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Thông tin cơ bản (1)

• Được thành lập vào năm 1964 theo nghị quyết của Đại hội đồng 

Liên Hiệp quốc – UNCTAD không phải là cơ quan chuyên ngành

• Thành viên: 194 quốc gia

• Khoảng 500 thành viên (tại Geneva ngoại trừ văn phòng nhỏ ở 

New York)

• Tổng Thư ký: 

Mukhisa Kituyi – Kenya (Tháng 9 năm 2013)



Thông tin cơ bản (2)

Ngân sách:

• Khoảng $70 triệu đô một năm từ ngân sách thường xuyên của

Liên Hợp quốc

• Khoảng $35 triệu đô một năm từ quỹ ngân sách bổ sung

UNCTAD:

Trọng tâm của Liên Hợp quốc về đối xử thương mại và phát

triển tổng hợp và các vấn đề liên quan lẫn nhau về tài chính,

đầu tư, công nghệ, vận tải và phát triển bền vững



Nhiệm vụ UNCTAD

Nghiên cứu và Phân tích Xây dựng sự thống 

nhất
Xây dựng năng lực

Ba nhiệm vụ chủ chốt của UNCTAD



Mục tiêu và chức năng

• Thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước đang phát triển vào nền kinh tế thế
giới:

 Giúp các nước đang phát triển về thương mại, đầu tư và cơ hội phát triển
theo nhu cầu toàn cầu hóa

 Đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của quốc gia
đó và cơ hội cũng như thách thức của toàn cầu hóa

 Hỗ trợ các nước đang phát triển về đàm phán thương mại

 Nỗ lực giảm đói nghèo

 Đảm bảo chính sách nội địa và chương trình hành động quốc tế để hỗ trợ lẫn
nhau nhằm phát triển bền vững







UNCTAD và WTO: nhiệm vụ

WTO

• Dựa theo quy định; bộ luật thương 

mại đa phương thông qua đàm 

phán (vai trò “luật pháp”)

• Cơ chế xử lý tranh chấp với các 

quyết định bắt buộc có thể áp 

dụng sắc lệnh (vai trò “quan tòa”)

• Giám sát các chính sách thương 

mại quốc gia (Cơ chế xem xét 

đánh giá chính sách thương mại) 

(“vai trò thực thi”)

• Công việc giới hạn trong các hiệp 

định thương mại đa phương hiện 

nay và phạm vi đàm phán

= Nhiệm vụ thu hẹp dựa theo quy 

định thương mại hiện hành

UNCTAD

• Nghiên cứu ở phạm vi rộng về các 
vấn đề thương mại và phát triển

• Xây dựng sự đồng lòng nhất trí 
thông qua các cuộc tranh luận và 
trao đổi kinh nghiệm của 193 
quốc gia thành viên về tất cả các 
vấn đề của UNCTAD 

• Hỗ trợ kỹ thuật về tất cả các chủ 
đề công việc của UNCTAD 
(chính sách và tham vấn pháp 
luật, đào tạo, xây dựng thể chế, hỗ 
trợ đàm phán)

= nhiệm vụ phổ biến dựa vào đối xử 
thương mại, đầu tư tổng hợp và 
các vấn đề liên quan khác



Tiêu điểm của UNCTAD 

Được đưa ra từ diễn đàn đàm phán đến “nhóm chuyên gia cố 

vấn về phát triển” nhấn mạnh về tính phụ thuộc lẫn nhau

• Liên kết việc quản lý nhu cầu trong nước với các chính sách hỗ trợ
thay đổi cơ cấu và hài hòa dần dần với nền kinh tế thế giới – phụ
thuộc lẫn nhau giữa các lĩnh vực chính sách khác nhau

• Kết nối thành công phát triển quốc gia với phát triển cơ cấu và
phát triển theo chu kỳ trong nền kinh tế thế giới – tầm quan trọng
chủ chốt của môi trường bên ngoài đối với quá trình phát triển
quốc gia

• Chuyển từ chương trình tiếp cận thị trường đến các vấn đề khoảng
cách về chính sách



Tóm tắt các điểm chính

• Nhiệm vụ mở rộng, tổng hợp và quan điểm về quá trình

phát triển

• Mục tiêu chính: thúc đẩy việc mở rộng phát triển và hội

nhập của các nước đang phát triển vào nền kinh tế thế

giới

• Ba nhiệm vụ chủ chốt của UNCTAD

• Đưa ra từ diễn đàn đàm phán đến diễn đàn phát triển

nhấn mạnh đến tính phụ thuộc lẫn nhau



Tạo thuận lợi thương mại và giao 

thông vận tải

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật lớn nhất của UNCTAD

Mục tiêu: bỏ bất kỳ rào cản nào làm tăng chi phí giao dịch

và gây ra những trì hoãn không cần thiết

Cách thức? Thông qua:

Hệ thống quá cảnh chặt chẽ và tạo thuận lợi thương mại;

Đẩy mạnh quản lý và vận hành giao thông vận tải;

Phát triển và thực hiện thể chế và khung pháp lý phù

hợp;

Việc tham gia tích cực của các nước đang phát triển trong

đàm phán tạo thuận lợi thương mại và giao thông vận

tải;

Hệ thống hải quan - ASYCUDA được cải thiện.



Tạo thuận lợi thương mại và giao 

thông vận tải

Đào tạo và hội thảo

Dịch vụ tham vấn

Bài thuyết trình

Types of activities



Tạo thuận lợi thương mại và giao 

thông vận tải

1. Hỗ trợ đàm phán WTO về tạo thuận lợi thương mại

Cố vấn viên đứng đầu về đánh giá nhu cầu TF quốc gia (Benin, Botswana, 
Honduras, Senegal)

Quỹ Tín thác Đa biên của UNCTAD (Na-Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, 
Thụy Sĩ)

2. Xây dựng năng lực (tạo thuận lợi thương mại, giao thông đường biển, 
các vấn đề chính sách)

3. Dự án quốc gia (Ngân hàng thế giới tài trợ)

Áp-ga-ni-xtan

Pa-ki-xtan

4. Dịch vụ tham vấn

( ví dụ thiết kế dịch vụ vận tải và phân bổ cho Rwanda)

5. Kết quả, ví dụ.

Phát triển sức mạnh nhiệm vụ quốc gia và ủy ban về tạo thuận lợi thương 
mại;

Sự tham gia của khu vực tư nhân với số lượng lớn;

Hiệp định quá cảnh giữa Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan.



ASYCUDA

Hơn 61 dự án được thực hiện, bao gồm:
11 dự án vùng (ví dụ với COMESA và
CEMAC);

Hợp tác mở rộng với EC và WCO;

Sự tham gia chủ yếu của các quốc gia được hưởng lợi;

60% đoàn làm việc do các chuyên gia từ các quốc gia sử dụng 

ASYCUDA; và

Hơn 100 khóa đào tạo được thực hiện trên khắp thế giới

Chương trình TA lớn nhất của UNCTAD

Kết quả:
 Tăng tổng thu nhập ngân sách nhà nước;

 Việc thống kê tài chính và thương mại đáng tin cậy và kịp thời góp phần 
hỗ trợ cho việc lập kế hoạch chính sách kinh tế.



UNCTAD XIII, tháng 4 năm 2012: “[UNCTAD nên] tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật,

nghiên cứu, phân tích, và đối thoại về tạo thuận lợi thương mại, giao

thông vận tải và các vấn đề liên quan”

 Tài trợ cho chương trình UNCTAD TF TA: Liên minh Châu Âu, Na-

Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Liên hợp quốc, Ngân hàng thế

giới.

 Các cấu phần chính hiện nay của chương trình :

I. Hỗ trợ các nước lập và phát triển kế hoạch thực hiện TF quốc gia

II. Đề xuất dự án vùng và quốc gia về các giải pháp TF cụ thể

III. Báo cáo phân tích UNCTAD về việc thực hiện TF

TACB của UNCTAD về tạo thuận lợi

thương mại



Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi?


