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‘Nghĩa vụ’ ….. Nghĩa là gì? (2/2)
Hiệp định không đề cập đến
•Cơ cấu & quản lý
•Tài trợ và tính bền vững
•Thành viên và cuộc họp thường kỳ
•Tất cả những điều trên đều để các Thành viên tự
do thực hiện ….
•Kinh nghiệm về các vấn đề này tại các nước
khác nhau…có thể coi là những hướng dẫn tốt
nhất
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Những bài học quá khứ và công việc
trong tương lai…….?
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UNCTAD cung cấp thông tin về các Cơ quan
Tạo thuận lợi Thương mại trên Thế giới

Đường chỉ dẫn: www.unctad.org/TFcommittees
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Gia tăng số lượng các Ủy ban TF

Số lượng các Ủy ban TF sẽ tiếp tục tăng…
…để bằng với số lượng các Thành viên WTO trong thời
gian qua
Source: UNCTAD study 2013
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NTFC: Phạm vi và nhiệm vụ (1)
Tổng quan về các bài học phổ biến

Điều khoản tham chiếu NTFC phải bao gồm tạo thuận lợi
“điều phối trong nước” và thực hiện TFA
Nguồn: Nghiên cứu UNCTAD 2013
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NTFC: Phạm vi và nhiệm vụ (2)
• Bất kỳ TFC bào đều phải bao gồm nhiệm vụ tạo thuận lợi
cho ‘điều phối trong nước’ và ‘thực hiện Hiệp định TF’
• Có thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ…cụ thể nếu cơ chế
hiện nay được chỉ định
• Thông qua hiệu quả của việc thực hiện tạo thuận lợi, có thể
bao gồm các lĩnh vực khác tạo thành một phần của Hiệp
định TF
• Ủy ban TF có thể là nhân tố phù hợp nhất để thực hiện Điều
2 (Tham vấn)
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Đảm bảo ý định và cam kết chính trị
• Mang lại sự tín nhiệm và khả năng huy động
• Quyền vs. Hiệu lực
• Cần thiết để thiết lập, để hoạt động và để đạt được hiệu quả
• Về thiết lập, có …”nghĩa vụ” …
• Nhưng đối với vận hành và tính hiệu quả…vẫn được yêu
cầu
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Cơ cấu và Quản lý
• Tiếp cận ‘như doanh nghiệp’
• Giám sát vs. Thực hiện
• Các vấn đề tổng quan- ảnh hưởng hành chính
• Thư ký lâu dài

• Cơ quan điều phối và ban thư ký
• Kết hợp giữa ‘người quản lý’ và ‘người thực hiện’
• Hội đồng quản trị, Ủy ban Quản lý và nhóm làm việc

• Mối liên kết giữa ủy ban và chính phủ…có thể được chỉ đạo bởi cơ
quan thực hiện TF
• Luân phiên giữa khu vực nhà nước và tư nhân
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Bộ Thương mại thường là cơ quan điều phối…
Tổng quan về các bài học phổ biến

Nguồn: Nghiên cứu UNCTAD 2013
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Đa số các trường hợp, NTFC duy trì ban
thư ký lâu dài
Tổng quan các bài học phổ biến

Nguồn: Nghiên cứu UNCTAD 2013
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Tài trợ và tính bền vững
• Những ‘giả thuyết có thể bị bác bỏ' là chính phủ sẽ tài trợ
cho các TFC trên cơ sở bền vững trong tương lai để phù
hợp với nghĩa vụ của mình
• Chi phí lõi: lương, chi phí văn phòng và chi phí vận hành và
chi phí và các chi phí phụ.
• Hính thức PPP có thể là hiệu quả và đảm bảo nhất
• Chi phí văn phòng do khu vực tư nhân và chi phí vận hành
do chính phủ thực hiện
• Lựa chọn “tìm kiếm tiền” thông qua một số dự án được tài
trợ và khôi phục bởi “dịch vụ có trả phí”
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Chân thành cảm ơn

