïëng Viïåt

Thuïë 
MFN 
hiïån 
haành

GSP

Kim ngaåch
XK sang Nhâåt

Baản (1000
USD)

030613000 Töm nhoả (shrimps) vaà töm suá, đöng laạnh 1.0% 450,832

160520029 Töm vaà töm Pan-đan đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản 5.3% 53,343

160520011 Töm vaà töm Pan-đan (đûúạc nâëu đún giaản vúái nûúác hoùạc ngâm
nûúác muöëi, đûúạc laàm laạnh hoùạc đöng laạnh sau khi đun söi vúái
nûúác hoùạc ngâm trong nûúác muöëi)

4.8% 3.2% 44,187

030614030 Gheạ (Portunus spp.), đöng laạnh 4.0% 5,267

030623200 Töm nhoả (Shrimps) vaà töm Pan-đan (prawns), sâëy khö, muöëi hoùạc
ûúáp nûúác muöëi

5.0% 4% 2,073

030490030 Thõt lûúàn caác loaại caá khaác, đöng laạnh 2.0% 1,033

030375000 Caá nhaám goác vaà caác loaại caá mâạp khaác (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại
thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng caá), đöng laạnh

2.5% 334

030619010 Töm biïẩn Ika (Ebi), kïẩ caả böạt mõn, böạt thö vaà böạt viïn, thñch húạp
duàng laàm thûác ùn cho ngûúài, đöng laạnh 

2.0% 260

030614090 Caác loaại cua khaác, trûà cua Hoaàng đïë (Paralithodes spp.), cua
tuyïët (chionoecetes spp.), gheạ (Portunus spp.) vaà cua búàm
ngûạa, đöng laạnh

4.0% 213

160520019 Töm vaà töm Pan-đan (đûúạc hun khoái ngân nûúác muöëi, đûúạc laàm
laạnh hoùạc sâëy khö sau khi đun söi vúái nûúác hoùạc ngâm trong
nûúác muöëi)

4.8% 3.2% 97

030379031 Caá traáp biïẩn (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà
boạc trûáng caá), đöng laạnh

2.0% 65
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HS 9 söë Mö taả tiïëng Viïåt

Thuïë 
MFN 
hiïån 
haành

GSP

Kim ngaåch
XK sang

Nhâåt Baản
(1000 USD)

030379039 Caá Barracouta (Sphyraenidae vaà Gempylidae) vaà caá chöần Nam Phi
vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng caá), đöng laạnh

2.0% 29

030621100 Töm huàm đaá vaà caác loaại töm biïẩn khaác, söëng, tûúi hoùạc ûúáp laạnh 1.0% 10

030265000 Caá nhaám goác vaà caác loaại caá mâạp khaác (trûà Thõt lûúàn vaà caác Loaại Thõt
khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng caá), tûúi hoùạc ûúáp laạnh

2.5%

030269021 Caá traáp biïẩn (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc
trûáng caá), tûúi hoùạc ûúáp laạnh

2.0%

030269029 Caá Barracouta (Sphyraenidae vaà Gempylidae) vaà caá chöần Nam Phi
(trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng caá),
tûúi hoùạc ûúáp laạnh

2.0%

030379040 Caá Shishamo (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc
trûáng caá), đöng laạnh

2.8%

030410220 Gan vaà boạc trûáng caá (trûà cuảa caá Nishin vaà caá Tara), đöng laạnh 2.0%

030410230 Gan vaà boạc trûáng caá (trûà cuảa caá Nishin vaà caá Tara), đöng laạnh 2.5%

030490040 Thõt lûúàn caác loaại caá khaác, đöng laạnh 2.5%

030490050 Thõt lûúàn caác loaại caá khaác, đöng laạnh 2.8%

030611000 Töm huàm đaá vaà caác loaại töm biïẩn khaác (Palinurus spp., Panulirus
spp., Jasus spp.), đöng laạnh

1.0%

030612000 Töm huàm (Homarus spp.), đöng laạnh 1.0%

030622100 Töm huàm (Homarus spp.), söëng, tûúi hoùạc ûúáp laạnh 1.0%

030623111 Töm nhoả (shrimps) vaà töm suá (prawns), laàm giöëng nuöi caá hoùạc
thaả nuöi xuöëng biïẩn (Penaeidae spp.), söëng

1.0%

030623119 Töm nhoả (Shrimps) vaà töm suá (prawns), söëng 1.0%

030623190 Töm nhoả (Shrimps) vaà töm suá (prawns), tûúi hoùạc ûúáp laạnh 1.0%

030629110 Töm biïẩn Ika (Ebi), söëng, tûúi hoùạc ûúáp laạnh 2.0%
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4.3 NHOÁM THUYẢ SAẢN COÁ LÖÅ TRÒNH GIAẢM THUÏË TRONG 3 NÙM
Coá 8 doàng thuïë thuyả saản coá löạ trònh giaảm thuïë trong 3 nùm. Caác doàng thuïë phöẩ biïën coá
mûác thuïë MFN ban đâầu tûà 3,5% đïën 7,2%. Giaá trõ kim ngaạch xuâët khâẩu cuảa 8 mùạt haàng
naày râët lúán, chiïëm đïën 8% kim ngaạch xuâët khâẩu thuảy saản cuảa Viïạt Nam, trong đoá đaáng
chuá yá nhâët laà caác mùạt haàng nhû đöạng vâạt thân mïầm, caá đöng laạnh laà coá ûu đaäi lúán nhâët.
Nhûäng mùạt haàng cuạ thïẩ nhû sau:

BAẢNG 12: NHOÁM MÙÅT HAÀNG THUẢY SAẢN COÁ LÖÅ TRÒNH GIAẢM THUÏË TRONG 3 NÙM 

HS 9 söë Mö taả tiïëng Viïåt Thuïë MFN
hiïån haành Thuïë GSP

Kim ngaåch
XK sang

Nhâåt Baản
(1000 USD)

030379099 Caác loaài caá khaác (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa
caá, gan, vaà boạc trûáng caá), đöng laạnh

3.5% 1,991

030410299 Gan vaà boạc trûáng caá (trûà cuảa caá Nishin vaà caá Tara), đöng
laạnh

3.5% 48

030420099 Caác loaại thõt caá khaác, trûà thõt lûúàn caá, tûúi hoùạc ûúáp laạnh 3.5% 20,911

030490099 Thõt lûúàn caác loaại caá khaác, đöng laạnh 3.5% 12,693

160530020 Töm huàm đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản trûà đûúạc hun
khoái, đûúạc đun vúái nûúác hoùạc ngâm nûúác muöëi, laàm
laạnh, đöng laạnh, ûúáp muöëi, hoùạc sâëy khö sau khi đun vúái
nûúác hoùạc ngâm trong nûúác muöëi

5.0%

160540011 Loaại khaác (đûúạc hun khoái, đûúạc đun vúái nûúác hoùạc
ngâm nûúác muöëi, laàm laạnh, đöng laạnh, ûúáp muöëi, hoùạc
sâëy khö sau khi đun vúái nûúác hoùạc ngâm trong nûúác
muöëi)

4.8% 3.2% 

.160540012 Loaại khaác, đaä chïë biïën hoùạc đûúạc baảo quaản 5.0% 108

160590294 Ðöạng vâạt thân mïầm vaà đöạng vâạt thuảy sinh khöng xûúng
söëng khaác đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng hun khoái

9.6% 7.2% 27,565



4.4 LÖÅ TRÒNH GIAẢM THUÏË TÛÀ 5 ÐÏËN 10 NÙM TRONG LĨNH VÛÅC THUẢY SAẢN
Theo cam kïët giaảm thuïë cuảa Nhâạt Baản, coá 96 doàng thuyả saản coá caác löạ trònh giaảm thuïë
khaác nhau, tûà 5 đïën 10 nùm. Caác mùạt haàng naày phâần lúán coá kim ngaạch xuâët khâẩu sang
Nhâạt chûa cao nhûng xeát vïầ daài haạn laại râët tiïầm nùng. Nhiïầu saản phâẩm loaại naày đaä đûúạc
xuâët khâẩu sang nhiïầu thõ trûúàng nhû Hoa kyà hay EU. Cùn cûá vaào kim ngaạch xuâët khâẩu
sang Nhâạt Baản, trong nhoám naày coá nhûäng doàng thuïë sau đây đaáng chuá yá nhâët:

BAẢNG 13: MÖÅT SÖË DOÀNG THUÏË THUYẢ SAẢN COÁ TIÏẦM NÙNG XUÂËT KHÂẨU THUÖÅC LÖÅ TRÒNH
GIAẢM THUÏË TÛÀ 5 ÐÏËN 10 NÙM
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HS 9 söë Mö taả tiïëng Viïåt Thuïë
MFN

Thuïë
GSP

030549090 Caác loaại caá khaác, kïẩ caả thõt lûúàn caá, hun khoái 10.0%

030559090 Caác loaại caá khaác, sâëy khö, sâëy khöng hun khoái 10.5%

030614010 Töm nhoả (shrimps) vaà töm suá (prawns), đöng laạnh 4.0%

030759100 Baạch tuöạc (Octopus spp.), đöng laạnh 7.0% 5% 

030799141 Ngïu, kïẩ caả böạt mõn, böạt thö vaà böạt viïn, thñch húạp duàng laàm thûác ùn cho
ngûúài, đöng laạnh

3.5%

160419090 Caác loaại caá khaác, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, nguyïn con hoùạc cùæt miïëng,
khöng bùm nhoả

9.6% 7.2% 

160420012 Boạc trûáng caá Nishin, khöng đoáng höạp, chïë biïën hoùạc baảo quaản 11.0%

160420019 Boạc trûáng caá, đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản 6.4%

160420020 Caác loaại caá khaác đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng coàn nguyïn con hoùạc
cùæt nhoả

9.6% 7.2% 

160510029 Cua đaä chïë biïën hoùạc đûúạc baảo quaản 9.6% 7.2%

160590295 Con điïạp đaä chïë biïën hoùạc baảo quaản, khöng hun khoái 9.6% 7.2% 

160411010 Caá höầi (trûà loaại đoáng höạp) đûúạc chïë biïën vaà baảo quaản, coàn nguyïn miïëng
hoùạc cùæt nhoả, nhûng khöng bùm nhoả

9.6% 7.2% 

160430090 Trûáng caá muöëi vaà saản phâẩm thay thïë trûáng caá muöëi chïë biïën tûà trûáng caá,
đaä chïë biïën hoùạc đûúạc baảo quaản

6.4% 4.8% 

160590299 Ðöạng vâạt thân mïầm vaà đöạng vâạt thuảy sinh khöng xûúng söëng khaác đaä
chïë biïën hoùạc baảo quaản khöng hun khoái

9.6% 7.2% 
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4.5 QUAẢN LYÁ HAÅN NGAÅCH NHÂÅP KHÂẨU TRONG LĨNH VÛÅC THUẢY SAẢN CUẢA
NHÂÅT BAẢN
Hâầu hïët caác loaại thûạc phâẩm đûúạc pheáp nhâạp khâẩu khöng haạn chïë vaào Nhâạt Baản nhûng
phaải đaáp ûáng đuả nhûäng yïu câầu thuả tuạc theo quy đõnh. Haạn ngaạch nhâạp khâẩu khi đaä aáp
duạng cho möạt söë mùạt haàng thuảy saản đûúạc phân böẩ möạt lâần trong nùm taài chñnh. Söë lâần
phân böë coá thïẩ đûúạc böẩ sung tuày thuöạc vaào tònh hònh cung ûáng thûạc phâẩm, giaá thûạc phâẩm,
caác vâën đïầ quan hïạ đöëi ngoaại vaà caác yïëu töë khaác. Haạn ngaạch nhâạp khâẩu cuảa Nhâạt Baản
đûúạc phân böẩ dûạa trïn söë lûúạng đûúạc nhâạp khâẩu, chûá khöng phân theo giaá trõ nhâạp khâẩu.
Taại Nhâạt Baản, coá 2 hïạ thöëng phân böẩ haạn ngaạch nhâạp khâẩu: (1) Phân böẩ cho caác cöng ty
thûúng maại; (2) Phân böẩ túái ngûúài sûả duạng haàng hoáa (caác nhaà saản xuâët vaà caác töẩ chûác sûả
duạng mùạt haàng nhâạp khâẩu laàm nguyïn liïạu đâầu vaào đïẩ saản xuâët). Ðöi khi Nhâạt Baản aáp
duạng caả hai hïạ thöëng phân böẩ haạn ngaạch trïn tuày thuöạc vaào tûàng trûúàng húạp cuạ thïẩ. Hiïạn
taại, coá 59 trïn töẩng söë 330 doàng thuïë thuảy saản đang aáp duạng haạn ngaạch nhâạp khâẩu. 

BAẢNG 14: MÖÅT SÖË MÙÅT HAÀNG THUYẢ SAẢN BÕ AÁP DUÅNG HAÅN NGAÅCH CUẢA NHÂÅT BAẢN

Maä HS Mö taả Thuïë 
MFN

030199210 Caá Nishin (Clupea spp.), caá Tara (Gadus spp., caá Theragra spp. vaà Merluccius spp.), caá Buri (Seri-
ola spp.), Saba (Scomber spp.), caá Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. vaà Engraulis spp.), caá
Aji (Trachurus spp. and Decapterus spp.) vaà caá Samma (Cololabi

10.0%

030240000 Caá trñch (Clupea harengus, Clupea pallasii) (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà
boạc trûáng caá), tûúi hoùạc ûúáp laạnh

10.0%

030250000 Caá tuyïët (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt
khaác cuảa caá phi lï, phâần Thõt caá khaác, gan, vaà boạc trûáng caá), tûúi hoùạc ûúáp laạnh

10.0%

030261010 Caá Saác-đin (Sardinops spp.) (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá phi lï, phâần Thõt caá khaác,
gan, vaà boạc trûáng caá), tûúi hoùạc ûúáp laạnh

10.0%

030264000 Caá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) (trûà thõt lûúàn vaà caác
loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng caá), tûúi hoùạc ûúáp laạnh

10.0%

030269011 Caá đuöi vaàng (Seriola spp.) (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng caá),
tûúi hoùạc ûúáp laạnh

10.0%

030269012 Caá Tara (ngoaại trûà thõt lûúàn, caác loaại thõt caá khaác, gan vaà boạc trûáng caá), tûúi hoùạc laàm laạnh 10.0%

030269013 Caá Aji (ngoaại trûà thõt lûúàn, caác loaại thõt caá khaác, gan vaà boạc trûáng caá), tûúi hoùạc laàm laạnh 10.0%

030269019 Caá Nishin (Clupea spp.), caá Tara (Gadus spp., Theragra spp. vaà Merluccius spp.), caá Saba
(Scomber spp.), caá Iwashi (Etrumeus spp. vaà Engraulis spp.), caá Aji (Trachurus spp. vaà De-
capterus spp.), caá Samma (Cololabis spp.), (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác

10.0%

030270020 Boạc trûáng caá Tara (Gadus spp. Theragra spp. vaà Merluccius spp.), tûúi hoùạc ûúáp laạnh 10.0%
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Maä HS Mö taả Thuïë 
MFN

030350000 Caá trñch (Clupea harengus, Clupea pallasii)(trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt caá khcas, gan vaà
boạc trûáng caá), đöng laạnh

6.0%

030360000 Caá tuyïët(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại
thõt caá khcas, gan vaà boạc trûáng caá), đöng laạnh

6.0%

030371010 Caá Saác-đin (Sardina pilchardus), (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc
trûáng caá), đöng laạnh

10.0%

030374000 Caá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) (trûà thõt lûúàn vaà
caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng caá), đöng laạnh

7.0%

030378010 Caá Meluc (Merluccius spp.) (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng
caá), đöng laạnh

6.0%

030379011 Caá Nishin (Clupea spp.) ((trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng caá),
đöng laạnh

6.0%

030379019 Caá Tara (Gadus spp. Vaà Theragra spp.) (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà
boạc trûáng caá), đöng laạnh

6.0%

030379021 Caá Aji (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng caá), đöng laạnh 10.0%

030379022 Caá Buri (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng caá), đöng laạnh 10.0%

030379023 Caá Samma (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan, vaà boạc trûáng caá), đöng laạnh 10.0%

030379029 Caá Saba (Scomber spp. Vaà Engraulis spp.), (trûà thõt lûúàn vaà caác loaại thõt khaác cuảa caá, gan,
vaà boạc trûáng caá), đöng laạnh

10.0%

030380020 Boạc trûáng caá Tara (Gadus spp. Theragra spp. vaà Merluccius spp.), đöng laạnh 4.2%

030410110 Thõt lûúàn caá Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. vaà Merluccius spp.),
Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp.  vaà En-
graulis spp.), Aji (Trachurus spp.vaà Decapterus spp.) vaà Samma (Cololabis spp.), tûúi hoùạc
ûúáp laạnh

10.0%

030410210 Thõt caá Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. vaà Merluccius spp.), Buri (Seri-
ola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. vaà Engraulis spp.), Aji
(Trachurus spp.vaà Decapterus spp.) vaà Samma (Cololabis spp.),ngoaại trûà thõt lûúàn, tûúi
hoùạc đöng laạnh

10.0%

030420010 Thõt lûúàn cuảa caá Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. vaà Merluccius spp.),
Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. vaà Endraulis
spp.), Aji (Trachurus spp. vaà Decapterus spp.) vaà Samma (Cololabis spp.), đöng laạnh

10.0%

030490011 Thõt caá Nishin, trûà thõt lûúàn, đöng laạnh 6.0%
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030490013 Surimi cuảa Theragra chalcogramma, đöng laạnh 4.2%

030490014 Surimi cuảa Tara, ngoaại trûà theragra chalcogramma, đöng laạnh 4.2%

030490019 Thõt caá Tara, ngoaại trûà surimi vaà thõt lûúàn đöng lanh, đöng laạnh 6.0%

030490020 Thõt caá Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. vaà En-
graulis spp.), Aji (Trachurus spp.vaà Decapterus spp.) vaà Samma (Cololabis spp.), ngoaại trûà
thõt lûúàn, đöng laạnh

10.0%

030510000 Böạt mõn, böạt thö vaà böạt viïn tûà caá, thñch húạp duàng laàm thûác ùn cho ngûúài 10.0%

030520020 Boạc trûáng caá Tara (Gadus spp., Theragra spp. vaà Merluccius spp.), sâëy khö, hun khoái, ûúáp
muöëi hoùạc ngâm nûúác muöëi 

7.5%

030530020 Thõt lûúàn caá Nishin (Clupea spp.), caá Tara (Gadus spp., Theragra spp. vaà Merluccius spp.), caá
Buri (Seriola spp.), caá Saba (Scomber spp.), caá Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. vaà En-
graulis spp.), caá Aji (Trachurus spp. vaà Decapterus spp.) vaà caá Samma

15.0%

030551000 Caá tuyïët (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), sâëy khö, sâëy khöng hun khoái 15.0%

030559020 Caá Nishin (Clupea spp.), caá Tara (Gadus spp., Theragra spp. vaà Merluccius spp.), caá Buri (Seri-
ola spp.), caá Saba (Scomber spp.), caá Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. vaà Engraulis
spp.), caá Aji (Trachurus spp. vaà Decapterus spp.) vaà caá Samma (Cololabis)

15.0%

030561000 Caá trñch (Clupea harengus, Clupea pallasii), muöëi nhûng khöng sâëy khö hay hun khoaái, vaà caá
ngâm nûúác muöëi

15.0%

030562000 Caá tuyïët (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), muöëi nhûng khöng sâëy khö
hay hun khoaái, vaà caá ngâm nûúác muöëi

15.0%

030563000 Caá tröẩng (Engraulis spp.), muöëi nhûng khöng sâëy khö hay hun khoái, vaà caá ngâm nûúác muöëi 15.0%

030569090 Caác loaại caá khaác, muöëi nhûng khöng sâëy khö hay hun khoái, vaà caá ngâm nûúác muöëi 10.5%

030721000 Ðiïạp, kïẩ caả điïạp nûä hoaàng, thuöạc giöëng Pecten, Chlamys hay Placopecten, söëng, tûúi hoùạc
ûúáp laạnh

10.0%

030729100 Ðiïạp, kïẩ caả điïạp nûä hoaàng, thuöạc giöëng Pecten, Chlamys hay Placopecten,đöng laạnh 10.0%

030729200Z Ðiïạp, kïẩ caả điïạp nûä hoaàng, thuöạc giöëng Pecten, Chlamys hay Placopecten, sâëy khö, ûúáp
muöëi hoùạc ngâm nûúác muöëi

15.0%

030741090 Mûạc nang (Rossia macrosoma, Sepiola spp.) vaà mûạc öëng (Ommastrephes spp., Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp.), trûà mûạc öëng đöng (Mongo ika), söëng, tûúi hoùạc ûúáp laạnh

5.0%

Maä HS Mö taả Thuïë 
MFN



Theo Hiïạp đõnh VJEPA, Nhâạt Baản cam kïët giûä nguyïn cú chïë quaản lyá nhâạp khâẩu bùçng haạn
ngaạch vúái möạt söë saản phâẩm thuảy saản. Tâët caả caác mùạt haàng naày đïầu thuöạc Nhoám X vaà
khöng coá löạ trònh giaảm thuïë. Doanh nghiïạp Viïạt Nam muöën xuâët khâẩu nhûäng saản phâẩm
thuảy saản trong caác naày seä vâîn aáp duạng đâầy đuả caác quy đõnh chung nhû Nhâạt Baản aáp
duạng vúái caác quöëc gia khaác phuà húạp vúái quy tùæc khöng phân biïạt đöëi xûả cuảa WTO. 
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Maä HS Mö taả Thuïë 
MFN

030749190 Mûạc nang (Rossia macrosoma, Sepiola spp.) vaà mûạc öëng (Ommastrephes spp., Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp.), trûà mûạc öëng đöng (Mongo ika), đöng laạnh

3.5%

030749200 Mûạc nang (Rossia macrosoma, Sepiola spp.) vaà mûạc öëng (Ommastrephes spp., Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp.), trûà mûạc öëng đöng (Mongo ika), sâëy khö, ûúáp muöëi hoùạc ngâm nûúác
muöëi

15.0%

030791200 Cú kheáp cuảa đöạng vâạt coá voả, tûúi hoùạc ûúáp laạnh 10.0%

030791390 Mûạc nang vaà mûạc öëng, trûà mûạc öëng đöng (Mongo ika), tûúi, söëng hoùạc đöng laạnh 5.0%

030791491 Caác loaài đöạng vâạt thân mïầm khaác, söëng, tûúi hoùạc ûúáp laạnh 7.0%

030799110 Cú kheáp cuảa đöạng vâạt coá voả, kïẩ caả böạt mõn, böạt thö vaà böạt viïn, thñch húạp dung laàm thûác ùn
cho ngûúài, đöng laạnh

10.0%

030799129 Mûạc nang vaà mûạc öëng, trûà mûạc öëng đöng (Mongo ika), kïẩ caả böạt mõn, böạt thö vaà böạt viïn,
thñch húạp duàng laàm thûác ùn cho ngûúài, đöng laạnh

5.0%

030799149 Caác loaài đöạng vâạt thân mïầm vaà đöạng vâạt thuảy sinh khöng xûúng söëng khaác, kïẩ caả böạt mõn,
böạt thö vaà böạt viïn, thñch húạp duàng laàm thûác ùn cho ngûúài, đöng laạnh

7.0%

030799210 Cú kheáp cuảa đöạng vâạt coá voả, kïẩ caả böạt mõn, böạt thö vaà böạt viïn, thñch húạp duàng laàm thûác ùn
cho ngûúài, sâëy khö, ûúáp muöëi hoùạc ngâm nûúác muöëi

15.0%

030799220 Mûạc nang vaà mûạc öëng, kïẩ caả böạt mõn, böạt thö vaà böạt viïn, thñch húạp duàng laàm thûác ùn cho
ngûúài, sâëy khö, ûúáp muöëi hoùạc ngâm nûúác muöëi 

15.0%

030799249 Caác loaài đöạng vâạt thân mïầm vaà đöạng vâạt thuảy sinh khöng xûúng söëng khaác, kïẩ caả böạt mõn,
böạt thö vaà böạt viïn, thñch húạp duàng laàm thûác ùn cho ngûúài, sâëy khö, ûúáp muöëi hoùạc ngâm
nûúác muöëi

10.5%

121220110 Caác loaại rong biïẩn ùn đûúạc vaà caác loaại taảo khaác, coàn tûúi, laàm laạnh, đöng laạnh, hoùạc sâëy khö,
đûúạc đoáng thaành khöëi hoùạc maảnh khöng quaá 430cm2 / 1 khöëi hoùạc maảnh

1.50
yen/
piece

121220120 Khoaáng châët Porphyra ùn đûúạc vaà caác loaại rong biïẩn ùn đûúạc khaác coá tröạn lâîn Porphyra, coàn
tûúi, laàm laạnh, đöng laạnh hoùạc đûúạc sâëy khö

40.0%

121220139 Caác loaại rong biïẩn vaà taảo biïẩn ùn đûúạc khaác, coàn tûúi, đûúạc laàm laạnh, đöng laạnh, hoùạc sâëy khö 15.0%

210690273 Caác chïë phâẩm thûạc phâẩm khaác, coá chûáa đûúàng böẩ sung, chûáa haàm lûúạng đûúàng mña khöng
quaá 50% troạng lûúạng, caác loaại maà húạp phâần lúán nhâët tñnh theo troạng lûúạng laà möạt trong caác
saản phâẩm đûúạc mö taả úả doàng 1212.20

28.0%

210690298 Laàm tûà caác saản phâẩm đûúạc mö taả úả doàng 1212.20, khöng chûáa đûúàng böẩ sung, chûa đûúạc mö
taả úả đâu

25.0%
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5.1 MÛÁC ÐÖÅ CAM KÏËT VÏẦ THUÏË QUAN TRONG LĨNH VÛÅC CÖNG NGHIÏÅP 
Cuäng nhû hâầu hïët caác nûúác phaát triïẩn khaác, Nhâạt Baản khöng thûạc thi chñnh saách baảo höạ
bùçng thuïë quan đöëi vúái phâần lúán caác saản phâẩm cöng nghiïạp. Mûác thuïë trung bònh trong
lĩnh vûạc cöng nghiïạp cuảa Nhâạt khoaảng dûúái 5%, tûác laà mûác thuïë chó mang tñnh “thu buà
chi” cho hoaạt đöạng kiïẩm soaát, haành chñnh cuảa cú quan haải quan. Theo caách hiïẩu đûúạc
thûàa nhâạn chung, mûác thuïë naày đûúạc xem laà mûác thuïë khöng coá yá nghĩa baảo höạ hiïạu quaả.  

BAẢNG 15: BAẢNG TÖẨNG HÚÅP CAÁC CAM KÏËT THUÏË QUAN TRONG LĨNH VÛÅC CÖNG NGHIÏÅP

Cöng nghiïåp Kim ngaåch xuâët khâẩu
(1000 USD) Söë doàng thuïë

Tyả troång

Söë doàng thuïë Thûúng maåi

A 3,243,661 6450 95.39% 94.56%

B5 284 27 0.40% 0.01%

B7 15 0.22% 0.00%

B10 108,993 93 1.38% 3.18%

B10** 14,689 37 0.55% 0.43%

B10*** 934 37 0.55% 0.03%

C10 4,403 4 0.06% 0.13%

C10** 13 20 0.30% 0.00%

C10*** 20 0.30% 0.00%

D 16 1 0.01% 0.00%

X 57,166 58 0.86% 1.67%

Töẩng 3,430,159 6,762 100% 100.00%

TIÏËP CÂÅN THÕ TRÛÚÀNG 
CAÁC SAẢN PHÂẨM CÖNG NGHIÏÅP5



Ghi chuá:

Trïn 95% söë doàng thuïë haàng cöng nghiïạp, chiïëm đïën gâần 95% kim ngaạch xuâët khâẩu
haàng cöng nghiïạp cuảa Viïạt Nam sang Nhâạt Baản seä đûúạc hûúảng mûác ûu đaäi thuïë nhâạp
khâẩu laà 0%. Nïëu tñnh caả nhûäng saản phâẩm seä giaảm vaà loaại boả thuïë quan trong löạ trònh 10
nùm thò con söë naày laà 97% söë doàng thuïë vaà 98% giaá trõ xuâët khâẩu cuảa nûúác ta seä đûúạc
hûúảng thuïë nhâạp khâẩu ûu đaäi bùçng 0%. 

So vúái haàng nöng nghiïạp, caác yïu câầu vïầ kyä thuâạt khöng phaải laà nhûäng caản trúả quaá lúán
đöëi vúái haàng xuâët khâẩu cuảa ta. Vò vâạy, viïạc giaảm thuïë nhâạp khâẩu, cú baản đaạt mûác 0% laà
möạt cú höại râët lúán đöëi vúái haàng xuâët khâẩu phi nöng nghiïạp cuảa nûúác ta, đùạc biïạt laà trong
caác lĩnh vûạc nhû dïạt may, giaày deáp, linh kiïạn điïạn tûả. 

5.2 MÚẢ CÛẢA THÕ TRÛÚÀNG DÏÅT VAÀ MAY MÙÅC
Thõ trûúàng may mùạc cuảa Nhâạt Baản coá quy mö râët lúán, khaả nùng tiïu duàng cao. Chñnh vò
vâạy, thõ trûúàng may mùạc cuảa Nhâạt Baản ghi nhâạn sûạ caạnh tranh khöëc liïạt giûäa haàng may
mùạc cuảa Trung Quöëc vúái caác nûúác trong khu vûạc khaác nhû Haàn Quöëc, Thaái Lan, Viïạt
Nam. Thõ phâần cuảa haàng may mùạc Trung Quöëc luön chiïëm trïn 70% khöëi lûúạng nhâạp
khâẩu, trong khi thõ phâần cuảa nûúác ta chó khoaảng trïn dûúái 5%, tûúng đûúng vúái caác
thaành viïn ASEAN khaác. 

Chñnh saách cuảa Nhâạt Baản laà khöng baảo höạ ngaành may mùạc thaành phâẩm nhûng mong
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Kyá hiïåu Diïîn giaải cam kïët

A Xoaá boả thuïë quan ngay

B3 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2012, theo 4 đúạt cùæt giaảm đïầu

B5 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2014, theo 6 đúạt cùæt giaảm đïầu

B7 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2016, theo 8 đúạt cùæt giaảm đïầu

B10 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2019, theo 11 đúạt cùæt giaảm đïầu

B15 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2024, theo 16 đúạt cùæt giaảm đïầu

B10** Löạ trònh giaảm vaà xoáa boả thuïë ngoaài haạn ngaạch trong 10 nùm

B10*** Thuïë trong haạn ngaạch (khöng giaảm thuïë)

C10** Löạ trònh giaảm thuïë ngoaài haạn ngaạch xuöëng 5% trong 10 nùm

C10*** Thuïë trong haạn ngaạch (khöng giaảm thuïë)

C2 Khöng cam kïët cùæt giaảm thuïë quan, seä đaàm phaán laại sau 5 nùm thûạc hiïạn Hiïạp đõnh

C3 Giaảm thuïë đïën 1 mûác nhâët đõnh theo quy đõnh cuạ thïẩ taại cöạt Ghi chuá (Note)

C4 Thuïë nhâạp khâẩu aáp duạng úả mûác thuïë theo Chûúng trònh ûu đaäi phöẩ câạp (GSP)

C4’ Thuïë nhâạp khâẩu aáp duạng úả mûác thuïë MFN taại thúài điïẩm 1/4/2008

AÁp duạng haạn ngaạch thuïë quan quy đõnh cuạ thïẩ taại cöạt Ghi chuá

X Khöng cam kïët
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muöën khuyïën khñch phaát triïẩn ngaành dïạt, vöën đang coàn lúại thïë caạnh tranh tûúng đöëi
töët, nhâët laà vúái nhûäng loaại vaải châët lûúạng cao maà Nhâạt Baản đang saản xuâët. Theo biïẩu
thuïë cuảa Nhâạt Baản, haàng dïạt vaà may göầm 1978 doàng thuïë. Nhâạt Baản cam kïët miïîn aáp
duạng thuïë nhâạp khâẩu (thuïë suâët bùçng 0%) đöëi vúái tâët caả caác doàng thuïë naày. Ðây laà lúại
thïë râët lúán cho xuâët khâẩu dïạt may cuảa nûúác ta vò haàng nùm, chó tñnh riïng xuâët khâẩu cuảa
Viïạt Nam đaä đaạt 700 triïạu USD. 

Tuy nhiïn, vúái mong muöën phaát triïẩn ngaành dïạt châët lûúạng cao cuảa Nhâạt Baản, hai nûúác
đöầng yá thùæt chùạt quy tùæc xuâët xûá đöëi vúái haàng may mùạc xuâët khâẩu. Cuạ thïẩ, muöën hûúảng
ûu đaäi theo VJEPA, caác nûúác câần thûạc thi chùạt cheä viïạc giaảm saát đïẩ baảo đaảm vaải đûúạc saản
xuâët theo ñt nhâët 2 cöng đoaạn (đûúạc nïu chi tiïët trong phâần vïầ xuâët xûá theo VJEPA).

5.3 TIÏẦM NÙNG XUÂËT KHÂẨU CAÁC MÙÅT HAÀNG DA VAÀ GIAÀY DEÁP
Mùạt haàng da vaà giaày deáp laà coá tiïầm nùng xuâët khâẩu khaá lúán sang thõ trûúàng Nhâạt Baản.
Ðùạc biïạt laà caác mùạt haàng thuöạc caác nhoám HS 3902, 41, 4202 nhû caác loaại tuái, cùạp saách,
gùng tay vaà nguyïn liïạu da. Trong caác mùạt haàng naày, đaáng lûu yá laà phâần lúán caác mùạt
haàng coá löạ trònh giaảm thuïë trong voàng 10 nùm (B10) göầm 93 saản phâẩm vaà kim ngaạch đaạt
trïn 108 triïạu USD. Trong söë naày, nhiïầu saản phâẩm đûúạc quaản lyá bùçng haạn ngaạch vúái
muạc đñch baảo vïạ nguöần đöạng vâạt quyá hiïëm nhû caá sâëu, phuà húạp vúái Ðiïầu XX (ngoaại lïạ
chung) cuảa Hiïạp đõnh WTO vaà Ðiïầu 19 cuảa Hiïạp đõnh VJEPA.



Mûác cam kïët giaảm thuïë cuảa Nhâạt Baản trong nhoám naày râët coá yá nghĩa. Möạt söë saản phâẩm
coá mûác thuïë cao nhâët laà 18%, 9 saản phâẩm coá mûác thuïë suâët 16%. Tuy nhiïn, caác mùạt
haàng thûạc sûạ coá thïë maạnh xuâët khâẩu cuảa nûúác ta nhû tuái, cùạp, gùng tay da phöẩ biïën coá
mûác thuïë 10%, chiïëm đïën 90% kim ngaạch xuâët khâẩu cuảa nûúác ta trong caác saản phâẩm
naày. Sau 10 nùm, caác mùạt haàng da cuảa nûúác ta seä đûúạc xuâët khâẩu möạt caách tûạ do sang
thõ trûúàng Nhâạt Baản. 

5.4 CAÁC MÙÅT HAÀNG KHÖNG THUÖÅC DIÏÅN CÙÆT GIAẢM THUÏË
Trong caác mùạt haàng cöng nghiïạp, Nhâạt Baản khöng cam kïët giaảm thuïë đöëi vúái 58 saản
phâẩm bao göầm caác mùạt haàng quâần aáo sûả duạng caác loaại da, löng đöạng vâạt thuöạc caác
Chûúng 41, 4203, 4303 vaà möạt söë loaại giaày da thuöạc caác nhoám 6403, 6404, 6405. Caác saản
phâẩm naày thûúàng coá thuïë suâët MFN khaá cao tûà 10 đïën 30%. Möạt söë saản phâẩm da thuöạc
diïạn chõu haạn ngaạch thuïë quan (TRQ). Nûúác ta xuâët khâẩu khoaảng 57 triïạu USD caác saản
phâẩm naày. Mùạc duà khöng thuöạc diïạn giaảm thuïë theo Hiïạp đõnh VJEPA, caác doanh nghiïạp
cuảa nûúác ta vâîn coá thïẩ xuâët khâẩu theo nhûäng điïầu kiïạn thöng thûúàng aáp duạng chung
cho caác haàng hoáa trong khuön khöẩ WTO. 

5.5  CAÁC MÙÅT HAÀNG AÁP DUÅNG HAÅN NGAÅCH THUÏË QUAN (TRQ)
Nhâạt Baản laà nûúác coàn aáp duạng haạn ngaạch thuïë quan đöëi vúái 57 saản phâẩm cöng nghiïạp,
chuả yïëu trong lĩnh vûạc dïạt may, da thuöạc vaà caác saản phâẩm da. Theo Hiïạp đõnh, Nhâạt
Baản seä loaại boả haạn ngaạch thuïë quan bùçng caách cùæt giaảm thuïë ngoaài haạn ngaạch tûà mûác
MFN xuöëng 0 hoùạc 5%. Haạn ngaạch vaà thuïë trong haạn ngaạch seä vâîn tiïëp tuạc duy trò đûúạc
đaánh dâëu bùçng caác dâëu hiïạu B10*** vaà C10 *** nhûng thûạc tïë biïạn phaáp haạn ngaạch
thuïë quan (TRQ) seä dâần mâët taác duạng khi thuïë ngoaài haạn ngaạch giaảm xuöëng mûác thâëp
hún thuïë suâët trong haạn ngaạch. Viïạc giaảm thuïë đûúạc xûả lyá theo hai nhoám vaà cuàng coá löạ
trònh giaảm thuïë trong 10 nùm. Nhoám thûá nhâët göầm caác saản phâẩm coá TRQ nhûng thuïë
ngoaài haạn ngaạch seä giaảm xuöëng 0% sau 10 nùm (B10**). Nhoám thûá hai göầm caác saản
phâẩm chõu TRQ nhûng thuïë ngoaài haạn ngaạch seä giaảm xuöëng 5% sau 10 nùm (C10**).
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6.1 BIÏẨU CAM KÏËT GIAẢM THUÏË CUẢA VIÏÅT NAM
Cùn cûá trïn Biïẩu thuïë quan haài hoàa 2007 (HS 2007), Biïẩu cam kïët cuảa Viïạt Nam bao göầm
9.390 doàng thuïë, trong đoá đûa vaào löạ trònh cùæt giaảm đöëi vúái 8.873 doàng. Söë doàng coàn
laại laà caác doàng thuïë CKD ö tö (57 doàng) vaà caác doàng thuïë khöng đûa vaào cùæt giaảm (428
doàng). 8

BAẢNG 16: BAẢNG KYÁ HIÏÅU CAÁC NHOÁM DOÀNG THUÏË ÐÛÚÅC CÙÆT GIAẢM THEO CAÁC LÖÅ TRÒNH

LÖÅ TRÒNH CAM KÏËT GIAẢM THUÏË 
CUẢA VIÏÅT NAM

Kyá hiïåu Diïîn giaải cam kïët Söë doàng
thuïë Tyả troång

A Xoaá boả thuïë quan ngay khi hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc 2586 27.5%

B2 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2011, theo 3 đúạt cùæt giaảm bùçng nhau 50 0.5%

B3 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2012, theo 4 đúạt cùæt giaảm bùçng nhau 25 0.3%

B4 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2013, heo 5 đúạt cùæt giaảm bùçng nhau 0.7% 63

B5 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2014, theo 6 đúạt cùæt giaảm bùçng nhau 98 1.0%

B6 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2015, theo 7 đúạt cùæt giaảm bùçng nhau 17 0.2%

B7 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2016, theo 8 đúạt cùæt giaảm bùçng nhau 294 3.1%

B8 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2017, theo 9 đúạt cùæt giaảm bùçng nhau 146 1.6%

B10 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2019, theo 11 đúạt cùæt giaảm bùçng nhau 3716 39.6%

B10* Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2019, löạ trònh theo quy đõnh trong cöạt Ghi chuá (Note) 62 0.7%

B12 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2021, theo 13 đúạt cùæt giaảm bùçng nhau 3 0.0%

B12* Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2021, löạ trònh theo quy đõnh trong cöạt Ghi chuá (Note) 6 0.1%

8 Tham khaảo thïm chi
tiïët taại Thöng tû söë
158/2009/TT-BTC do Böạ
Taài chñnh ban haành
ngaày 6/8/2009 vïầ viïạc
hûúáng dâîn aáp duạng
Biïẩu thuïë cuảa Viïạt Nam
trong khuön khöẩ Hiïạp
đõnh VJEPA

6



6.2 NHÛÄNG LÚÅI ÑCH CHUẢ YÏËU NHÚÀ CAM KÏËT GIAẢM THUÏË CUẢA VIÏÅT NAM
Hiïạp đõnh VJEPA taạo cho caác doanh nghiïạp hai nûúác cú höại đûúạc tiïëp câạn thõ trûúàng
daàng hún. Caác cam kïët trong VJEPA đûúạc thûạc hiïạn theo nguyïn tùæc múả cûảa dâần tûàng
bûúác, đaảm baảo haài hoàa lúại ñch giûäa doanh nghiïạp vaà ngûúài tiïu duàng, đùạc biïạt trong möạt
söë mùạt haàng tiïu duàng nhû haàng dïạt may, giaày deáp, giâëy vaà saản phâẩm giâëy... Caác mùạt
haàng phuạc vuạ saản xuâët nhû maáy moác, linh kiïạn điïạn tûả, sùæt theáp, phuạ tuàng ö tö, hoáa
châët đûúạc đûa vaào cùæt giaảm vúái löạ trònh nhanh hún. Hún nûäa, caác mùạt haàng cuảa Nhâạt Baản
mang tñnh böẩ sung, höî trúạ cho caác ngaành saản xuâët trong nûúác. Do vâạy, viïạc múả cûảa caác
ngaành naày khöng mang tñnh caạnh tranh đöëi đâầu trûạc tiïëp đöëi vúái saản xuâët trong nûúác.

Viïạt Nam cam kïët cùæt giaảm thuïë nhâạp khâẩu vúái 8.873 doàng thuïë, đïën nùm cuöëi löạ trònh
(nùm 2025) coá 8.548 doàng thuïë đûúạc xoaá boả thuïë quan, chiïëm khoaảng 96% töẩng söë
doàng thuïë đûa vaào cùæt giaảm. Ngay khi Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc, ta cam kïët xoaá boả thuïë
quan đöëi vúái khoaảng 30% töẩng söë doàng thuïë đûa vaào cùæt giaảm. Ðïën 2019, sau 10 nùm
thûạc hiïạn Hiïạp đõnh söë doàng thuïë cam kïët xoaá boả thuïë quan vaào khoaảng 80%. Caác
nhoám haàng chñnh (coá kim ngaạch nhâạp khâẩu đaáng kïẩ - kim ngaạch cuảa nhoám haàng naày
chiïëm đïën 70% töẩng kim ngaạch tñnh đïën hïët quyá 3/2008) đûúạc đûa vaào cùæt giaảm vaà
xoaá boả thuïë quan chuả yïëu laà caác mùạt haàng cöng nghiïạp nhû linh kiïạn điïạn tûả, sùæt theáp,
maáy moác, phuạ tuàng ö tö, hoaá châët, dûúạc phâẩm….

NHÛÄNG ÐIÏẦU DOANH NGHIÏÅP CÂẦN BIÏËT VÏẦ HIÏÅP ÐÕNH ÐÖËI TAÁC KINH TÏË VIÏÅT NAM – NHÂÅT BAẢN 

58

Kyá hiïåu Diïîn giaải cam kïët Söë doàng
thuïë Tyả troång

B15 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2024, theo 16 đúạt cùæt giaảm bùçng nhau 1383 14.7%

B15* Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2024, löạ trònh theo quy đõnh trong cöạt Ghi chuá (Note) 21 0.2%

B16 Xoaá boả thuïë quan vaào 1/4/2025, theo 17 đúạt cùæt giaảm bùçng nhau 78 0.8%

C Ðûúạc pheáp duy trò mûác thuïë suâët cú súả 189 2.0%

P1 Duy trò mûác thuïë suâët cú súả, chó giaảm xuöëng 5% vaào 1/4/2023 2 0.0%

P2 Duy trò mûác thuïë suâët cú súả, chó giaảm xuöëng 50% vaào 1/4/2026 57 0.6%

P3 Duy trò mûác thuïë suâët cú súả, chó giaảm xuöëng 50% vaào 1/4/2024 75 0.8%

R1 Duy trò mûác thuïë suâët cú súả, seä đaàm phaán laại sau 5 nùm thûạc hiïạn Hiïạp đõnh 2 0.0%

R Khöng cam kïët cùæt giaảm thuïë quan, seä đaàm phaán laại sau 5 nùm thûạc hiïạn Hiïạp đõnh 32 0.3%

X Khöng cam kïët 428 4.6%

* Caác doàng CKD ö tö 57 0.6%
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Vïầ löạ trònh giaảm thuïë cuảa caác nhoám haàng naày, söë mùạt haàng đûúạc xoaá boả thuïë quan
ngay khi Hiïạp đõnh coá hiïạu lûạc (2009) vaà sau 10 nùm (túái 2019) chiïëm đaáng kïẩ. Caác mùạt
haàng thuöạc danh muạc nhaạy caảm đûúạc duy trò úả mûác thuïë suâët cú súả trong caả löạ trònh
hoùạc coá löạ trònh cùæt giaảm riïng vúái nùm kïët thuác keáo daài (2021-2026). Löạ trònh naày seä coá
taác duạng baảo höạ coá thúài haạn đöëi vúái saản xuâët trong nûúác.

Caác mùạt haàng đûúạc xoaá boả thuïë quan ngay (thuïë suâët 0%) coá 2.586 doàng thuïë, chiïëm
khoaảng 28% caả Biïẩu cam kïët (9390 doàng thuïë), chuả yïëu laà caác mùạt haàng hoaá châët, dûúạc
phâẩm, maáy moác, điïạn tûả (Baảng 2b).

Sau 10 nùm thûạc hiïạn Hiïạp đõnh, nghĩa laà vaào nùm 2019, coá thïm 3.717 mùạt haàng đûúạc
xoaá boả thuïë quan, nâng töẩng söë mùạt haàng cuảa caả Biïẩu đûúạc xoaá boả thuïë quan lïn 6.302
chiïëm 67% söë doàng thuïë cuảa Biïẩu cam kïët.
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BAẢNG 17: THÖËNG KÏ PHÂN BÖẨ CAM KÏËT GIAẢM THUÏË CUẢA VIÏÅT NAM THEO NGAÀNH

A 6 23 86 696 59 233 281 54 220 709 134 85 2586

B10 39 132 4 248 565 705 200 498 217 231 311 458 109 3717

B10* 1 20 2 4 12 23 62

B12 3 3

B12* 4 2 6

B15 112 72 76 97 164 71 74 99 67 537 13 1382

B15* 7 2 12 21

B16 22 1 3 10 42 78

B2 1 36 13 50

B3 2 8 15 25

B4 4 1 30 28 63

B5 4 1 1 16 51 4 21 98

B6 3 14 17

B7 4 85 128 2 41 2 16 16 294

B8 8 1 2 18 1 1 25 33 50 7 146

C 4 2 1 3 5 4 33 11 32 37 2 55 189

P1 2 2

P2 2 32 14 3 6 57

P3 43 32 75

R 32 32

R1 2 2

X 37 25 20 5 30 24 17 74 38 158 428

Töẩng 161 301 35 505 1405 936 635 1024 388 777 1397 1212 614

Töẩng

Thiïët bõ vâån taải

N
öng, lâm

, thuảy saản, trûà caá

M
aáy m

oác điïån

M
aáy m

oác phi điïån

Khoaáng saản, đaá quñ, kim
 loaåi

Kim
 loaåi

Caác m
ùåt haàng đûúåc

saản xuâët khaác

H
aàng dïåt quâần aáo

H
oaá châët vaà caác duång cuå 

nhiïëp aảnh

G
öî, böåt giâëy vaà đöầ đaåc

D
âầu khñ

Ð
öầ da, cao su, giâầy deáp 
vaà đöầ duàng du lõch

Caá vaà caác saản phâẩm
 tûà caá

Phân loaåi
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Chûúng vïầ quy tùæc xuâët xûá (ROO) laà möạt trong nhûäng nöại dung quan troạng nhâët cuảa
Hiïạp đõnh VJEPA. Muạc tiïu cuảa quy tùæc xuâët xûá laà xaác đõnh đöëi tûúạng haàng hoáa đûúạc
hûúảng ûu đaäi thuïë quan (tûác laà haàng hoáa naào đûúạc coi laà “cuảa Viïạt Nam”, haàng hoáa naào
đûúạc coi laà “cuảa Nhâạt Baản”) vaà ngùn chùạn haàng hoáa cuảa caác nûúác bïn thûá ba đûúạc hûúảng
ûu đaäi thuïë quan.

7.1 CAÁC QUY ÐÕNH CÚ BAẢN VÏẦ QUY TÙÆC XUÂËT XÛÁ
Theo quy đõnh, haàng hoáa hûúảng ûu đaäi laà haàng hoáa coá xuâët xûá thuâần tuáy hoùạc haàng
hoáa đaáp ûáng đûúạc tiïu chñ haàm lûúạng giaá trõ khu vûạc khöng dûúái 40% hoùạc thay đöẩi maä
söë haàng hoaá úả câëp böën 4 söë (quy tùæc chuyïẩn đöẩi nhoám- CTH). Nhaà xuâët khâẩu seä đûúạc
pheáp lûạa choạn aáp duạng möạt trong hai tiïu chñ noái trïn đïẩ xin câëp Giâëy chûáng nhâạn xuâët
xûá cuảa haàng hoáa Mâîu VJ. Ðây laà quy tùæc chung aáp duạng cho möạt söë haàng hoáa. Ngoaài quy
tùæc chung, Hiïạp đõnh VJEPA quy đõnh aáp duạng quy tùæc mùạt haàng cuạ thïẩ (PSR) cho möạt
söë mùạt haàng. Caác tiïu chñ naày bao göầm viïạc cho pheáp lûạa choạn Haàm lûúạng giaá trõ gia
tùng 40%, chuyïẩn đöẩi chûúng, chuyïẩn đöẩi nhoám coá loạai trûà chuyïẩn đöẩi phân nhoám,

QUY TÙÆC XUÂËT XÛÁ7



thûạc hiïạn cöng đoaạn gia cöng chïë
biïën cuạ thïẩ, xuâët xûá thuâần
tuyá.Tûúng tûạ nhû caác FTA khaác maà
Viïạt Nam đaä tham gia trûúác đây,
quy tùæc xuâët xûá VJEPA bao göầm caác
điïầu khoaản chñnh nhû quy tùæc töëi
thiïẩu (de-minimis), cöạng göạp,
cöng đoaạn gia cöng đún giaản, vâạn
chuyïẩn thùèng, quy đõnh vïầ bao bò,
vïầ phuạ tuàng, phuạ kiïạn, duạng cuạ,
nguyïn vâạt liïạu giaán tiïëp, đaánh bùæt
ngoaài laänh haải bùçng taàu thuyïần
thuöạc súả hûäu cuảa caác bïn.

7.2 CAÁC YÏU CÂẦU KHAÁC
Hiïạp đõnh VJEPA đaä quy đõnh haàng
hoaá coá xuâët xûá seä chó đûúạc hûúảng
ûu đaäi thuïë quan nïëu đaáp ûáng
nhûäng quy đõnh vïầ vâạn chuyïẩn
trûạc tiïëp tûà nûúác xuâët khâẩu túái
nûúác đïẩ đaảm baảo xuâët xûá cuảa
haàng hoaá đûúạc giûä nguyïn traạng,
khöng bõ taác đöạng hoùạc can thiïạp
sau khi đaä đûúạc xaác đõnh xuâët xûá.
Theo đoá, caác trûúàng húạp đûúạc coi
laà vâạn chuyïẩn trûạc tiïëp bao göầm: 

- Haàng hoáa đûúạc vâạn chuyïẩn thùèng tûà nûúác xuâët khâẩu túái nûúác nhâạp khâẩu; hoùạc 

- Haàng hoáa đûúạc vâạn chuyïẩn qua möạt hoùạc nhiïầu nûúác khöng phaải laà thaành viïn, vúái
điïầu kiïạn haàng hoaá đoá chó quaá caảnh hoùạc lûu kho taạm thúài, dúä haàng, böëc laại haàng, vaà
nhûäng cöng viïạc khaác nhùçm baảo quaản haàng hoaá trong tònh traạng töët;

7.3 GIÂËY CHÛÁNG NHÂÅN XUÂËT XÛÁ
Giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá Mâîu VJ laà möạt yïu câầu tiïn quyïët đïẩ đûúạc hûúảng lúại ñch ûu đaäi
thuïë quan theo Hiïạp đõnh VJEPA. Caác cú quan câëp giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá cuảa Viïạt
Nam seä xaác đõnh haàng hoáa xuâët khâẩu tuân thuả caác tiïu chñ vïầ xuâët xûá đöầng thúài câëp
giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá Mâîu VJ cho haàng hoáa. Ûu đaäi thuïë quan theo Hiïạp đõnh VJEPA
seä chó đûúạc daành cho haàng hoáa coá giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá Mâîu VJ.(9) 
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9 Quy đõnh chi tiïët vïầ
thuả tuåc câëp giâëy chûáng
nhâån xuâët xûá đûúåc quy

đõnh taåi Thöng tû söë
10/2009/TT-BTC vïầ Quy

chïë thûåc hiïån Quy tùæc
xuâët xûá trong khuön khöẩ

Hiïåp đõnh VJEPA do Böå
Cöng Thûúng ban haành

ngaày 18/5/2009 
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8.1 BIÏÅN PHAÁP PHOÀNG VÏÅ THÛÚNG MAÅI
Hiïạp đõnh VJEPA cuäng đûa ra caác quy đõnh vïầ cú chïë tûạ vïạ song phûúng, theo đoá Viïạt
Nam hoùạc Nhâạt Baản coá quyïần taạm ngûàng thûạc hiïạn nghĩa vuạ cùæt giaảm thuïë theo cam
kïët hoùạc thâạm chñ nâng mûác thuïë nhâạp khâẩu đöëi vúái haàng hoáa nïëu nhû lûúạng nhâạp
nhâẩu haàng hoáa naày tùng đöạt biïën vò lyá do giaảm thuïë theo Hiïạp đõnh VJEPA vaà  gây töẩn
haại nghiïm troạng túái ngaành saản xuâët trong nûúác. Ðây laà möạt điïầu khoaản  râët coá yá nghĩa,
möạt van an toaàn trong Hiïạp đõnh VJEPA cho pheáp trong trûúàng húạp möạt ngaành saản
xuâët trong nûúác bõ taác đöạng tiïu cûạc dûúái taác đöạng cuảa viïạc cùæt giaảm thuïë, möîi bïn coá
đâầy đuả cöng cuạ câần thiïët đïẩ baảo vïạ caác nhaà saản xuâët, ngûúài tiïu duàng nhùæm traánh taạo
ra nhûäng xaáo tröạn lúán, aảnh hûúảng tiïu cûạc đïën hoaạt đöạng kinh tïë, xaä höại.  

Muạc tiïu cuảa cú chïë tûạ vïạ laà cho pheáp caác doanh nghiïạp, ngaành saản xuâët trong nûúác
möạt thúài gian câần thiïët đïẩ điïầu chónh vaà thñch ûáng vúái viïạc phaải tùng cûúàng caạnh tranh
vúái haàng nhâạp khâẩu do viïạc thûạc hiïạn Hiïạp đõnh VJEPA gây ra. Hiïạp đõnh VJEPA quy đõnh
caác bïn coá thïẩ aáp duạng cú chïë tûạ vïạ đùạc biïạt đöëi vúái haàng nhâạp khâẩu trong thúài haạn 3
nùm, vaà coá thïẩ keáo daài nhûng seä khöng vûúạt quaá 4 nùm. Caác bïn coá thïẩ aáp duạng caác
biïạn phaáp tûạ vïạ đùạc biïạt đïẩ khùæc phuạc töẩn haại nghiïm troạng xaảy ra đöëi vúái ngaành saản
xuâët trong nûúác do viïạc cùæt giaảm thuïë quan trong VJEPA gây ra. Biïạn phaáp tûạ vïạ đùạc biïạt
coá thïẩ laà ngûàng cùæt giaảm thuïë quan hoùạc khöi phuạc mûác thuïë MFN. 

Ðïẩ đûúạc aáp duạng biïạn phaáp tûạ vïạ đùạc biïạt, möîi bïn seä phaải tiïën haành điïầu tra đïẩ xaác
đõnh töẩn haại nghiïm troạng (hoùạc nguy cú gây töẩn haại nghiïm troạng) túái ngaành saản xuâët
trong nûúác, cöng böë kïët quaả điïầu tra vaà chó đûúạc quyïần taạm ngûàng cùæt giaảm thuïë quan
hoùạc điïầu chónh nâng thuïë úả mûác đöạ câần thiïët đïẩ ngùn chùạn töẩn thâët, khùæc phuạc töẩn haại
maà ngaành saản xuâët trong nûúác đöầng thúài thuác đâẩy quaá trònh chuyïẩn đöẩi trong nûúác đïẩ
coá thïẩ thñch nghi, caạnh tranh vúái haàng nhâạp khâẩu. Tuy nhiïn, trong bâët kyà trûúàng húạp
naào, möạt bïn cuäng khöng đûúạc nâng thuïë lïn cao hún mûác thuïë MFN đang aáp duạng
taại thúài điïẩm Hiïạp đõnh VJEPA coá hiïạu lûạc hoùạc taại thúài điïẩm aáp duạng biïạn phaáp tûạ vïạ
(10). Trûúàng húạp muöën aáp duạng mûác thuïë tûạ vïạ cao hún MFN thò caác quy tùæc cuảa WTO
vïầ tûạ vïạ seä tûạ đöạng aáp duạng maà Viïạt Nam hay Nhâạt Baản đïầu coá nghĩa vuạ tuân thuả.

Cuạc quaản lyá Caạnh tranh, Böạ Cöng Thûúng laà cú quan đâầu möëi tiïën haành điïầu tra tûạ vïạ
đùạc biïạt theo quy đõnh cuảa Hiïạp đõnh VJEPA. Doanh nghiïạp vaà caác hiïạp höại ngaành, nghïầ
coá thïẩ tham khaảo thöng tin vaà kõp thúài trao đöẩi trong trûúàng húạp nhâạn thâëy taác đöạng
cuảa nhâạp khâẩu tûà Nhâạt Baản aảnh hûúảng nghiïm troạng đïën saản xuâët trong nûúác coá thïẩ
yïu câầu cú quan nhaà nûúác coá thâẩm quyïần xem xeát, viïạn dâîn biïạn phaáp tûạ vïạ.  

10 Xem Ðiïầu 20 , Chûúng
thûúng maåi haàng hoáa,
Hiïåp đõnh VJEPA
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8.2 THUẢ TUÅC HAẢI QUAN
Caác điïầu khoaản vïầ thuả tuạc haải quan trong Hiïạp đõnh VJEPA nhùçm tùng cûúàng minh baạch
hoáa, tñnh öẩn đõnh, coá thïẩ dûạ đoaán đûúạc trong viïạc aáp duạng luâạt vaà caác thuả tuạc haành
chñnh liïn quan túái thuả tuạc haải quan nhùçm đaảm baảo viïạc caác thuả tuạc naày đûúạc thûạc hiïạn
hiïạu quaả hún, thöng quan nhanh hún vaà do đoá taạo thuâạn lúại cho thûúng maại. Caác điïầu
khoaản vïầ húạp taác trong lĩnh vûạc haải quan nhû trao đöẩi thöng tin, höî trúạ lâîn nhau, cuàng
vúái nhiïầu biïạn phaáp thuâạn lúại hoáa thûúng maại liïn quan túái thuả tuạc haải quan cuäng laà möạt
nöại dung quan troạng cuảa Hiïạp đõnh VJEPA.

Phuà húạp vúái quy đõnh phaáp luâạt cuảa mònh, möîi bïn seä húạp taác vúái cú quan haải quan cuảa
bïn kia trong nhiïầu hoaạt đöạng, bao göầm viïạc đún giaản hoáa vaà haài hoàa hoáa thuả tuạc haải
quan, cung câëp höî trúạ nhùçm xây dûạng nùng lûạc, thöng baáo trûúác nhûäng thay đöẩi đöëi vúái
caác quy đõnh phaáp luâạt, thuả tuạc liïn quan. Ðöầng thúài nïëu đûúạc yïu câầu, möîi bïn seä cung
câëp cho caác bïn liïn quan cuảa bïn kia caác thöng tin liïn quan túái quy đõnh vïầ haải quan
cuảa nûúác mònh (11). Ðiïầu naày seä giuáp ñch cho caác doanh nghiïạp Viïạt Nam khi muöën thâm
nhâạp thõ trûúàng Nhâạt Baản coá thïẩ gûải yïu câầu cung câëp thöng tin túái caác cú quan liïn
quan cuảa Nhâạt Baản đïẩ coá đûúạc thöng tin câần thiïët, giuáp caác doanh nghiïạp chuâẩn bõ kyä
giâëy túà, thuả tuạc câần thiïët, traánh đûúạc caác trûúàng húạp châạm trïî khöng đaáng coá khi xuâët
khâẩu haàng hoáa sang Nhâạt Baản.

Caác doanh nghiïạp  muöën tòm hiïẩu vïầ thuả tuạc haải quan khi xuâët khâẩu haàng hoáa sang
Nhâạt Baản nïn coá thïẩ tham khaảo đöëi taác thûúng maại cuảa mònh. Trûúàng húạp nïëu câần sûạ
trúạ giuáp thò doanh nghiïạp coá thïẩ đïầ nghõ Töẩng cuạc Haải quan hoùạc Böạ Cöng Thûúng höî
trúạ.

8.3 CAÁC BIÏÅN PHAÁP VÏÅ SINH VAÀ KIÏẨM DÕCH
Caác biïạn phaáp vïạ sinh vaà kiïẩm dõch (SPS) đûúạc sûả duạng nhùçm baảo vïạ sûác khoảe, đúài söëng
cuảa con ngûúài, đöạng thûạc vâạt thöng qua viïạc ngùn chùạn sûạ phaát triïẩn, lây lan cuảa cön
truàng, bïạnh tâạp vaà baảo đaảm an toaàn thûạc phâẩm cho tiïu duàng. Hiïạp đõnh VJEPA khùèng
đõnh laại cam kïët cuảa Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản trong viïạc tuân thuả caác quy đõnh vïầ vïạ sinh
vaà kiïẩm dõch cuảa WTO (Hiïạp đõnh SPS), ngùn chùạn khaả nùng sûả duạng caác biïạn phaáp SPS
trïn mûác câần thiïët hoùạc nhû möạt raào caản “traá hònh” đöëi vúái haàng nöng thuảy saản nhâạp
khâẩu. Hiïạp đõnh cuäng đïầ ra möạt söë cú chïë, nhû thaành lâạp tiïẩu ban vïầ SPS đïẩ thaảo luâạn
caác vâën đïầ liïn quan, thöng qua tiïẩu ban naày, caác cú quan quaản lyá cuảa hai bïn coá thïẩ
thaảo luâạn đïẩ xûả lyá caác raào caản thûúng maại trong lĩnh vûạc SPS, cöng nhâạn húạp chuâẩn.
Ngoaài ra, möîi bïn seä thaành lâạp Ðiïẩm hoải đaáp vïầ SPS đïẩ cung câëp thöng tin cho cho
doanh nghiïạp vaà cöng chuáng hai nûúác.  

Muạc tiïu chung cuảa Chûúng vïầ caác biïạn phaáp vïạ sinh vaà kiïẩm dõch laà thuác đâẩy thûúng
maại thöng qua viïạc đaảm baảo rùçng caác biïạn phaáp SPS seä khöng haạn chïë hún mûác câần
thiïët, đöầng thúài goáp phâần tùng tñnh minh baạch, taạo kïnh trao đöẩi vaà tham vâën vïầ caác
vâën đïầ SPS. Caác doanh nghiïạp Viïạt Nam coá thïm thöng tin vïầ caác quy đõnh SPS cuảa
Nhâạt Baản đïẩ đaảm baảo haàng hoáa cuảa mònh seä đaáp ûáng đûúạc caác tiïu chñ naày. 
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11 Xem Ðiïầu 40,  
Chûúng haải quan, 
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Caác doanh nghiïạp Viïạt Nam gùạp phaải caác vâën đïầ liïn quan túái SPS khi xuâët khâẩu sang
thõ trûúàng Nhâạt Baản coá thïẩ liïn hïạ vúái Vùn phoàng SPS Quöëc gia thuöạc Böạ Nöng nghiïạp
vaà Phaát triïẩn Nöng thön (12).

8.4 HAÀNG RAÀO KYÄ THUÂÅT TRONG THÛÚNG MAÅI
Hiïạp đõnh VJEPA taạo ra möạt khuön khöẩ nhùçm tùng cûúàng húạp taác giûäa caác cú quan quaản
lyá cuảa hai nûúác nhùçm taạo thuâạn lúại thûúng maại vaà giaảm caác chi phñ giao dõch liïn quan
đöëi vúái thûúng maại haàng hoáa giûäa caác bïn. Khuön khöẩ naày bao göầm caác hoaạt đöạng trao
đöẩi thöng tin, húạp taác, gùạp gúä thûúàng kyà vaà thaành lâạp tiïẩu ban vïầ TBT bao göầm caác
chuyïn gia cuảa möîi bïn. Thûạc tïë, chi phñ maà doanh nghiïạp phaải boả ra đïẩ tuân thuả caác
tiïu chuâẩn, quy đõnh vaà thuả tuạc đaánh giaá húạp chuâẩn coá thïẩ chñnh laà nhûäng  raào caản
đaáng kïẩ đöëi vúái thûúng maại haàng hoáa. Hiïạp đõnh quy đõnh cú chïë tham vâën vaà thöng
tin chñnh thûác giûäa caác cú quan quaản lyá cuảa hai bïn nhùçm giaải quyïët súám caác vûúáng
mùæc, traánh đûúạc caác taác đöạng tiïu cûạc đöëi vúái thûúng maại do caác haàng raào kyä thuâạt đoá
gây ra. Bïn caạnh đoá, Hiïạp đõnh cuäng bao göầm caác điïầu khoaản nhùçm tùng cûúàng minh
baạch hoáa vaà chia seả thöng tin nhùçm thuác đâẩy thûúng maại, giaảm chi phñ giao dõch vaà
cuảng cöë hïạ thöëng quaản lyá ruải ro. Ngoaài ra, hai bïn nhâët trñ seä thaành lâạp Ðiïẩm hoải đaáp vïầ
TBT nhùçm thöëng nhâët điïầu phöëi viïạc thûạc hiïạn caác quy đõnh vïầ TBT. 

Caác doanh nghiïạp Viïạt Nam gùạp phaải caác khoá khùn liïn quan túái TBT khi xuâët khâẩu sang
thõ trûúàng Nhâạt Baản coá thïẩ liïn laạc vúái Böạ Khoa hoạc vaà Cöng nghïạ (Töẩng cuạc Tiïu chuâẩn
đo lûúàng châët lûúạng) hoùạc Böạ Cöng Thûúng (13).

12 Xem Danh saách caác cú
quan đâầu múái thuöåc
Phuå luåc 3

13 Danh saách liïn hïå chi
tiïët xem taåi Phuå luåc 3.



8.5 QUYÏẦN SÚẢ HÛÄU TRÑ TUÏÅ 
Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản taái khùèng đõnh quyïët tâm tuân thuả caác cam kïët vïầ súả hûäu trñ tuïạ
cuảa möîi bïn theo caác quy đõnh cuảa WTO, chuả yïëu laà theo Hiïạp đõnh vïầ quyïần súả hûäu trñ
tuïạ liïn quan túái thûúng maại (Hiïạp đõnh TRIPS). Hiïạp đõnh VJEPA đûa ra caác quy đõnh vïầ
baảo vïạ vaà thûạc thi baản quyïần, yïu câầu chñnh phuả sûả duạng phâần mïầm húạp phaáp, baảo vïạ
thûúng hiïạu vaà chó dâîn đõa lyá. Hiïạp đõnh thuác đâẩy húạp taác trong viïạc höî trúạ tham gia caác
cöng ûúác quöëc tïë liïn quan túái súả hûäu trñ tuïạ vaà đûa ra caác biïạn phaáp nhùçm khuyïën
khñch đöëi thoaại giûäa Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản vïầ súả hûäu trñ tuïạ. Hiïạp đõnh cuäng đûa ra quy
đõnh nhùçm tùng cûúàng minh baạch hoáa trong quy đõnh phaáp luâạt liïn quan túái súả hûäu
trñ tuïạ cuảa möîi bïn. Súả hûäu trñ tuïạ (IP) liïn quan túái quyïần vaà nghĩa vuạ trong caác lĩnh vûạc
nhû baản quyïần, thûúng hiïạu vaà bùçng saáng chïë. 

Haàng hoáa xuâët khâẩu cuảa caả Nhâạt Baản vaà Viïạt Nam, tuày tûàng mûác đöạ khaác nhau, đïầu
thuöạc đöëi tûúạng đûúạc baảo höạ vïầ quyïần súả hûäu trñ tuïạ. Hiïạp đõnh VJEPA taạo ra möạt cú chïë
quan troạng đïẩ hai nûúác tùng cûúàng húạp taác, xây dûạng nùng lûạc trong lĩnh vûạc súả hûäu
trñ tuïạ, goáp phâần thûạc thi hiïạu quaả quyïần súả hûäu trñ tuïạ taại möîi nûúác. Ðiïầu naày cho pheáp
doanh nghiïạp Nhâạt Baản vaà Viïạt Nam coá đûúạc sûạ baảo đaảm chùæc chùæn hún vïầ giaá trõ taài
saản bùçng quyïần súả hûäu trñ tuïạ, tûà đoá taạo cú súả thuác đâẩy caác hoaạt đöạng thûúng maại vaà
đâầu tû. 

Caác doanh nghiïạp Viïạt Nam gùạp phaải caác vâën đïầ liïn quan túái súả hûäu trñ tuïạ khi xuâët
khâẩu sang thõ trûúàng Nhâạt Baản coá thïẩ liïn laạc vúái Böạ Khoa hoạc vaà Cöng nghïạ hoùạc Böạ
Cöng Thûúng (14).

8.6 BAẢO ÐAẢM MÖI TRÛÚÀNG CAÅNH TRANH LAÀNH MAÅNH 
Caác điïầu khoaản vïầ caạnh tranh trong Hiïạp đõnh VJEPA đïầ câạp túái caác cam kïët vïầ húạp taác,
xây dûạng nùng lûạc trong lĩnh vûạc caạnh tranh. Hai bïn seä húạp taác trao đöẩi thöng tin vúái
nhau trong quaá trònh xûả lyá caác haành vi gây phûúng haại đïën möi trûúàng caạnh tranh laành
maạnh. Viïạc trao đöẩi thöng tin naày seä đûúạc thûạc hiïạn trïn cú súả tuân thuả phaáp luâạt cuảa
möîi bïn. Caác điïầu khoaản vïầ chñnh saách caạnh tranh laà möạt böạ phâạn quan troạng cuảa möëi
quan hïạ kinh tïë vaà thûúng maại trong möạt hiïạp đõnh FTA toaàn diïạn do caác điïầu khoaản
naày coá thïẩ giuáp đaảm baảo caác lúại ñch cuảa hiïạp đõnh khöng bõ caản trúả, xoái moàn búải caác
haành vi phaản caạnh tranh. 

Caác doanh nghiïạp Viïạt Nam gùạp phaải caác vâën đïầ liïn quan túái chñnh saách caạnh tranh khi
xuâët khâẩu sang thõ trûúàng Nhâạt Baản coá thïẩ liïn laạc vúái Böạ Cöng Thûúng đïẩ coá biïạn phaáp
xûả lyá phuà húạp.(15)
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14 Danh saách liïn hïå chi
tiïët xem taåi Phuå luåc 3.

15 Danh saách liïn hïå chi
tiïët xem taåi Phuå luåc 3.
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Hiïạp đõnh VJEPA seä laàm giaảm caác raào caản đöëi vúái thûúng maại dõch vuạ, qua đoá höî trúạ viïạc
múả röạng thûúng maại dõch vuạ giûäa Nhâạt Baản vaà Viïạt Nam. Thûúng maại dõch vuạ laà đang
coá töëc đöạ phaát triïẩn râët nhanh, theo ûúác tñnh cuảa WTO thò túái nùm 2020 thûúng maại
dõch vuạ seä chiïëm túái 50% giaá trõ thûúng maại toaàn câầu. Hiïạp đõnh VJEPA khöng aáp duạng
đöëi vúái mua sùæm cuảa Chñnh phuả, caác biïạn phaáp liïn quan túái quy đõnh vïầ nhâạp cû hay
caác biïạn phaáp quaản lyá ngûúài nûúác ngoaài tòm kiïëm viïạc laàm taại Viïạt Nam hoùạc Nhâạt Baản.
Hiïạp đõnh cuäng khöng aáp duạng vúái caác dõch vuạ do Chñnh phuả cung câëp. 

Hiïạp đõnh VJEPA đûa ra caác nghĩa vuạ maà hai bïn câần thûạc hiïạn đïẩ đaảm baảo rùçng caác
biïạn phaáp aảnh hûúảng túái thûúng maại dõch vuạ seä minh baạch, đûúạc quaản lyá möạt caách húạp
lyá, khaách quan, caác biïạn phaáp liïn qua túái yïu câầu vïầ trònh đöạ, thuả tuạc, caác tiïu chuâẩn
kyä thuâạt vaà yïu câầu, thuả tuạc câëp pheáp khöng trúả thaành caác raào caản đöëi vúái thûúng maại.
Caác quy đõnh naày phuà húạp vúái hiïạn traạng chñnh saách vaà quy đõnh cuảa ta. 

9.1 CAM KÏËT CUẢA VIÏÅT NAM VÏẦ THÛÚNG MAÅI DÕCH VUÅ 
Vïầ cam kïët trong caác ngaành cuạ thïẩ, cam kïët cuảa Viïạt Nam hoaàn toaàn giöëng vúái cam kïët
cuảa ta đûa ra trong WTO, caác ngaành dõch vuạ maà ta cam kïët göầm khoaảng 110 phân ngaành
dõch vuạ vúái mûác cam kïët khaá thöng thoaáng. Dõch vuạ kinh doanh: Ngaành dõch vuạ naày bao
göầm dõch vuạ chuyïn mön vaà caác dõch vuạ kinh doanh khaác. Trong đoá coá 8 phân ngaành
dõch vuạ chuyïn mön göầm dõch vuạ phaáp lyá; dõch vuạ kïë toaán, kiïẩm toaán; dõch vuạ tû vâën
thuïë; dõch vuạ kiïën truác, quy hoaạch đö thõ vaà kiïën truác caảnh quan đö thõ; dõch vuạ tû vâën
kyä thuâạt; dõch vuạ thuá y; dõch vuạ maáy tñnh vaà caác dõch vuạ liïn quan; dõch vuạ nghiïn cûáu
vaà phaát triïẩn. Caác dõch vuạ kinh doanh khaác bao göầm dõch vuạ quaảng caáo; dõch vuạ tû vâën
quaản lyá; dõch vuạ phân tñch vaà kiïẩm đõnh kyä thuâạt; dõch vuạ liïn quan túái saản xuâët; dõch vuạ
liïn quan túái khai moả; dõch vuạ sûảa chûäa vaà baảo trò thiïët bõ. Nhòn chung, caác cam kïët trong
lĩnh vûạc dõch vuạ kinh doanh râët thöng thoaáng, thïẩ hiïạn mong muöën thu huát lao đöạng
kyä thuâạt cao đoáng goáp vaào sûạ phaát triïẩn kinh tïë chung cuảa đâët nûúác.

Möạt söë dõch vuạ quan troạng, coá taác đöạng lúán đïën nïần kinh tïë trong thúài gian túái cuäng
đûúạc cam kïët vúái mûác đöạ thöng thoaáng khaác nhau. Caác phân ngaành dõch vuạ đaáng chuá
yá göầm dõch vuạ thöng tin (göầm caác dõch vuạ chuyïẩn phaát nhanh; dõch vuạ viïîn thöng; dõch
vuạ nghe nhòn); dõch vuạ xây dûạng, giaáo duạc, möi trûúàng, dõch vuạ taài chñnh (bao göầm dõch
vuạ baảo hiïẩm, ngân haàng, chûáng khoaán); dõch vuạ y tïë, du lõch vaà vâạn taải.

9.2 CAM KÏËT CUẢA NHÂÅT BAẢN VÏẦ THÛÚNG MAÅI DÕCH VUÅ
Nhâạt Baản daành cho ta cam kïët râët thöng thoaáng trong lĩnh vûạc dõch vuạ. Cam kïët cuảa
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Nhâạt Baản trong VJEPA đi xa hún râët nhiïầu cam kïët cuảa Nhâạt trong WTO, trong phâần lúán
caác ngaành/phân ngaành, caác nhaà cung câëp dõch vuạ cuảa ta đûúạc hûúảng cam kïët “khöng
haạn chïë”. Ðây laà möạt lúại thïë râët lúán cho dõch vuạ, caác nhaà cung câëp dõch vuạ cuảa ta trong
tûúng lai. 

Nhâạt Baản cuäng cam kïët khaá thöng thoaáng đöëi vúái caác loaại lao đöạng coá kyä nùng, tay nghïầ
chuyïn mön trong caác lĩnh vûạc dõch vuạ phaáp lyá, tû vâën thuïë, kïë toaán, kiïẩm toaán, kiïën
truác, tû vâën kyä thuâạt, tû vâën kyä thuâạt đöầng böạ, dõch vuạ maáy tñnh. Nhâạt Baản cuäng cam kïët
hâầu nhû khöng haạn chïë đâầu tû trong caác dõch vuạ kinh doanh nhû dõch vuạ quaảng caáo,
nghiïn cûáu thõ trûúàng, tû vâën quaản lyá, phân tñch vaà kiïẩm đõnh kyä thuâạt. 

Caác loaại dõch vuạ quan troạng nhû dõch vuạ vïầ thöng tin, xây dûạng, phân phöëi,  giaáo duạc,
möi trûúàng, taài chñnh, y tïë, du lõch vaà vâạn taải cuäng đûúạc cam kïët vúái mûác tûạ do hoáa khaá
cao. Mùạc duà mûác cam kïët cuảa Nhâạt Baản râët thöng thoaáng nhûng cú höại tiïëp câạn thõ
trûúàng Nhâạt Baản cuảa caác nhaà cung câëp dõch vuạ Viïạt Nam hiïạn nay râët haạn chïë, chuả yïëu
do trònh đöạ vaà nùng lûạc chuyïn mön, taài chñnh đïầu khöng thïẩ caạnh tranh vúái doanh
nghiïạp Nhâạt Baản. Hiïạn taại, chó coá lĩnh vûạc du lõch vaà saản xuâët phâần mïầm đang chûáng toả
cú höại töët đöëi vúái doanh nghiïạp Viïạt Nam. 

9.3 CAM KÏËT VÏẦ DI CHUYÏẨN THÏẨ NHÂN CUNG CÂËP DÕCH VUÅ
Hiïạp đõnh VJEPA seä taạo điïầu kiïạn thuâạn lúại cho sûạ di chuyïẩn cuảa caác doanh nhân vaà caác
nhaà đâầu tû giûäa Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản đûa đi laại thuâạn lúại hún, đûa ra caác quy trònh, thuả
tuạc xuâët nhâạp caảnh, lûu truá minh baạch vaà thuâạn tiïạn hún. Theo quy đõnh, Viïạt Nam vaà
Nhâạt Baản seä cöng böë caác thöng tin vïầ caác yïu câầu nhâạp caảnh aáp duạng vúái caác danh muạc
doanh nhân, nhaà đâầu tû, cung câëp dõch vuạ đûúạc liïạt kï trong biïẩu cam kïët cuảa möîi bïn.
Bâët kyà sûạ thay đöẩi naào trong caác quy đõnh naày cuäng seä đûúạc nhanh choáng cöng böë cöng
khai. Ngoaài ra, Hiïạp đõnh cuäng yïu câầu caác khoaản phñ liïn quan túái caác thuả tuạc haành
chñnh vïầ xuâët nhâạp caảnh phaải úả mûác húạp lyá, khöng taạo ra caác raào caản khöng câần thiïët.  

Viïạc cöng böë cöng khai thöng tin roä raàng, câạp nhâạt vïầ caác yïu câầu, điïầu kiïạn đöëi vúái
hoaạt đöạng xuâët nhâạp caảnh, lûu truá taạm thúài cuảa caác nhaà đâầu tû, doanh nhân cuàng vúái
quy trònh xûả lyá caác taài liïạu xuâët nhâạp caảnh, lûu truá húạp lyá seä thuác đâẩy sûạ đi laại, lûu truá
cuảa caác nhaà đâầu tû, doanh nhân hai nûúác, đây cuäng laà yïëu töë quan troạng đïẩ doanh
nghiïạp hai nûúác tâạn duạng töëi đa caác cam kïët vïầ thûúng maại vaà đâầu tû trong Hiïạp đõnh
VJEPA (16).

9.4 CAM KÏËT CUẢA NHÂÅT BAẢN VÏẦ TIÏËP NHÂÅN LAO ÐÖÅNG CUẢA VIÏÅT NAM
Tiïëp nhâạn lao đöạng Viïạt Nam laà möạt trong nhûäng nöại dung quan troạng đaạt đûúạc trong
khuön khöẩ cuảa Hiïạp đõnh VJEPA vúái Nhâạt Baản. Möạt söë nhoám lao đöạng thuöạc diïạn
“khuyïën khñch” tiïëp nhâạn caả hai nûúác laà caác luâạt sû, kyä sû coá chuyïn mön cao. Trïn thûạc
tïë, caác lao đöạng coá chuyïn mön hâầu nhû khöng thuöạc đöëi tûúạng bõ haạn chïë miïîn laà caác
lao đöạng naày coá đûúạc húạp đöạng laàm viïạc vúái doanh nghiïạp Nhâạt Baản vaà đaáp ûáng möạt
söë tiïu chñ töëi thiïẩu đûúạc quy đõnh roä raàng theo luâạt phaáp Nhâạt Baản. Vâën đïầ chó laà caác
lao đöạng coá tay nghïầ trung bònh. Ðây laà điïẩm múái râët quan troạng maà Hiïạp đõnh VJEPA
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16 Xem Phuå luåc 7, Cam
kïët vïầ di chuyïẩn thïẩ
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thïẩ hiïạn sûạ ûu viïạt vaà khaác biïạt vúái caác FTA trûúác đây maà Viïạt Nam tham gia. Tuy vâạy,
trong nöại dung naày, kïët quaả cuảa Hiïạp đõnh laà möạt sûạ dung hoàa câần thiïët giûäa yïu câầu
tiïëp nhâạn lao đöạng trung bònh cuảa Nhâạt Baản vaà nùng lûạc đaáp ûáng yïu câầu cuảa nûúác ta.

Theo thoảa thuâạn, caác y taá Viïạt Nam đaä đaáp ûáng đûúạc caác yïu câầu đöëi vúái y taá theo quy
đõnh cuảa phaáp luâạt Nhâạt Baản seä đûúạc laàm viïạc taại Nhâạt Baản trong thúài gian 1-3 nùm vaà
đûúạc gia haạn túái 7 nùm (17). Mùạc duà cú höại đûúạc laàm viïạc đûúạc múả röạng nhûng điïầu kiïạn
maà phaáp luâạt Nhâạt Baản quy đõnh coá hai nöại dung đaáng chuá yá: Thûá nhâët, y taá, höạ lyá phaải
coá húạp đöầng vúái cú súả y tïë cuảa Nhâạt Baản; Thûá hai, hoạ phaải đûúạc câëp chûáng chó haành
nghïầ taại Nhâạt Baản. Ðiïầu naày coá nghĩa laà hoạ phaải hoạc tâạp nhiïầu nùm taại caác trûúàng y taá
cuảa Nhâạt Baản. Xeát vïầ chi phñ vaà cú höại, điïầu kiïạn naày thûạc sûạ quaá cao vaà hâầu nhû lao đöạng
cuảa nûúác ta khoá coá thïẩ đaáp ûáng. 

Möạt bûúác tiïën múái trong vâën đïầ naày nhùçm khùæc phuạc khoá khùn trïn laà đöëi vúái nhûäng
ngûúài chûa đaáp ûáng đûúạc caác yïu câầu đöëi vúái y taá theo quy đõnh cuảa Nhâạt Baản, Nhâạt Baản
cam kïët nhû sau:

- Daành cho Viïạt Nam möạt chûúng trònh höî trúạ đïẩ đaào taạo cho caác yá taá, höạ lyá Viïạt Nam
taại Nhâạt Baản. Chûúng trònh naày bao göầm caác nöại dung: thûá nhâët, daành khoaản vay ODA
laäi suâët thâëp đïẩ đaào taạo möîi nùm khoaảng 200 – 300 y taá Viïạt Nam taại Nhâạt Baản; 

- Nhâạt Baản đöầng yá xem xeát xây dûạng Hïạ thöëng kiïẩm đõnh tay nghïầ cho Viïạt Nam, trûúác
mùæt laà höî trúạ xây dûạng hïạ thöëng câëp chûáng chó cho y taá vaà höạ lyá Viïạt Nam. Vúái viïạc naày,
Nhâạt Baản seä hiïẩu hún vïầ châët lûúạng đaào taạo y taá, höạ lyá cuảa nûúác ta, tûàng bûúác tiïën túái
viïạc cöng nhâạn chûáng chó haành nghïầ laà cú súả đïẩ coá thïẩ tiïëp nhâạn trûạc tiïëp đöëi tûúạng
naày sang lao đöạng, laàm viïạc taại Nhâạt Baản trong tûúng lai.

- Nhâạt Baản đöầng yá trong voàng 1 nùm kïẩ tûà khi kyá kïët EPA, seä nöëi laại đaàm phaán vïầ di
chuyïẩn lao đöạng vúái Viïạt Nam đïẩ caải thiïạn điïầu kiïạn tiïëp câạn thõ trûúàng cho y taá, höạ lyá
vaà caác ngaành nghïầ khaác. 

17 Theo Ðiïầu 79, Chûúng
di chuyïẩn thïẩ nhân,
Hiïåp đõnh VJEPA, Viïåt
Nam vaà Nhâåt Baản seä tiïëp
tuåc đaàm phaán vïầ quy
chïë cuå thïẩ đïẩ Nhâåt Baản
tiïëp nhâån lao đöång
ngaành điïầu dûúäng (bao
göầm caả y taá, höå lyá) cuảa
Viïåt Nam sang Nhâåt Baản
đaào taåo nghïầ vaà laàm
viïåc taåi Nhâåt Baản coá thúài
haån
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Nöại dung vïầ cam kïët đâầu tû hâầu nhû khöng xuâët hiïạn trong Hiïạp đõnh VJEPA do Viïạt
Nam vaà Nhâạt Baản đaä coá Hiïạp đõnh vïầ tûạ do hoáa, khuyïën khñch vaà baảo höạ đâầu tû (BIT) tûà
nùm 2003, trong đoá quy đõnh roä caác điïầu khoaản vïầ khuyïën khñch vaà baảo höạ đâầu tû giûäa
hai nûúác nhû nghĩa vuạ đöëi xûả quöëc gia, đöëi xûả bònh đùèng vaà cöng bùçng, baảo vïạ đâầy đuả,
v.v. Ðiïẩm múái trong vâën đïầ naày laà hai bïn thöëng nhâët đûa Hiïạp đõnh BIT seä laà möạt phâần
khöng thïẩ taách rúài cuảa Hiïạp đõnh VJEPA. Trong Hiïạp đõnh VJEPA hai bïn seä khöng nhùæc
laại nhûäng điïầu khoaản đaä coá trong Hiïạp đõnh BIT maà tâạp trung vaào khña caạnh tùng cûúàng
minh baạch hoáa, caải thiïạn möi trûúàng kinh doanh. Do đoá, hai bïn đaä daành möạt Chûúng
trong Hiïạp đõnh đïẩ đûa ra caác cam kïët vïầ caải thiïạn möi trûúàng kinh doanh. Chûúng naày
quy đõnh hai bïn seä nöî lûạc caải thiïạn möi trûúàng kinh doanh phuà húạp vúái quy đõnh phaáp
luâạt cuảa mònh. 

Ðöëi vúái caác khoaản đâầu tû trûạc tiïëp trong lĩnh vûạc dõch vuạ, Hiïạp đõnh VJEPA quy đõnh
nhiïầu khña caạnh liïn quan đïën phûúng thûác 3 (hiïạn diïạn thûúng maại) trong chûúng vïầ
thûúng maại dõch vuạ. Biïẩu cam kïët vïầ thûúng maại dõch vuạ quy đõnh râët roä mûác đöạ múả cûảa
đöëi vúái caác khoaản đâầu tû trûạc tiïëp cuảa Nhâạt Baản trong lĩnh vûạc dõch vuạ.

Cuäng liïn quan túái caải thiïạn möi trûúàng kinh doanh cho caác nhaà đâầu tû, Hiïạp đõnh quy
đõnh möîi bïn seä thiïët lâạp möạt Vùn phoàng liïn laạc (18). Vùn phoàng liïn laạc cuảa möạt Bïn seä
laà đâầu möëi tiïëp nhâạn caác thùæc mùæc, câu hoải hoùạc yïu câầu caác nhaà đâầu tû, doanh nhân
cuảa Bïn kia liïn quan túái luâạt lïạ, quy đõnh hoùạc caác biïạn phaáp aảnh hûúảng túái hoaạt đöạng
cuảa caác nhaà đâầu tû, doanh nhân naày. Sau khi nhâạn đûúạc caác thùæc mùæc, câu hoải hoùạc yïu
câầu, Vùn phoàng liïn laạc seä chuyïẩn cho caác cú quan hûäu quan trong nûúác, tiïëp nhâạn câu
traả lúài tûà caác cú quan naày vaà chuyïẩn laại cho caác nhaà đâầu tû, doanh nhân đaä đûa ra caác
vâën đïầ naày. Vúái Vùn phoàng liïn laạc naày, nhaà đâầu tû cuảa hai bïn seä coá möạt đâầu möëi đïẩ
gûải câu hoải cuảa mònh, thay vò phaải gûải túái tûàng cú quan liïn quan nhû trûúác đây.
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11.1 MUÅC TIÏU CHUNG
Hiïạp đõnh VJEPA laà taạo ra möạt khuön khöẩ cho nhiïầu hoaạt đöạng húạp taác kinh tïë, thûúng
maại vaà đâầu tû đûúạc hai bïn thöëng nhâët nhùçm töëi đa hoáa lúại ñch cuảa Hiïạp đõnh, phaát triïẩn
nhûäng lĩnh vûạc maà hai bïn coá thïë maạnh. Hiïạp đõnh thûạc thi chi tiïët hoáa caác hoaạt đöạng
húạp taác. Caác hònh thûác húạp taác chuả yïëu laà phaát triïẩn nguöần nhân lûạc, trao đöẩi chuyïn
gia, thöng tin giûäa hai bïn trong caác lĩnh vûạc sau: (19)

- Húạp taác trong caác lĩnh vûạc caạnh tranh, súả hûäu trñ tuïạ, haải quan; 
- Húạp taác trong caác lĩnh vûạc SPS, TBT; 
- Húạp taác trong lĩnh vûạc nöng lâm thuảy saản; 
- Húạp taác trong lĩnh vûạc xuác tiïën thûúng maại vaà đâầu tû; 
- Húạp taác trong lĩnh vûạc caác doanh nghiïạp vûàa vaà nhoả; 
- Húạp taác trong lĩnh vûạc quaản lyá vaà phaát triïẩn nguöần nhân lûạc; 
- Húạp taác trong lĩnh vûạc Du lõch; 
- Húạp taác trong lĩnh vûạc cöng nghïạ thöng tin vaà truyïần thöng; 
- Húạp taác trong lĩnh vûạc möi trûúàng; 
- Húạp taác trong lĩnh vûạc vâạn taải.

Ngoaài caác lĩnh vûạc húạp taác chung, Nhâạt Baản coàn cam kïët höî trúạ ta nhiïầu dûạ aán múái trong
khuön khöẩ VJEPA nhû dûạ aán vïầ đöëi thoaại doanh nghiïạp trong lĩnh vûạc dïạt may, xây
dûạng cöng nghiïạp phuạ trúạ, phaát triïẩn nguöần nhân lûạc, kiïẩm dõch đöạng thûạc vâạt ..v.v. Hai
bïn đaä cöng böë caác danh muạc dûạ aán naày khi chñnh thûác kyá kïët Hiïạp đõnh.

11.2  CAÁC DÛÅ AÁN HÚÅP TAÁC CUÅ THÏẨ TRONG KHUÖN KHÖẨ HIÏÅP ÐÕNH 
Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản thöëng nhâët seä tùng cûúàng húạp taác kinh tïë trong caác lĩnh vûạc nöng,
lâm, thuảy saản, xuác tiïën thûúng maại vaà đâầu tû, húạp taác giûäa caác doanh nghiïạp vûàa vaà
nhoả (göầm caả viïạc phaát triïẩn cöng nghiïạp phuạ trúạ cuảa ta), phaát triïẩn vaà quaản lyá nguöần
nhân lûạc, du lõch, thöng tin vaà truyïần thöng, möi trûúàng, giao thöng vâạn taải. Nhâạt Baản
seä cûả chuyïn gia sang Viïạt Nam đïẩ phân tñch, đaánh giaá vaà kiïën nghõ caác chûúng trònh
húạp taác phuà húạp vúái nhu câầu cuảa ta. Nhòn chung, caác dûạ aán trong khuön khöẩ Hiïạp đõnh
chuả yïëu höî trúạ phaát triïẩn nguöần nhân lûạc, trao đöẩi chuyïn gia tû vâën, hoạc hoải kinh
nghiïạm giûäa hai bïn. Trûúác mùæt, hai bïn seä tâạp trung vaào möạt söë chûúng trònh húạp taác
nhû sau: 

- Dûạ aán vïầ Cöng nghiïạp höî trúạ vúái caác chûúng trònh phaát triïẩn nguöần nhân lûạc, thuác đâẩy
đâầu tû cuảa Nhâạt Baản vaào caác ngaành cöng nghiïạp phuạ trúạ, tùng cûúàng kïët nöëi giûäa caác

19 Caác bïn seä thaành lâåp
UẢy ban Höîn húåp, caác
Tiïẩu ban vaà Nhoám cöng
taác chuyïn ngaành đïẩ
giaám saát vaà lïn kïë
hoaåch triïẩn khai caác dûå
aán húåp taác theo quy
đõnh taåi Hiïåp đinh thûåc
thi.
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doanh nghiïạp hai nûúác trong lĩnh vûạc naày;

- Dûạ aán húạp taác trong lĩnh vûạc dïạt may nhùçm nâng cao khaả nùng caạnh tranh cuảa ngaành
dïạt may Viïạt Nam, giuáp caác doanh nghiïạp dïạt may khai thaác töët hún thõ trûúàng Nhâạt
Baản;

- Dûạ aán húạp taác trong lĩnh vûạc SPS vúái biïạn phaáp chñnh laà xây dûạng trung tâm SPS taại
Viïạt Nam. Trung tâm SPS coá nhiïạm vuạ laà höî trúạ đaào taạo, kyä thuâạt đïẩ nâng cao nùng lûạc
kiïẩm nghiïạm cuảa caác đún võ quaản lyá châët lûúạng, vïạ sinh an toaàn thûạc phâẩm. Trung tâm
cuäng trûạc tiïëp theo doäi, tû vâën vaà xaác nhâạn châët lûúạng vïạ sinh, an toaàn thûạc phâẩm cho
caác mùạt haàng nöng thuảy saản Viïạt Nam khi xuâët khâẩu sang thõ trûúàng Nhâạt Baản. Hoaạt
đöạng cuảa Trung tâm SPS seä laà hûúáng túái muạc tiïu xaác lâạp caác thoảa thuâạn cöng nhâạn
tûúng đûúng vïầ châët lûúạng haàng nöng saản giûäa hai nûúác, taạo điïầu kiïạn cho hoaạt đöạng
thûúng maại nöng saản giûäa Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản.

- Dûạ aán trong lĩnh vûạc nöng nghiïạp nhùçm nâng cao nùng suâët vaà châët lûúạng nöng saản;

- Dûạ aán vïầ chûáng nhâạn tiïu chuâẩn, húạp chuâẩn, höî trúạ Viïạt Nam nùng lûạc vïầ tiïu chuâẩn,
húạp chuâẩn đöëi vúái caác saản phâẩm cöng nghiïạp. 

- Dûạ aán vïầ phaát triïẩn nguöần nhân lûạc tâạp trung xây dûạng hïạ thöëng đaánh giaá, kiïẩm đõnh
nghïầ cuảa Viïạt Nam, đùạc biïạt đöëi vúái y taá, höạ lyá, höî trúạ cûả ngûúài sang Nhâạt Baản hoạc nghïầ
y taá, höạ lyá. Dûạ aán laà möạt bûúác nhùçm haài hoàa hoáa hïạ thöëng đaào taạo vaà kiïẩm đõnh tay
nghïầ cuảa ngûúài lao đöạng Viïạt Nam, phuà húạp hún vúái thöng lïạ quöëc tïë. Dûạ aán khöng chó
taạo cú höại töët hún cho caác lao đöạng Viïạt Nam trong möạt söë ngaành nghïầ, trònh đöạ nhâët
đõnh coá thïẩ lao đöạng taại Nhâạt Baản maà coàn nâng câëp möạt bûúác phûúng thûác đaào taạo,
tuyïẩn duạng lao đöạng trong nûúác cuảa Viïạt Nam, qua đoá phaát triïẩn nguöần nhân lûạc cho
nûúác ta.  
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12.1 CÚ CÂËU TÖẨ CHÛÁC
Hiïạp đõnh VJEPA thiïët lâạp möạt “UẢy ban Höîn húạp” nhùçm raà soaát vaà giaám saát viïạc thûạc thi
Hiïạp đõnh vaà coá thïẩ đûa ra caác khuyïën nghõ liïn quan. UẢy ban höîn húạp cuäng điïầu phöëi
cöng viïạc cuảa caác Tiïẩu ban đûúạc thûạc hiïạn theo caác Chûúng khaác nhau cuảa Hiïạp đõnh.
Thaành phâần cuảa UẢy ban Höîn húạp göầm đaại diïạn caác cú quan Chñnh phuả cuảa hai bïn. 

Bïn caạnh UẢy ban Höîn húạp VJEPA, nhiïầu Tiïẩu ban trong caác lĩnh vûạc chuyïn mön cuäng
đûúạc thaành lâạp nhùçm thuác đâẩy sûạ trao đöẩi giûäa caác chuyïn gia, göầm Tiïẩu ban vïầ quy tùæc
xuâët xûá, tiïẩu ban vïầ SPS, tiïẩu ban vïầ TBT, tiïẩu ban vïầ Thûúng maại dõch vuạ, tiïẩu ban vïầ di
chuyïẩn cuảa Thïẩ nhân, tiïẩu ban vïầ Súả hûäu trñ tuïạ, tiïẩu ban vïầ caải thiïạn möi trûúàng kinh
doanh, tiïẩu ban vïầ húạp taác.

Caác Tiïẩu ban naày seä raà soaát, giaám saát viïạc thûạc thi Hiïạp đõnh trong caác lĩnh vûạc chuyïn
mön cuảa mònh, taạo ra diïîn đaàn đïẩ thaảo luâạn caác vâën đïầ coá thïẩ phaát sinh trong quaá trònh
thûạc thi, xaác đõnh khaả nùng húạp taác trong tûúng lai.

12.2 VÂËN ÐÏẦ GIAẢI QUYÏËT TRANH CHÂËP PHAÁT SINH
Hiïạp đõnh VJEPA coá quy đõnh möạt cú chïë giaải quyïët tranh châëp minh baạch giûäa hai chñnh
phuả Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản liïn quan túái viïạc diïîn giaải vaà thûạc thi Hiïạp đõnh. Thuả tuạc giaải
quyïët tranh châëp trong Hiïạp đõnh VJEPA phuà húạp vúái thûạc tiïîn vaà quy đõnh cuảa WTO.
Möạt söë bûúác cùn baản maà caác bïn bùæt buöạc phaải thûạc hiïạn. Trûúác tiïn, hai bïn seä tiïën
haành tham vâën. Nïëu nhû viïạc tham vâën khöng giaải quyïët đûúạc tranh châëp, möạt Bïn
(hay caả hai Bïn) coá thïẩ yïu câầu thaành lâạp höại đöầng troạng taài đïẩ đûa ra phaán quyïët vïầ
vâën đïầ tranh châëp. Phaán quyïët naày seä mang tñnh raàng buöạc đöëi vúái hai Bïn. 

Nïëu Höại đöầng troạng taài ra phaán quyïët rùçng möạt Bïn khöng thûạc hiïạn nghĩa vuạ cuảa mònh
trong VJEPA, Bïn naày phaải thûạc hiïạn caác biïạn phaáp khùæc phuạc câần thiïët baảo đaảm mònh
đaä tuân thuả nghĩa vuạ theo Hiïạp đõnh VJEPA trong möạt khoaảng thúài gian húạp lyá. Nïëu nhû
Bïn naày khöng thûạc hiïạn caác bûúác câần thiïët đïẩ tuân thuả nghĩa vuạ cuảa mònh trong möạt
khoaảng thúài gian húạp lyá, caác Bïn coá thïẩ lûạa choạn caác hònh thûác đïần buà hoùạc taạm ngûàng
caác nhûúạng böạ cuảa mònh.

Thöng thûúàng, caác bïn seä cöë gùæng xûả lyá tûà trûúác caác khuác mùæc đïẩ khöng biïën thaành
tranh châëp lúán, khöng coá lúại cho caả hai bïn. Thöng qua caác tiïẩu ban vaà UẢy ban höîn húạp,
Viïạt Nam vaà Nhâạt Baản coá đâầy đuả cú chïë tham vâën súám, giaải quyïët töët caác tranh châëp
trong quaá trònh thûạc hiïạn VJEPA. 

VÂËN ÐÏẦ TÖẨ CHÛÁC 
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12.3 QUY ÐÕNH VÏẦ NGOAÅI LÏÅ, MIÏÎN TRÛÀ TRONG HIÏÅP ÐÕNH
Hiïạp đõnh VJEPA quy đõnh möạt söë ngoaại lïạ, nöẩi bâạt nhâët laà caác Ðiïầu khoaản vïầ ngoaại lïạ
chung quy đõnh roä Hiïạp đõnh naày seä khöng ngùn caản möîi bïn đûúạc thûạc hiïạn caác biïạn
phaáp câần thiïët trong möạt söë trûúàng húạp nhâët đõnh. Nhûäng ngoaại lïạ naày thûàa nhâạn quyïần
húạp phaáp cuảa Viïạt Nam hay Nhâạt Baản đïẩ thûạc hiïạn caác biïạn phaáp câần thiïët trong giai
đoaạn khuảng hoaảng hoùạc đïẩ thûạc hiïạn möạt söë muạc tiïu an ninh xaä höại, sûác khoảe cöạng
đöầng, ngay caả khi caác biïạn phaáp naày coá khaả nùng aảnh hûúảng túái nghĩa vuạ đûúạc quy
đõnh trong Hiïạp đõnh VJEPA. Tuy vâạy, nguyïn tùæc cuạ thïẩ đöëi vúái nhûäng ngoaại lïạ naày đïẩ
đaảm baảo caác bïn khöng laạm duạng, tûác laà aáp duạng úả mûác đöạ khöng câần thiïët dâîn túái laàm
giaảm thiïẩu nghĩa vuạ đaä đûúạc cam kïët.

Cuạ thïẩ, Hiïạp đõnh VJEPA khöng caản trúả quyïần cuảa Viïạt Nam hay Nhâạt Baản đûúạc aáp duạng
caác biïạn phaáp câần thiïët đïẩ: 

- Baảo vïạ đaạo đûác xaä höại, hoùạc đúài söëng, sûác khoảe con ngûúài, đöạng thûạc vâạt; 

- Baảo vïạ caác taài saản quöëc gia vaà caác đõa điïẩm coá giaá trõ lõch sûả hoùạc khaảo cöẩ; 

- Baảo vïạ caác nguöần taài nguyïn quöëc gia coá nguy cú bõ caạn kiïạt. 

Hiïạp đõnh VJEPA cuäng khöng ngùn caản möîi bïn đûúạc thûạc hiïạn caác biïạn phaáp câần thiïët
đïẩ baảo vïạ an ninh quöëc gia hay aáp duạng caác biïạn phaáp haạn chïë thûúng maại đïẩ xûả lyá khoá
khùn trong caán cân thanh toaán. Ðiïầu naày phuà húạp vúái quy đõnh chung cuảa WTO (20). 

12.4. PHÖËI HÚÅP GIÛÄA DOANH NGHIÏÅP VAÀ CÚ QUAN QUAẢN LYÁ CHÛÁC NÙNG
Ðïẩ tâạn duạng đâầy đuả caác cú höại maà Hïạp đõnh VJEPA đem laại, Viïạt Nam seä phöëi húạp chùạt
cheä vúái Nhâạt Baản trong quaá trònh thûạc thi hiïạp đõnh. Ðiïầu naày đoài hoải nöî lûạc lúán tûà caả
Chñnh phuả vaà caác doanh nghiïạp. Caác cú quan chûác nùng cuảa Chñnh phuả seä tâạp trung giaải
quyïët caác vâën đïầ naảy sinh tûà viïạc thûạc thi Hiïạp đõnh VJEPA. Trong quaá trònh naày, yá kiïën
goáp yá cuảa caác doanh nghiïạp, caác cú quan liïn quan seä laà nguöần thöng tin hïët sûác hûäu
ñch. 

Caác cú quan Chñnh phuả cuäng seä phöëi húạp vúái caác doanh nghiïạp đïẩ thuác đâẩy, thiïët lâạp
vaà duy trò caác möëi liïn kïët giûäa caác doanh nghiïạp Viïạt Nam vaà doanh nghiïạp Nhâạt Baản.
Möạt trong nhûäng bûúác đi đâầu tiïn đïẩ giuáp caác doanh nghiïạp Viïạt Nam tâạn duạng caác cú
höại cuảa Hiïạp đõnh VJEPA laà doanh nghiïạp câần đûúạc tiïëp câạn  đâầy đuả thöng tin vïầ caác cú
höại naày. 

Trang thöng tin điïạn tûả cuảa Böạ Cöng Thûúng (www.moit.gov.vn) seä đùng taải lúài vùn cuảa
Hiïạp đõnh vaà caác Phuạ luạc, đùạc biïạt laà Phuạ luạc vïầ Biïẩu thuïë, danh muạc caác Dûạ aán húạp taác
vaà giaải thñch ngùæn goạn vïầ Hiïạp đõnh.
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Hûúáng dâîn theo tûàng bûúác naày đûúạc đûa ra đïẩ caác nhaà xuâët khâẩu, nhâạp khâẩu coá thïẩ xaác
đõnh liïạu haàng hoáa cuảa hoạ coá đûúạc hûúảng lúại ñch theo Hiïạp đõnh VJEPA hay khöng. Coá
04 bûúác chñnh:

Bûúác 1 Xaác đõnh maä HS cuảa haàng hoáa

Bûúác 2 Kiïẩm tra cam kïët thuïë đöëi vúái haàng hoáa đoá theo maä HS xaác đõnh

Bûúác 3 Xaác đõnh quy tùæc xuâët xûá đöëi vúái haàng hoáa

Bûúác 4 Xin giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá cuảa haàng hoáa

PHUÅ LUÅC 1
THUẢ TUÅC CÂËP CHÛÁNG NHÂÅN XUÂËT XÛÁ 
HAÀNG HOÁA THEO HIÏÅP ÐÕNH VJEPA



BÛÚÁC 1 XAÁC ÐÕNH MAÄ HS CUẢA HAÀNG HOÁA
Maä söë HS cuảa haàng hoáa seä quyïët đõnh quy tùæc xuâët xûá (ROO) aáp duạng cho  haàng hoáa
cuäng nhû ûu đaäi thuïë quan aáp duạng đöëi vúái haàng hoáa naày. Do đoá, viïạc xaác đõnh maä HS
cuảa haàng hoáa laà râët quan troạng. Caác doanh nghiïạp Viïạt Nam coá thïẩ tra cûáu maä HS cuảa
haàng hoáa cuảa mònh tûà Biïẩu cam kïët thuïë quan, hoùạc tham khaảo trûạc tiïëp đöëi taác Nhâạt
Baản. Quyïët đõnh cuöëi cuàng vïầ maä söë HS cuảa haàng hoáa seä do cú quan Haải quan cuảa Nhâạt
Baản đûa ra. 

BÛÚÁC 2: KIÏẨM TRA CAM KÏËT THUÏË ÐÖËI VÚÁI HAÀNG HOÁA ÐOÁ THEO MAÄ HS
XAÁC ÐÕNH
Ûu đaäi thuïë quan chó aáp duạng đöëi vúái caác haàng hoáa “coá xuâët xûá” (xem thïm Bûúác 3). Caác
doanh nghiïạp Viïạt Nam xuâët khâẩu sang Nhâạt Baản câần kiïẩm tra Biïẩu cam kïët thuïë quan
cuảa Nhâạt Baản. Caác doanh nghiïạp Viïạt Nam nhâạp khâẩu haàng hoáa tûà Nhâạt Baản câần kiïẩm
tra Biïẩu cam kïët thuïë quan cuảa Viïạt Nam. Caả hai Biïẩu cam kïët naày đïầu thuöạc Phuạ luạc 1
cuảa Hiïạp đõnh vaà coá thïẩ tham khaảo trïn trang thöng tin điïạn tûả www.moit.gov.vn. Caác
Biïẩu cam kïët chûáa caác doàng thuïë vaà coá kyá hiïạu riïng đïẩ xaác đõnh Löạ trònh giaảm thuïë đöëi
vúái tûàng doàng thuïë.  

BÛÚÁC 3: XAÁC ÐÕNH QUY TÙÆC XUÂËT XÛÁ ÐÖËI VÚÁI HAÀNG HOÁA
Haàng hoáa tûà Viïạt Nam xuâët khâẩu sang Nhâạt Baản muöën đûúạc hûúảng ûu đaäi thuïë quy
đõnh trong Hiïạp đõnh VJEPA phaải coá Giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá cuảa haàng hoáa. Phuạ luạc 2
cuảa taài liïạu naày đûa ra yïu câầu töëi thiïẩu vïầ thöng tin maà nhaà xuâët khâẩu phaải đaáp ûáng đïẩ
xin Giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá.  

Bâët kyà haàng hoáa naào nhâạp khâẩu vaào Viïạt Nam hoùạc Nhâạt Baản maà khöng đaáp ûáng đûúạc
quy tùæc xuâët xûá (ROO) quy đõnh taại Chûúng 3 vaà Phuạ luạc 2 seä phaải chõu thuïë suâët MFN
thöng thûúàng chûá khöng đûúạc hûúảng mûác thuïë ûu đaäi trong Hiïạp đõnh VJEPA. 

BÛÚÁC 4: NHAÀ XUÂËT KHÂẨU XIN GIÂËY CHÛÁNG NHÂÅN XUÂËT XÛÁ CUẢA HAÀNG
HOÁA
Nhaà xuâët khâẩu hoùạc nhaà saản xuâët phaải xin giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá haàng hoáa, Mâîu VJ
tûà “Töẩ chûác câëp giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá” taại Viïạt Nam. Nïëu haàng hoáa đaáp ûáng caác yïu
câầu vïầ xuâët xûá thò cú quan câëp giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá seä câëp giâëy chûáng nhâạn xuâët
xûá cho nhaà xuâët khâẩu hoùạc nhaà saản xuâët. 
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1. Hoải: VJEPA coá hiïåu tûà ngaày naào, caác vùn baản phaáp lyá (biïẩu thuïë nhâåp khâẩu cuảa Viïåt
Nam, hûúáng dâîn vïầ quy tùæc xuâët xûá ) coá thïẩ tòm úả đâu?

Traả lúài: Hiïạp đõnh VJEPA coá hiïạu lûạc tûà ngaày 01 thaáng 10 nùm 2010, hai vùn baản phaáp lyá
chñnh đïẩ thûạc thi Hiïạp đõnh đaä đûúạc ban haành laà Thöng tû söë 158/2009/TT-BTC ngaày
6/8//2009 vïầ thuïë nhâạp khâẩu vaà Thöng tû söë 10/2009/TT-BTC ngaày 18/5/2009 vïầ quy tùæc
xuâët xûá. Coá thïẩ tham khaảo hai Thöng tû naày taại caác website cuảa Böạ Taài chñnh:
www.mof.gov.vn vaà Böạ Cöng Thûúng www.moit.gov.vn.

2. Hoải: Xin cho biïët thuïë nhâåp khâẩu đöëi vúái cuàng 1 mùåt haàng maà tiïu chñ khaác nhau, Vñ
duå: “WO” hoùåc “CTC” thò nhaà nhâåp khâẩu hûúảng thuïë coá khaác nhau khöng? (Vñ duå: coá
2 loaåi chaả gioà töm đöng laånh cuàng maä HS, 1 loaåi aáp “WO” coàn loaåi kia thò aáp “CTC” vò
coá sûả duång nguyïn liïåu  nhâåp, thò thuïë nhâåp khâẩu coá khaác nhau khöng?

Traả lúài: Thuïë suâët thuïë nhâạp khâẩu theo VJEPA đöëi vúái möạt mùạt haàng khöng phuạ thuöạc vaào
tiïu chñ xuâët xûá đoá laà gò. Do vâạy, thuïë suâët thuïë nhâạp khâẩu nhû trong trûúàng húạp đaä nïu đöëi
vúái cuàng möạt mùạt haàng laà giöëng nhau, cho duà tiïu chñ xuâët xûá coá khaác nhau. 

3. Hoải: Laàm sao đùng kyá tham gia ECOSYS đïẩ đûúåc câëp C/O nhanh choáng? Chuáng töi
mâët thúài gian bao lâu thò seä đûúåc câëp C/O.

Traả lúài: Ðïẩ tham gia ECOSYS, doanh nghiïạp liïn hïạ Cuạc Thûúng maại Ðiïạn tûả vaà Cöng nghïạ
Thöng tin, Böạ Cöng Thûúng. Xin tra cûáu trong trang web: http://www.ecosys.gov.vn đïẩ biïët
thïm chi tiïët. Thúài gian câëp C/O thûúàng hoaàn tâët ngay trong ngaày. 

4. Cöng ty chuyïn may gia cöng saản phâẩm aáo kimono Nhâåt, nguyïn liïåu nhâåp tûà Nhâåt
laà vaải 100% silk, khöẩ 38m, cùæt sùén thaành tûàng caái (cöng đoaån naày göầm: cùæt chi tiïët nhoả,
may, đoáng goái); Vâåt tû nhû bao ni löng, giâëy loát mua taåi Viïåt Nam; Vaải loát 0,2m/aáo 100%
cotton mua taåi Cty dïåt Viïåt Thùæng. Vâåy: Saản phâẩm aáo kimono xuâët khâẩu sang Nhâåt coá
đûúåc câëp giâëy Chûáng nhâån xuâët xûá khöng? Form AJ hay VJ? Theo tiïu chñ naào? Quy tùæc
xuâët xûá naào?

Traả lúài: Ðöëi vúái saản phâẩm naày, doanh nghiïạp coá thïẩ xin câëp C/O Mâîu AJ vaà VJ đïầu nhû nhau
(mûác thuïë nhâạp khâẩu vaào Nhâạt nïëu coá C/O Mâîu AJ hoùạc VJ đöëi vúái trûúàng húạp naày đïầu
bùçng 0%). Xin tham khaảo Quyïët đõnh söë 44/2009/QÐ-BCT, Phuạ luạc 2. Doanh nghiïạp tra cuạ
thïẩ maä HS cuảa saản phâẩm xuâët khâẩu đïẩ biïët chi tiïët caách ghi trïn C/O. 

PHUÅ LUÅC 2
MÖÅT SÖË CÂU HOẢI THÛÚÀNG GÙÅP VÏẦ 
HIÏÅP ÐÕNH JVEPA



5. Doanh nghiïåp chuáng töi saản xuâët, xuâët khâẩu đi thõ trûúàng Nhâåt vúái mùåt haàng thõt caá
ngûà (skipjack, yellowfin) hâëp chñn, laàm saåch da vaà xûúng, đoáng goái chân khöng, câëp
đöng. Vâåy: xin cho biïët mùåt haàng naày coá đûúåc hûúảng ûu đaäi thuïë nhâåp khâẩu vaào thõ
trûúàng Nhâåt khöng? Nïëu coá thò löå trònh ra sao? Chuáng töi đang phaải caånh tranh vúái
Thaái Lan đang coá lúåi thïë vïầ thuïë nhâåp khâẩu vúái löå trònh đïën nùm 2012 laà 0%.

Traả lúài: Ta câần biïët cuạ thïẩ maä HS 9 söë cuảa saản phâẩm thò múái tra cûáu đûúạc thuïë suâët thuïë
nhâạp khâẩu VJEPA cuảa mùạt haàng naày vaào Nhâạt Baản búải quy đõnh vïầ thuïë suâët đöëi vúái nhûäng
mùạt haàng naày khaác nhau nhiïầu. 

6. Ðöëi vúái nhûäng mùåt haàng quâần aáo, giaày deáp, tuái xaách, Cöng ty chuáng töi chó coá HA mua
haàng, vñ duå nhû vaải, chó thïu, đïë giaày…cuảa nhûäng cûảa haàng nhoả đang kinh doanh mua
baán taåi Viïåt Nam. Töi coá thïẩ xin đûúåc C/O form VJ khöng?

Traả lúài: Coá thïẩ xin đûúạc Mâîu VJ hoùạc AJ nïëu đaáp ûáng tiïu chñ xuâët xûá. Ðïầ nghõ anh nïu roä
Maä HS vaà tra cûáu trong QÐ 44/2009/QD-BCT vïầ quy tùæc xuâët xûá Mâîu AJ. 

7. Chuáng töi nhâåp nguyïn liïåu sùæt theáp tûà Nhâåt, saản xuâët saản phâẩm taåi Viïåt Nam, sau
đoá xuâët khâẩu saản phâẩm tole maå maàu, tole maå nhöm sang Nhâåt. Vâåy khaách haàng Nhâåt
seä đûúåc hûúảng thuïë nhâåp khâẩu bao nhiïu? 

Traả lúài: Xin tra biïẩu cam kïët giaảm thuïë cuảa Nhâạt Baản.

8. Nguyïn nhân naào khiïën Nhâåt choån Viïåt Nam laà đöëi taác duy nhâët toaàn diïån úả khöëi
ASEAN noái riïng vaà Châu AÁ Thaái Bònh Dûúng noái chung?

Traả lúài: Viïạt Nam khöng phaải laà đöëi taác duy nhâët toaàn diïạn cuảa Nhâạt Baản trong khu vûạc
ASEAN maà hiïạn caả 10 nûúác ASEAN đïầu laà đöëi taác cuảa Nhâạt Baản trong Hiïạp đõnh Ðöëi taác kinh
tïë toaàn diïạn ASEAN – Nhâạt Baản (AJCEP).

9. Gaåo xuâët khâẩu sang Nhâåt coá biïën đöẩi gen hay khöng (GMO)? ÚẢ Viïåt Nam coá loaåi gaåo naào
khöng coá GMO khöng? Tòm mua loaåi gaåo naày úả đâu? Muöën kiïẩm tra gaåo coá GMO hay
khöng ngoaài TT3, coàn coá núi naào khaác khöng? Loaåi GMO naào đûúåc châëp nhâån úả Nhâåt Baản?

Traả lúài: Ðïầ nghõ liïn hïạ Vùn phoàng SPS Viïạt Nam cuảa Böạ Nöng nghiïạp vaà Phaát triïẩn nöng
thön đïẩ đûúạc biïët chi tiïët.

10. Chûáng nhâån “Declaration of Processing” coá câần thiïët trong böå höầ sú xin câëp C/O JV
khöng? Nïëu khöng thò seä đûúåc sûả duång trong trûúàng húåp naào?

Traả lúài: Câần thiïët nïëu doanh nghiïạp aáp duạng quy đõnh cöạng göạp hoùạc quy đõnh saản phâẩm
đûúạc saản xuâët toaàn böạ tûà nguyïn liïạu cuảa Viïạt Nam hoùạc Nhâạt Baản. 

11. Cöng ty chuáng töi coá 1 mùåt haàng sûả duång 95% nguyïn phuå liïåu nhâåp tûà Nhâåt nhûng
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coá 5% nguyïn phuå liïåu nhâåp tûà Trung Quöëc. Vâåy mùåt haàng naày coá xin C/O From VJ
đûúåc khöng? Theo quy caách nhû thïë naào?

Traả lúài: Ðïầ nghõ doanh nghiïạp nïu roä maä HS đïẩ coá thïẩ traả lúài cuạ thïẩ hoùạc tûạ mònh tham
khaảo quy đõnh vïầ câëp giâëy chûáng nhâạn xuâët xûá.

12. Laàm sao đùng kyá tham gia ecosys đïẩ đûúåc câëp C/O nhanh choáng? Chuáng töi mâët
thúài gian bao lâu thò seä đûúåc câëp C/O.

Traả lúài: Ðïẩ tham gia eCOSys, doanh nghiïạp liïn hïạ Cuạc Thûúng maại Ðiïạn tûả vaà Cöng nghïạ
Thöng tin, Böạ Cöng Thûúng. Anh tra cûáu trong trang web: http://www.ecosys.gov.vn đïẩ
biïët thïm chi tiïët.  Thúài gian câëp C/O thûúàng râët nhanh, trïn thûạc tïë chó trong ngaày. 

13. Trûúàng húåp cöng ty mua nguyïn phuå liïåu trong nûúác (cuàng maä HS) nhûng caác cú
súả saản xuâët nhoả, nguöần nguyïn vâåt liïåu đâầu vaào khöng roä raàng nïn khöng cung câëp
xaác nhâån saản xuâët taåi Viïåt Nam (baảng kï nguyïn phuå liïåu), hoå chó cung câëp hoáa đún đoả.
Vâåy trong trûúàng húåp naày cöng ty coá xin đûúåc C/O AJ hay VJ?

Traả lúài: Trûúàng húạp coá hoáa đún đoả naày, doanh nghiïạp coá thïẩ xin đûúạc C/O Mâîu AJ hoùạc VJ
đïầu đûúạc nïëu nguyïn liïạu đoá laà saản phâẩm cuảa quaá trònh gia cöng taại Viïạt Nam. Trûúàng húạp
nguyïn liïạu đoá khöng đûúạc gia cöng taại Viïạt Nam maà laại nhâạp khâẩu tûà möạt nûúác khöng
phaải laà ASEAN hoùạc Nhâạt Baản thò seä khöng đûúạc aáp duạng cöạng göạp. 

14. Chuáng töi nhâåp khâẩu maáy tñnh điïån tûả CASIO vaà đöầng höầ điïån tûả CASIO (Nhâåt)
nhûng caác mùåt haàng naày đïầu saản xuâët tûà Trung Quöëc thò coá đûúåc hûúảng thuïë nhâåp
khâẩu ûu đaäi theo hiïåp đõnh Viïåt Nam – Nhâåt Baản khöng?

Traả lúài: Khöng vò haàng hoáa khöng đuả tiïu chuâẩn xuâët xûá tûà Viïạt Nam hay Nhâạt Baản.

15. Caác loaåi nguyïn liïåu DO, PE, EVOH, PVDC, nhâåp caác loaåi haåt nhûåa tûà Nhâåt vaào Viïåt
Nam, gia cöng taåi Viïåt Nam, baán laåi cho Nhâåt vaà caác nûúác AÁ Châu, mûác thuïë nhû thïë naào?

Traả lúài: Ða phâần caác saản phâẩm nhûạa cuảa Nhâạt Baản đïầu coá thuïë suâët thuïë nhâạp khâẩu VJEPA
laà 0%, trûà möạt söë saản phâẩm coá thuïë suâët khaác 0. Muöën biïët chi tiïët, anh/chõ câần cung câëp cuạ
thïẩ maä HS cuảa saản phâẩm xuâët khâẩu hoùạc tûạ mònh tra cûáu Löạ trònh giaảm thuïë cuảa Nhâạt Baản
taại Trang thöng tin điïạn tûả cuảa Böạ Cöng Thûúng (www.moit.gov.vn). 
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PHUÅ LUÅC 3 
DANH SAÁCH CAÁC ÐÕA CHÓ LIÏN HÏÅ

STT Böå, ngaành Ðún võ

1. Böạ Cöng Thûúng
54 Hai Baà Trûng, Haà Nöại
Ðiïạn thoaại: (84-4) 2220.2222   Fax: (84-4) 2220.2525

Vuạ Châu AÁ – Thaái Bònh Dûúng
Vuạ Chñnh saách thûúng maại đa biïn
Vuạ Xuâët nhâạp khâẩu
Vuạ Húạp taác Quöëc tïë

2. Böạ Taài chñnh
28 Trâần Hûng Ðaạo, Haà Nöại
Ðiïạn thoaại: (84-4) 2220.2828   Fax: (84-4) 2220.8091

Vuạ Húạp taác Quöëc tïë
Töẩng cuạc Haải quan

3.
Böạ Ngoaại giao 7 Chu Vùn An , Haà Nöại
Ðiïạn thoaại: (84-4) 37992000   Fax: (84-4) 37992682

Vuạ Húạp taác kinh tïë đa phûúng
Vuạ Luâạt Phaáp vaà Ðiïầu ûúác quöëc tïë

4. Böạ Kïë hoaạch vaà Ðâầu tû
6B Hoaàng Diïạu, Haà Nöại
Ðiïạn thoaại: (84-4) 38433360; 08044094; 08043485    Fax: (84-4) 08048473

Vuạ Phaáp chïë

5. Böạ Nöng nghiïạp vaà PTNT 
Söë 2, Ngoạc Haà, Haà Nöại
Ðiïạn thoaại: (84-4) 7341635   Fax: (84-4) 8235618

Vuạ Húạp taác Quöëc tïë 
Trung tâm SPS Viïạt Nam

6. Böạ Lao đöạng, Thûúng bònh vaà Xaä höại
12 Ngö Quyïần, Haà Nöại
Ðiïạn thoaại: (84-4) 38248913     Fax: (84-4) 38241005

Vuạ Húạp taác Quöëc tïë
Cuạc Quaản lyá lao đöạng ngoaài nûúác, Böạ Lao đöạng, TB vaà XH
Vuạ Kyä nùng nghïầ; Töẩng cuạc daạy nghïë

7. Böạ Khoa hoạc vaà Cöng nghïạ
39 Trâần Hûng Ðaạo, Haà Nöại
Ðiïạn thoaại: (84-4) 39438058 

Töẩng cuạc Ðo lûúàng châët lûúạng, Böạ Khoa hoạc vaà Cöng
nghïạ (Ban húạp taác quöëc tïë) Cuạc súả hûäu trñ tuïạ
Vùn phoàng TBT Viïạt Nam

8. Böạ Vùn hoáa, Thïẩ thao vaà Du lõch
51-53 Ngö Quyïần, Haà Nöại
Ðiïạn thoaại: (84-4) 39745846 

Cuạc Baản quyïần taác giaả
Vuạ Kïë hoaạch-Taài chñnh
Vuạ Húạp taác Quöëc tïë, Töẩng cuạc Du lõch

9. Böạ Thöng tin vaà Truyïần thöng
115 Trâần Duy Hûng, Haà Nöại
Ðiïạn thoaại: (84-4) 35563464   Fax: (84-4) 35563458

Vuạ Húạp taác Quöëc tïë

10. Böạ Giaáo duạc vaà Ðaào taạo
Söë 49 Ðaại Cöầ Viïạt - Haà Nöại 
Ðiïạn thoaại: (84-4) 3869-2397    Fax: (84-4) 3869-4085 

Vuạ Húạp taác Quöëc tïë

11. Böạ Taài nguyïn thiïn nhiïn vaà Möi trûúàng
83 Nguyïîn Chñ Thanh, Haà Nöại
Ðiïạn thoaại: (84-4) 38343911   Fax: (84-4) 37736892

Vuạ Húạp taác Quöëc tïë

12. Böạ Giao Thöng Vâạn taải 
Söë 80 Trâần Hûng Ðaạo, Haà Nöại 
Ðiïạn thoaại: (84-4) 38224464    Fax: (84-4) 38222979 

Vuạ Húạp taác quöëc tïë

13. Böạ Y tïë
138A Giaảng Voä,  Haà Nöại
Ðiïạn thoaại: (84-4) 62732273    Fax: (84-4) 38464051 

Vuạ Húạp taác Quöëc tïë;
Cuạc Quaản lyá khaám chûäa bïạnh
Trung tâm Húạp taác chuyïn gia nhân lûạc vúái nûúác ngoaài
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