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LỜI NÓI ĐẦU 

Là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới và một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất 

của FDI toàn cầu, Australia đã và đang trở thành một trong những thị trường xuất 

khẩu và đầu tư tiềm năng nhất của Việt Nam. Bên cạnh đó, Australia còn là một 

trong những đối tác Hiệp định thương mại tự do (FTA) đầu tiên của Việt Nam (FTA 

ASEAN – Australia/New Zealand hay còn gọi là AANZFTA), mở ra nhiều lợi thế 

cho hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động của Việt Nam khi tiếp cận thị trường này. 

Tuy nhiên, thực tế xuất khẩu và đầu tư của Việt Nam sang Australia trong thời gian 

qua còn rất hạn chế và tăng trưởng chậm vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Điều này 

cho thấy các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động của Việt Nam vẫn chưa 

tận dụng được nhiều từ AANZFTA.  

Trong khi đó, Việt Nam và Australia mới có thêm một FTA chung là Hiệp định Đối 

tác Toàn diện và Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ tháng 

12/2018 đối với Australia và tháng 1/2019 đối với Việt Nam. So với AANZFTA và 

các FTA khác của Việt Nam, đây là Hiệp định có tiêu chuẩn cao nhất của Việt Nam 

từ trước đến nay cả về mức độ tự do hóa và phạm vi áp dụng. Trong đó, Australia 

có các cam kết mở cửa hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động cao hơn đáng kể cho 

Việt Nam so với AANZFTA và WTO. Bên cạnh đó, Australia và Việt Nam cũng 

đang là thành viên của đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 

(RCEP) – một Hiệp định lớn với tham vọng đặt ra các tiêu chuẩn cao về thương mại 

và đầu tư trong khu vực. Do đó, trong thời gian tới với việc thực thi các FTA này, 

Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để thúc đẩy xuất khẩu (hàng hóa, dịch vụ, lao động) và 

đầu tư sang thị trường Australia giàu tiềm năng.  

  



 

 

Để tìm hiểu cụ thể các cam kết của Australia và cơ hội thị trường này từ CPTPP cho 

hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động Việt Nam, nhóm nghiên cứu thuộc Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến hành Nghiên cứu “Cơ hội thị trường 

Australia cho Việt Nam từ CPTPP và các FTA liên quan”. Chúng tôi xin trân trọng 

cảm ơn Chính phủ Australia thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia đã hỗ 

trợ tài chính, và Trung tâm WTO và Hội nhập của VCCI đã hỗ trợ về nội dung, để 

chúng tôi hoàn thành Nghiên cứu này. 

Rất mong Nghiên cứu này sẽ trở thành một tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn 

đọc quan tâm./ 

Nhóm Nghiên cứu – Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm  

Báo cáo/ Nghiên cứu/ Ấn phẩm này do Chính phủ Australia hỗ trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh 

viên Australia. Mọi quan điểm và nhận định trình bày trong báo cáo/ nghiên cứu/ ấn phẩm này là 

của cá nhân tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của Chính phủ Australia. 
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PHẦN I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA, 

DỊCH VỤ/ĐẦU TƯ VÀ LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM SANG ÚC 

Phần I cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ/đầu 

tư và lao động của Việt Nam sang Australia trong thời gian qua, đặc biệt là trong 

giai đoạn trước và sau khi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Australia/New 

Zealand (AANZFTA) có  hiệu lực. Cụ thể, phần này sẽ đi sâu phân tích các số liệu 

và diễn tiến giá trị, số lượng, cơ cấu xuất khẩu (hàng hóa, dịch vụ, lao động) và đầu 

tư của Việt Nam sang Australia, đồng thời đưa ra các đánh giá và lý giải hiện trạng 

xuất khẩu và đầu tư hiện tại. Mục đích của phần này là để xác định xem Việt Nam 

đã tận dụng như thế nào các lợi ích từ AANZFTA, để từ đó đưa ra các nhận định về 

cơ hội từ các cam kết mới trong CPTPP ở các phần sau. 

1. Hiện trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Australia 

1.1. Giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Australia (2008-2018) 

Trong giai đoạn 2008-2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị 

trường Australia có nhiều biến động (Hình 1). Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 

năm 2009 đã khiến cho xuất khẩu của Việt Nam sang Australia sụt giảm gần một 

nửa, từ 4.591 triệu USD năm 2008 xuống chỉ còn 2.563 triệu USD năm 2009. Ngay 

sau đó, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Australia và New Zealand có hiệu 

lực từ năm 2010 đã giúp khôi phục xuất khẩu của Việt Nam sang Australia, khiến 

cho giá trị xuất khẩu tăng khá đều trong giai đoạn 2010-2014. Các năm sau đó do 

nhiều nguyên nhân như tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động, tác động chệch 

hướng thương mại do cả Australia và Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiều FTA song 

phương và đa phương mới khiến cho xuất khẩu của Việt Nam sang Australia giảm 

mạnh giai đoạn 2014-2016 rồi lại tăng giai đoạn 2016-2018.  
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Tuy nhiên, kết quả sau 11 năm từ năm 2008, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 

sang Australia thậm chí không tăng mà còn giảm, chỉ đạt 4,500 triệu USD năm 2018 

so với 4,591 triệu USD năm 2008. Nếu xét về tăng trưởng xuất khẩu trung bình của 

Việt Nam sang thị trường này trong giai đoạn 2008-2019 là 2.30% thì vẫn cao hơn 

so với 2.03% tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trung bình của Australia từ thế giới. Tuy 

nhiên, nếu xét Việt Nam là một trong những đối tác FTA của Australia với nhiều lợi 

thế về thuế quan hơn so với các đối tác không có FTA khác khi tiếp cận thị trường 

Australia thì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam như thế này là tương đối 

khiêm tốn. 

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2018 thì kim ngạch xuất khẩu 

sang Australia chỉ chiếm 1.84% - một tỷ lệ khá nhỏ so với một thị trường khá lớn 

như Australia. So sánh với các đối tác xuất khẩu khác của Việt Nam thì Australia 

chỉ là thị trường trường xuất khẩu lớn thứ 13 của Việt Nam năm 2017 với giá trị xuất 

khẩu thấp hơn nhiều so với các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam như 

Nguồn: ITC Trademap truy cập tháng 2/2019 
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Hình 1: Xuất khẩu của Việt Nam sang Australia 2008-2018 
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Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… (Hình 2). Điều này có thể được giải thích 

một phần bởi GDP của các nước trên cao hơn so với Australia mà GDP cũng thể 

hiện sức mua của một nền kinh tế. Tuy nhiên, các thị trường như Hồng Kông (Trung 

Quốc), Hà Lan, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Thái Lan, Malaysia có 

tổng GDP thấp hơn nhiều so với Australia nhưng lại có giá trị nhập khẩu hàng hóa 

từ Việt Nam cao hơn so với Australia. 

Hình 2: Các nước xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2017 

 

 

Về phía Australia, Việt Nam cũng chỉ là nước nhập khẩu đứng thứ 14 của Australia 

về kim ngạch với tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 1,74% tổng kim ngạch 

nhập khẩu của Australia năm 2017 (ITC Trademap, 2019). Trong số 10 nước 

ASEAN cùng có FTA với Australia (AANZFTA) thì Việt Nam chỉ xếp thứ 4 sau 

Singapore, Thái Lan và Malaysia về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Australia 

(Hình 3). 

Nguồn: ITC Trademap, truy cập tháng 2/2019 
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Hình 3: Các nước nhập khẩu lớn nhất của Australia năm 2017 

 

 

Điều đáng nói là trong khi tăng trưởng xuất khẩu trung bình của Việt Nam ra thế 

giới giai đoạn 2008-2018 là 15.1 % thì tăng trưởng xuất khẩu trung bình của Việt 

Nam sang Australia chỉ là 2.3 % (Bảng 1). Đây là một con số rất đáng lưu tâm bởi 

Australia là một trong những đối tác FTA (AANZFTA) của Việt Nam và do đó hàng 

hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Australia được hưởng mức thuế quan ưu đãi thấp 

hơn nhiều so với các thị trường khác mà Việt Nam chưa có FTA.  

  

Nguồn: ITC Trademap, truy cập tháng 2/2019 
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Bảng 1: Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Australia và thế giới 

Năm Tăng trưởng xuất khẩu của 

Việt Nam sang Australia 

Tăng trưởng xuất khẩu của 

Việt Nam ra thế giới 

2009 -44.18% -8.92% 

2010 16.25% 26.52% 

2011 -2.10% 34.15% 

2012 11.85% 18.19% 

2013 12.01% 15.28% 

2014 22.54% 13.77% 

2015 -24.97% 7.86% 

2016 -0.92% 8.99% 

2017 15.49% 21.15% 

2018 17.06% 14.39% 

Tăng trưởng 

trung bình 

2.30% 15.14% 

 

1.2. Cơ cấu xuất khẩu hàng Việt Nam sang Australia 

Việt Nam có cơ cấu hàng xuất khẩu không thật sự bổ sung với cơ cấu hàng nhập 

khẩu của Australia. Bảng 2 so sánh top 10 sản phẩm nhập khẩu (HS 2 số) của 

Australia và top 10 sản phẩm xuất phẩm xuất khẩu (HS 2 số) của Việt Nam năm 

2017, trong đó chỉ có 3 sản phẩm nhập khẩu của Australia trùng với sản phẩm xuất 

khẩu của Việt Nam (các sản phẩm đánh dấu đỏ). Một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực 

truyền thống của Việt Nam (như nông sản, dệt may) lại là các sản phẩm mà Australia 

nhập khẩu rất ít. 

Nguồn: ITC Trademap, truy cập tháng 2/2019 
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  Bảng 2: So sánh cơ cấu nhập khẩu của Australia và cơ cấu xuất khẩu của 

Việt Nam (HS 2 số) 

STT 

Top 10 sản phẩm nhập khẩu của 

Australia năm 2017 

Top 10 sản phẩm xuất khẩu của 

Việt Nam năm 2017 

HS 

Chương 
Mô tả sản phẩm 

HS 

Chương 
Mô tả sản phẩm 

1  87 

Xe cộ trừ thiết bị chạy trên 

đường xe lửa hoặc xe điện, 

và các bộ phận và phụ tùng 

của chúng 

85 

Máy điện và thiết bị 

điện,…máy ghi và tái tạo 

âm thanh, hình ảnh … 

2  84 

Lò phản ứng hạt nhân, nồi 

hơi, máy và trang thiết bị 

cơ khí… 

64 

Giầy, dép, ghệt và các sản 

phẩm tương tự; các bộ 

phận của các sản phẩm trên 

3  27 

Nhiên liệu khoáng, dầu 

khoáng và các sản phẩm 

chưng cất từ chúng… 

62 

Quần áo và hàng may mặc 

phụ trợ, không dệt kim 

hoặc móc 

4  85 

Máy điện … máy ghi và 

tái tạo âm thanh, hình ảnh 

… 

61 

Quần áo và hàng may mặc 

phụ trợ, dệt kim hoặc móc 

5  99 

Sản phẩm không xác định 

được ở đâu 84 

Lò phản ứng hạt nhân, nồi 

hơi, máy và trang thiết bị 

cơ khí… 

6  30 

Dược phẩm 

90 

Dụng cụ, thiết bị và máy 

quang học, nhiếp ảnh, điện 

ảnh…. 

7  90 

Dụng cụ, thiết bị và máy 

quang học, nhiếp ảnh, điện 

ảnh…. 

94 

Đồ nội thất… 

8  89 

Tàu thủy, thuyền và các 

kết cấu nổi 
03 

Cá và động vật giáp xác, 

động vật thân mềm và 

động vật thuỷ sinh không 

xương sống khác 
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9  71 

Ngọc trai tự nhiên hoặc 

nuôi cấy, đá quý hoặc đá 

bán quý, kim loại quý…. 

08 

Quả và quả hạch ăn được; 

vỏ quả thuộc chi cam quýt 

hoặc các loại dưa 

10  39 
Plastic và các sản phẩm 

bằng plastic 
09 

Cà phê, chè, chè Paragoay 

và các loại gia vị 

 

 

Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu cụ thể của Việt Nam sang Australia đã thay đổi đáng kể 

sau 11 năm kể từ năm 2008. Bảng 3 thể hiện top 10 sản phẩm xuất khẩu (mã HS 4 

số) lớn nhất của Việt Nam sang thị trường Australia năm 2008 và 2018. Nếu như 

năm 2008, xuất khẩu của Việt Nam sang Australia chủ yếu tập trung ở các sản phẩm 

dầu mỏ thô với giá trị xuất khẩu chiếm tới 79.12% tổng kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam sang Australia, thì tới năm 2018 cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam 

đã đa dạng hơn nhiều, dầu mỏ thô chỉ còn chiềm khoảng 11.80%.  

Nhìn vào top 10 sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Australia năm 

2018 có thể thấy đa số là các sản phẩm công nghiệp, đứng đầu là các sản phẩm điện 

tử, máy móc thiết bị (điện thoại, màn hình/máy chiếu, máy xử lý/truyền dữ liệu, máy 

in/copy/fax), tiếp đó là dầu mỏ thô, giày dép, đồ nội thất, ghế ngồi. Trong top 10 sản 

phẩm chỉ có 01 sản phẩm nông nghiệp là dừa/quả hạch/hạt điều. Các sản phẩm này 

cũng nằm trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam ra thế giới năm 2018. 

 

 

 

 

 

Nguồn: ITC Trademap, truy cập tháng 2/2019 
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Bảng 3: So sánh top 10 sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang 

Australia năm 2008 và 2018 

STT 

2008 2018 

HS 

Nhó

m 

Mô tả sản 

phẩm 

Giá trị 

xuất 

khẩu 

sang 

Australia 

Tỉ trọng 

HS 

Nhó

m 

Mô tả sản 

phẩm 

Giá trị 

xuất 

khẩu  

sang 

Australia 

Tỉ trọng 

1  2709 Dầu mỏ thô 3,632,584 79.12% 8517 

Bộ điện thoại, 

thiết bị khác để 

truyền hoặc nhận 

tiếng, hình ảnh 

hoặc dữ liệu 

khác… 

1,154,524  25.66% 

2  7108 Vàng 139,547 3.04% 2709 Dầu mỏ thô   531,010  11.80% 

3  9403 

Đồ nội thất khác 

và các bộ phận 

của chúng 

78,695 1.71% 8528 
Màn hình và 

máy chiếu 
   241,598  5.37% 

4  0801 

Dừa, quả hạch 

Brazil và hạt 

điều 

70,880 1.54% 6404 

Giày, dép có mũ 

giày bằng vật 

liệu dệt. 

   164,391  3.65% 

5  0304 
Phi-lê cá và các 

loại thịt cá khác 
52,044 1.13% 9403 

Đồ nội thất khác 

và các bộ phận 

của chúng 

   157,560  3.50% 

6  1605 

Động vật giáp 

xác, động vật 

thân mềm và 

động vật thuỷ 

sinh không 

xương sống 

khác, đã được 

chế biến hoặc 

bảo quản. 

43,002 0.94% 6403 

Giày, dép có mũ 

giày bằng da 

thuộc. 

   126,911  2.82% 

7  6403 

Giày, dép có mũ 

giày bằng da 

thuộc. 

31,410 0.68% 0801 

Dừa, quả hạch 

Brazil và hạt 

điều 

   118,562  2.63% 

8  0306 

Động vật giáp 

xác, sống, tươi, 

ướp lạnh, đông 

lạnh, làm khô, 

28,683 0.62% 8471 

Máy xử 

lý/truyền dữ liệu 

tự động.... 

   105,910  2.35% 
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muối hoặc ngâm 

nước muối…. 

9  8504 

Máy biến điện, 

máy biến đổi 

điện tĩnh, và 

cuộn cảm 

24,316 0.53% 9401 
Ghế ngồi và bộ 

phận của chúng 
    97,878  2.18% 

10  8443 
Máy in, máy 

copy, máy fax… 
24,257 0.53% 8443 

Máy in, máy 

copy, máy fax… 
  82,259  1.83% 

   
Các sản phẩm 

khác 
  10.14%   

Các sản phẩm 

khác 
  38.20% 

 

Nguồn: ITC Trademap, truy cập tháng 2/2019 

So sánh giá trị nhập khẩu từ thế giới của Australia đối với top 10 sản phẩm nhập 

khẩu từ Việt Nam năm 2018 có thể thấy ngoài sản phẩm Dừa/quả hạch Brazil/hạt 

điều và Giày dép có mũ giày bằng vật liệu dệt của Việt Nam hiện đã có thị phần 

tương đối lớn so với các sản phẩm nhập khẩu tương tự từ các nước khác vào Australia 

(lần lượt chiếm 73.84% và 33.59% tương ứng), các sản phẩm khác có thị phần tương 

đối thấp (Bảng 4). Điều này cho thấy các sản phẩm xuất khẩu còn lại của Việt Nam 

sang Australia vẫn còn nhiều dư địa thị trường để tiếp tục tăng kim ngạch xuất khẩu 

sang thị trường này, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như giày dép, đồ gỗ, một số 

máy móc thiết bị điện tử. 
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Bảng 4: So sánh giá trị nhập khẩu từ thế giới và từ Việt Nam của Australia 

đối với top 10 sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang Australia năm 2018 

STT 
HS 

Nhóm 
Mô tả sản phẩm 

Australia 

nhập khẩu 

từ thế giới 

Australia 

nhập 

khẩu từ 

Việt Nam 

Tỷ trọng 

nhập khẩu 

từ Việt 

Nam 

1 8517 

Bộ điện thoại, thiết bị khác 

để truyền hoặc nhận tiếng, 

hình ảnh hoặc dữ liệu 

khác… 

8,530,184 1,154,524 13.53% 

2 2709 Dầu mỏ thô 10,212,892 531,010 5.20% 

3 8528 Màn hình và máy chiếu 1,821,635 241,598 13.26% 

4 6404 
Giày, dép có mũ giày bằng 

vật liệu dệt. 
489,464 164,391 33.59% 

5 9403 
Đồ nội thất khác và các bộ 

phận của chúng 
1,807,643 157,560 8.72% 

6 6403 
Giày, dép có mũ giày bằng 

da thuộc. 
831,102 126,911 15.27% 

7 0801 
Dừa, quả hạch Brazil và hạt 

điều 
160,565 118,562 73.84% 

8 8471 
Máy xử lý/truyền dữ liệu tự 

động.... 
7,227,077 105,910 1.47% 

9 9401 
Ghế ngồi và bộ phận của 

chúng 
1,368,165 97,878 7.15% 

10 8443 
Máy in, máy copy, máy 

fax… 
1,009,635 82,259 8.15% 

Nguồn: ITC Trademap, truy cập tháng 2/2019 

1.3. Nhận xét và đánh giá  

Từ những số liệu ở trên có thể thấy xuất khẩu của Việt Nam sang Australia trong 

thời gian vừa qua tăng trưởng rất chậm chạp khiến cho kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam ở thị trường này chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn trong tổng kim ngạch xuất 

khẩu của Việt Nam, mặc dù Australia là một trong những đối tác FTA đầu tiên của 
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Việt Nam và Australia. Đây có thể là kết quả từ một số nguyên nhân cả chủ quan và 

khách quan nhất định.  

Thứ nhất, những sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam lại không phải sản 

phẩm Australia có nhu cầu nhập khẩu cao. Bảng 5 dưới đây cho thấy giá trị nhập 

khẩu của Australia đối với 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam năm 2017. 

Có thể thấy ngoài 3 nhóm sản phẩm Máy móc điện thoại (Chương 85), Trang thiết 

bị cơ khí (Chương 84) và Dụng cụ quang học (Chương 90) Australia có kim ngạch 

nhập khẩu lớn từ thế giới, các sản phẩm có thế mạnh còn lại của Việt Nam như giầy 

dép (Chương 64), Quần áo (Chương 61, 62) và Đồ gỗ nội thất (Chương 94) Australia 

có mức nhập khẩu trung bình, còn các sản phẩm Thủy hải sản (Chương 03), Hoa quả 

(Chương 08) và Chè, cà phê (Chương 09) lượng nhập khẩu của Australia là rất ít.  

    Bảng 5: Top 10 sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam năm 2017 và giá trị 

nhập khẩu từ thế giới của Australia 

HS 

Chương 
Mô tả sản phẩm 

Xuất khẩu của 

Việt Nam ra thế 

giới (nghìn 

USD) 

Nhập khẩu 

của Australia 

từ thế giới 

(nghìn USD) 

Thứ hạng 

của hàng 

hóa Việt 

Nam trong 

tổng nhập 

khẩu hàng 

hóa của 

Australia 

Thứ hạng 

của Việt 

Nam 

trong 

danh sách 

các nước 

nhập 

khẩu của 

Australia 

85 Máy điện và thiết bị 

điện,…máy ghi và 

tái tạo âm thanh, 

hình ảnh … 

74,965,370 22,815,161 4 3 

64 Giầy, dép, ghệt và 

các sản phẩm tương 

tự; các bộ phận của 

các sản phẩm trên 

15,196,573 

 
1,669,316 25 2 

62 Quần áo và hàng 

may mặc phụ trợ, 

12,352,729 

 

3,114,252 

 
13 4 
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không dệt kim hoặc 

móc 

61 Quần áo và hàng 

may mặc phụ trợ, 

dệt kim hoặc móc 

11,987,596 

 
3,088,387 14 3 

84 Lò phản ứng hạt 

nhân, nồi hơi, máy 

và trang thiết bị cơ 

khí… 

11,112,157 
28,840,288 

 
2 20 

90 Dụng cụ, thiết bị và 

máy quang học, 

nhiếp ảnh, điện 

ảnh…. 

7,444,413 7,826,663 7 29 

94 Đồ nội thất… 6,594,776 4,392,264 11 2 

03 Cá và động vật giáp 

xác, động vật thân 

mềm và động vật 

thuỷ sinh không 

xương sống khác 

6,096,010 842,775 38 3 

08 Quả và quả hạch ăn 

được; vỏ quả thuộc 

chi cam quýt hoặc 

các loại dưa 

6,093,720 

 
842,528 39 2 

09 Cà phê, chè, chè 

Paragoay và các 

loại gia vị 

4,123,088 695,028 51 4 

Nguồn:  ITC Trademap, truy cập tháng 3/2019 

Thứ hai, Australia là một thị trường khó tính với nhiều quy định nhập khẩu nghiêm 

ngặt khiến hàng hóa của Việt Nam dù có ưu đãi thuế quan cũng khó có thể tiếp cận 

được. Theo Báo cáo “Một số quy định đối với hàng hóa nhập khẩu vào Australia” 

do Thương vụ Việt Nam tại Australia xuất bản thì Australia là một trong những thị 

trường có quy định về kiểm dịch và vệ sinh an toàn sản phẩm nghiêm ngặt nhất trên 

thế giới. Ngoài ra Australia cũng duy trì nhiều quy định về các biện pháp kỹ thuật 
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như các yêu cầu về dán nhãn sản phẩm, quy cách tiêu chuẩn sản phẩm…khá khắt 

khe gây nhiều khó khăn cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam khi tiếp cận thị 

trường này. Nhiều lô hàng xuất khẩu của Việt Nam xuất khẩu sang Australia đã bị 

từ chối trả về do không đáp ứng được một trong các quy định trên, đặc biệt là các 

sản phẩm nông nghiệp như rau củ quả. 

Cụ thể, theo một Báo cáo năm 2015 của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp 

Quốc (UNIDO) thì Australia là nước có số lượng từ chối các sản phẩm nông nghiệp 

nhập khẩu vào nước này trên một đơn vị giá trị nhập khẩu lớn nhất trong số 4 nước 

EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia trong suốt giai đoạn 2002-2010. Trong đó, Việt 

Nam nằm trong số 10 nước có số lượng hàng nông nghiệp nhập khẩu vào Australia 

bị từ chối nhiều nhất tính trên một đơn vị giá trị nhập khẩu trong giai đoạn 2003-

2010. 

 Hình 4: Số lần các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu vào EU, Hoa Kỳ, Nhật 

Bản và Australia bị từ chối trên một đơn vị giá trị nhập khẩu, 2002-2010 

 

Nguồn: UNIDO, 2015 
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Hai nguyên nhân chính khiến các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam bị từ chối 

bởi hải quan Australia trong giai đoạn 2003-2010 là do vi phạm các quy định về 

ghi nhãn và sản phẩm bị nhiễm khuẩn. Một số nguyên nhân khác cũng khiến hàng 

bị trả về như: dư lượng thuốc thú y/thuốc bảo vệ thực vập, nhiễm tạp chất, dư 

lượng phụ gia thực phẩm và thức ăn chăn nuôi… (Hình 5). 

Hình 5: Các nguyên nhân khiến hàng nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam bị 

từ chối tại Australia, 2003-2010 

 

Nguồn: UNIDO, 2015 
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Theo số liệu WITS của Ngân hàng Thế Giới điều tra mức độ sử dụng các biện pháp 

phi thuế quan (NTM)1 của 75 quốc gia thì Australia có tỷ lệ tần suất2 sử dụng các 

biện pháp NTM năm 2015 là 61.80%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 43.04% 

của 75 nước được điều tra. Trong đó, tỷ lệ tần suất các biện pháp NTM được 

Australia sử dụng nhiều nhất năm 2015 là các yêu cầu về kiểm tra hàng hóa, ghi 

nhãn, thử nghiệm,  yêu cầu đăng ký đối với nhà nhập khẩu vì lý do kỹ thuật…(Bảng 

6). Các sản phẩm có tỷ lệ tần suất bị áp dụng các biện pháp NTM nhiều nhất năm 

2015 là dệt may, động, thực vật, thực phẩm, phương tiện giao thông… (Bảng 7). 

Bảng 6: Các biện pháp NTM của Australia có tỷ lệ tần suất áp dụng cao nhất 

năm 2015 

Biện pháp Tỷ lệ tần suất 

NTM 

Yêu cầu kiểm tra 46.03% 

Yêu cầu ghi nhãn 38.28% 

Yêu cầu thử nghiệm 19.19% 

Yêu cầu đăng ký đối với nhà nhập khẩu vì lý do kỹ thuật 14.99% 

Phí thay đổi 14.77% 

Yêu cầu về chất lượng và hoạt động của sản phẩm 9.50% 

Yêu cầu đăng ký sản phẩm 8.04% 

Yêu cầu truy xuất thông tin 5.73% 

Nguồn: WITS, Ngân hàng Thế giới, truy cập tháng 2/2019 

 

 

                                           
1 Các biện pháp phi thuế theo định nghĩa chính thức của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển 

(UNCTAD) là các biện pháp chính sách ngoài thuế squan mà có khả năng tác động kinh tế đến thương mại hàng 

hóa, làm thay đổi số lượng và/hoặc hàng hóa được trao đổi. 
2 Tỷ lệ tần suất (frequencey ratio) được tính bằng tỷ lệ phần trăm các sản phẩm được nhập khẩu mà bị áp dụng một 

hoặc nhiều các biện pháp phi thuế quan. 



16 

 

Bảng 7: Các sản phẩm nhập khẩu vào Australia có tỷ lệ tần suất bị áp dụng 

các biện pháp NTM cao nhất năm 2015 

Lĩnh vực Tỷ lệ tần suất NTM 

Dệt may 99.09% 

Động vật 95.72% 

Thực phẩm 93.66% 

Thực vật 93.37% 

Phương tiện giao thông 89.06% 

Máy móc và thiết bị điện tử 84.01% 

Giày dép 68.09% 

Nhiên liệu 50.00% 

Hóa chất 42.26% 

Da 25.56% 

Nguồn: WITS, Ngân hàng Thế giới, truy cập tháng 2/2019 

Thứ ba, chi phí sản xuất và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Australia tương đối 

cao, cả từ góc độ pháp lý, yêu cầu của thị trường và vị trí địa lý. Về pháp lý, như đã 

đề cập, hệ thống kiểm soát hàng rào kỹ thuật, vệ sinh an toàn của Australia có yêu 

cầu/tiêu chuẩn rất cao, thực thi nghiêm khắc. Chi phí bỏ ra để tuân thủ các yêu cầu 

pháp lý này lớn hơn đáng kể so với nhiều thị trường xuất khẩu khác. Về yêu cầu của 

thị trường, các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Australia thường có các mong 

muốn và yêu cầu khắt khe. Chẳng hạn các nhà nhập khẩu Australia thường đặt hàng 

với số lượng nhỏ nhưng lại mong muốn được chào giá thấp hơn cả các thị trường 

như Mỹ, và một số nước EU. Hay người tiêu dùng Australia thường yêu cầu hàng 

hóa phải được đựng vào các loại bao bì mới và chất lượng, có nhiều kích cỡ để sử 

dụng thuận tiện, bao bì có thể tái sử dụng hoặc tiêu hủy được để bảo vệ môi trường. 

Về vị trí địa lý, do khoảng cách giữa hai nước khá lớn, chi phí vận chuyển hàng hóa 
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từ Việt Nam sang Australia tốn kém hơn nhiều so với các thị trường Châu Á truyền 

thống của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước ASEAN. Đa số hàng hóa 

nhập khẩu vào Australia được vận chuyển theo đường biển, chỉ một số ít được 

chuyển theo đường hàng không do chi phí rất cao. Thời gian chuyển hàng bằng tàu 

biển từ châu Á sang Australia thường mất khoảng 4 tuần khiến cho các hàng hóa 

nhanh hỏng như rau quả tươi và thực phẩm khó có thể vận chuyển theo phương thức 

này.  

Cuối cùng, mặc dù Việt Nam có AANZFTA với Australia nhưng những lợi ích từ 

việc cắt giảm thuế quan có thể không đủ trang trải cho các chi phí tăng thêm khi xuất 

khẩu sang Australia so với các thị trường khác dễ tính và gần Việt Nam hơn. Thêm 

vào đó, rất nhiều doanh nghiệp không tận dụng được các ưu đãi thuế quan từ Hiệp 

định này. Theo thống kê của Bộ Công thương, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan 

AANZFTA không cao, cụ thể trong giai đoạn đầu thực hiện FTA này, tỷ lệ tận dụng 

ưu đãi thuế quan chỉ là 8.9% năm 2010 và 15.9% năm 2011; và sau 7 năm thực hiện 

tỷ lệ này cũng chỉ đạt 33% năm 2017 (Bảng 8). Điều này cho thấy chỉ khoảng 1/3 

hàng hóa xuất khẩu sang Australia là đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ 

AANZFTA để được hưởng ưu đãi thuế quan, phần còn lại vẫn chịu thuế MFN như 

hàng hóa từ các nước khác không phải đối tác FTA của Australia. Nguyên nhân 

khiến tỷ lệ đáp ứng quy tắc xuất xứ AANZFTA của hàng hóa Việt Nam còn thấp có 

thể là do quy tắc xuất xứ của Hiệp định này còn chặt chẽ và chưa linh hoạt. Thêm 

vào đó, doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu từ các nước không 

phải thành viên Hiệp định (chẳng hạn như Trung Quốc) khiến hàng hóa không đáp 

ứng được tiêu chí xuất xứ của Hiệp định. 
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Bảng 8: Tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan AANZFTA 

Năm 2010 2011 2012-

2014 

2015 2016 2017 

Tỷ lệ tận 

dụng 

8.9% 15.9% - - 28.1% 34.0% 33.0% 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan 

2. Hiện trạng xuất khẩu dịch vụ và đầu tư của Việt Nam sang Australia 

2.1. Giá trị và cơ cấu xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam sang Australia  

Trong giai đoạn 2008-2017, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ3 của Việt Nam sang 

Australia có xu hướng tăng đều nhưng không mạnh (Hình 6). Trong giai đoạn 

ngay trước và sau khi Hiệp định AANZFTA có hiệu lực (2010), xuất khẩu dịch 

vụ của Việt Nam sang Australia hầu như không tăng hoặc tăng rất chậm. Tuy 

nhiên, từ giai đoạn 2011-12 trở đi, xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam sang Australia 

bắt đầu tăng mạnh hơn trừ giai đoạn sụt giảm nhẹ 2014-2015. Kết quả là, xuất 

khẩu dịch vụ của Việt Nam đã tăng gần gấp đôi từ 661 triệu AUD giai đoạn 2008-

09 lên 1,345 triệu AUD giai đoạn 2016-17, tuy nhiên, con số này chỉ chiếm 1.6% 

tổng nhập khẩu dịch vụ của Australia giai đoạn 2016-17. 

 

 

                                           
3 Dịch vụ ở đây chỉ tính các dịch vụ xuyên biên giới theo một trong ba phương thức cung cấp dịch vụ (mode) như 

theo định nghĩa của WTO: Mode 1 – Dịch vụ cung cấp qua biên giới, Mode 2 – Tiêu dùng ở nước ngoài, Mode 4 – 

Di chuyển của thể nhân, và KHÔNG bao gồm Mode 3 – Hiện diện thương mại (đầu tư). 
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Hình 6: Xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam sang Australia qua các năm 

 

Nguồn: Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia 

Hình 7 thể hiện cơ cấu xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam sang Australia giai đoạn 

2016-2017. Có thể thấy giá trị xuất khẩu phụ thuộc gần như hoàn toàn vào lĩnh vực 

du lịch (xuất khẩu dịch vụ tại chỗ - du khách Australia sang Việt Nam du lịch và sử 

dụng các dịch vụ du lịch tại Việt Nam – Mode 2), chiếm tới 82.68% tổng giá trị xuất 

khẩu của Việt Nam sang Australia năm 2016-2017. Tiếp đến là dịch vụ vận tải 

(chiếm 13.31%) mà trong đó một phần không nhỏ là các dịch vụ phục vụ du lịch kể 

trên. Các dịch vụ khác Việt Nam có xuất khẩu sang Australia bao gồm dịch vụ chính 

phủ, dịch vụ kinh doanh khác, dịch vụ viễn thông, máy tính và thông tin, dịch vụ 

bảo hiểm và hưu trí, dịch vụ sở hữu trí tuệ chỉ chiếm trên dưới 1%.  
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Hình 7: Cơ cấu xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam sang Australia giai đoạn  

2016 - 2017 

 

Nguồn: Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia 

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên, trong đó đáng chú ý là các ngành dịch 

vụ của Việt Nam chưa thực sự phát triển, khả năng cạnh tranh thấp. Lĩnh vực dịch 

vụ xuất khẩu có thế mạnh duy nhất của Việt Nam là du lịch, chiếm tới 67.6% tổng 

giá trị xuất khẩu dịch vụ năm 2017. Tiếp đến là dịch vụ vận tải mà trong đó một 

phần lớn là phục vụ du lịch, cũng chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng xuất khẩu 

dịch vụ, với tỷ lệ 19.7% năm 2017. Theo chiều ngược lại, du lịch và vận tải cũng là 

hai lĩnh vực nhập khẩu dịch vụ chính của Australia năm 2017, với tỷ trọng là 50.5 

% và 18.6 % tương ứng. 

Mặc dù trong so sánh với các nước ASEAN, Việt Nam vẫn là nước xuất khẩu dịch 

vụ lớn thứ 4 vào Australia, sau Singapore, Indonesia và Thái Lan giai đoạn 2016-

2017. 03 nước này có giá trị xuất khẩu dịch vụ vào Australia lớn hơn nhiều so với 

Việt Nam (Hình 8), đặc biệt là Singapore và Indonesia – hai nước thuộc top 5 nước 

xuất khẩu dịch vụ lớn nhất vào Australia, lần lượt đứng thứ 3 và thứ 5 giai đoạn 

2016-2017. 

82.68%

13.31%
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Hình 8: Top các nước ASEAN có giá trị xuất khẩu dịch vụ lớn nhất vào 

Australia giai đoạn 2016-2017 

 

Nguồn: Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia 

2.2. Đầu tư nước ngoài của Việt Nam sang Australia 

Đầu tư nước ngoài của Việt Nam (bao gồm cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp) sang 

Australia đã tăng gần 5 lần, từ 155 triệu AUD năm 2008 lên 735 triệu AUD năm 

2017. Giai đoạn tăng mạnh nhất là 2010-2014, đây cũng là giai đoạn ngay sau khi 

AANZFTA có hiệu lực (Hình 9). Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài của Việt Nam sang 

Australia chỉ chiếm một lượng không đáng kể (0.02%) tổng lượng đầu tư nước ngoài 

của Australia, và thấp hơn rất nhiều so với một số nước ASEAN khác như Singapore 

(82 tỷ AUD), Malaysia (21.3 tỷ AUD) năm 2017.  
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Hình 9: Đầu tư nước ngoài của Việt Nam sang Australia, 2008 - 2017 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê Australia, truy cập tháng 2/2018 

Xét riêng về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam vào Australia tính lũy 

kế đến tháng 09/2018 mới có 39 dự án với tổng cộng 202.3 triệu USD (Tổng cục 

Thống kê, 2018), và Australia chỉ đứng thứ 14 trong số các nước Việt Nam có đầu 

tư ra nước ngoài lớn nhất cho tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây là một thị trường 

đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam thể hiện qua việc giá trị FDI của Việt 

Nam vào Australia đã gia tăng nhanh chóng trong một vài năm trở lại đây. Cụ thể, 

chỉ tính riêng trong 2018, FDI của Việt Nam vào Australia đã đạt 55.5 triệu USD 

(tương đương 77.6 triệu AUD), chiếm 12.8% tổng FDI ra nước ngoài của Việt Nam, 

đồng thời biến Australia thành thị trường Việt Nam có đầu tư FDI lớn thứ hai chỉ 

sau Lào năm 2018 (Tổng cục Thống kê, 2019).  

Mặc dù không có số liệu về các lĩnh vực đầu tư cụ thể của Việt Nam tại Australia 

nhưng nhìn vào cơ cấu FDI ra nước ngoài của Việt Nam trong Hình 10 dưới đây có 

thể dự đoán được các lĩnh vực mà Việt Nam có thể có đầu tư tại Australia tập trung 

ở tài chính ngân hàng, bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động 
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cơ khác là chủ yếu. Một số lĩnh vực khác như nông lâm nghiệp và thuỷ sản, công 

nghiệp chế biến, chế tạo có thể là một khả năng, dù nhỏ hơn. Trong khi đó, các lĩnh 

vực thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất của Australia là: khai mỏ, chế tạo, bán buôn 

bán lẻ, tài chính và bảo hiểm, bất động sản. 

Hình 10: Cơ cấu đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam năm 2018 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2019 

2.3. Nhận xét và đánh giá 

Từ các số liệu ở trên có thể thấy xuất khẩu dịch vụ và đầu tư của Việt Nam sang 

Australia trong thời gian qua còn rất hạn chế. Xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam sang 

Australia chủ yếu phụ thuộc vào lĩnh vực xuất khẩu tại chỗ - du lịch và các dịch vụ 

liên quan (như vận tải). Đầu tư sang Australia của Việt Nam đã gia tăng đáng kể đặc 

biệt kể từ sau khi AANZFTA có hiệu lực nhưng giá trị vẫn còn khá khiêm tốn. Trong 

đó, đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Australia chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ, 

nhưng đã gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây, cho thấy Australia là một 

thị trường đầu tư FDI tiềm năng của Việt Nam. 
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Thực tế, Australia là một thị trường xuất khẩu dịch vụ và đầu tư tiềm năng của bất 

kỳ quốc gia nào trên thế giới. Theo Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu năm 

2018, Australia có mức độ mở cửa thị trường dịch vụ tương đối cao, đứng thứ 37/140 

nước. Australia cũng có chỉ số hạn chế thương mại dịch vụ (STRI) đối với hầu hết 

các ngành dịch vụ (21/22 ngành) theo xếp hạng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

Kinh tế (OECD) thấp hơn nhiều các quốc gia OECD khác. Điều này cho thấy 

Australia đã mở cửa đáng kể đối với các dịch vụ nước ngoài. Bên cạnh đó, Australia 

cũng là một địa điểm đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài với chỉ số thuận 

lợi kinh doanh 2018 (Doing Business) theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới khá 

cao, 18/190 nước khảo sát. Thu hút đầu tư nước ngoài vào Australia tăng đều trong 

suốt thời gian qua với giá trị tăng trưởng trung bình hàng năm từ 8.6 đến 9.7% kể từ 

năm 1997 đến nay, biến Australia trở thành một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất của 

FDI toàn cầu (Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Australia, 2018). 

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu dịch vụ và đầu tư của Việt Nam sang Australia được 

cho là còn có thêm nhiều lợi thế do giữa hai nước đã có một FTA chung – 

AANZFTA. Theo FTA này, Australia đã mở cửa thêm nhiều dịch vụ cho Việt Nam 

so với cam kết WTO, bao gồm: dịch vụ pháp lý, y tá và nữ hộ sinh, khai thác mỏ, 

truyền thông, một số dịch vụ giáo dục, môi trường, tài chính, vận tải. Bên cạnh đó, 

AANZFTA cũng có nhiều cam kết về bảo hộ đầu tư, giúp tạo thuận lợi và đảm bảo 

quyền lợi hơn cho các nhà đầu tư của Việt Nam khi đầu tư vào Australia.  

Mặc dù có các điều kiện thuận lợi về tiếp cận thị trường dịch vụ và đầu tư của 

Australia như trên, giá trị xuất khẩu dịch vụ và đầu tư của Việt Nam sang Australia 

vẫn còn nhiều hạn chế có thể vì một số nguyên nhân sau. 

Thứ nhất, các ngành dịch vụ của Việt Nam còn non trẻ, sức cạnh tranh tại thị trường 

trong nước còn thấp chứ chưa nói đến xuất khẩu ra nước ngoài. Lĩnh vực dịch vụ 

của Việt Nam chỉ thực sự hình thành với tính chất là một lĩnh vực kinh tế độc lập từ 
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sau công cuộc Đổi mới (1986) của Việt Nam, và được đẩy mạnh phát triển từ sau 

khi Việt Nam gia nhập WTO (2007) và thực hiện một loạt các FTA. Do hình thành 

và phát triển muộn, hiện tại lĩnh vực dịch vụ chỉ chiếm khoảng 40% trong tổng GDP 

của Việt Nam, thấp hơn so với tỷ lệ trung bình của các nước đang phát triển (khoảng 

50%) và thấp hơn đáng kể so với các nước phát triển (khoảng 70%) (UNCTAD, 

2017). Hơn nữa, trong thời gian qua Việt Nam vẫn định hướng là một nền kinh tế 

xuất khẩu hàng hóa nên chưa chú trọng đến khuyến khích và đẩy mạnh xuất khẩu 

dịch vụ. 

Thứ hai, thị trường dịch vụ của Việt Nam chưa thực sự mở cửa, còn nhiều hạn chế 

với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Việt Nam chỉ thực sự mở cửa thị trường 

dịch vụ theo cam kết WTO, các FTA trước đây cam kết về dịch vụ rất hạn chế, chỉ 

tương đương hoặc cao hơn không đáng kể so với WTO. Chỉ đến một số FTA thế hệ 

mới gần đây Việt Nam mới cam kết mở cửa nhiều hơn một số lĩnh vực so với WTO 

nhưng cũng chỉ áp dụng đối với các đối tác FTA đó. Mức độ mở cửa dịch vụ của 

Việt Nam chỉ ở mức trung bình theo đánh giá của Chỉ số hạn chế thương mại dịch 

vụ (STRI) 2012 và Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2018 của Ngân hàng Thế 

giới. Trong khi đó, theo nhiều nghiên cứu, chẳng hạn như nghiên cứu về Tác động 

của Hạn chế Thương mại Dịch vụ đối với các dòng chảy thương mại (OECD, 2015) 

thì các nước càng có mức độ hạn chế về thương mại dịch vụ cao thì lại càng xuất 

khẩu dịch vụ ít.  

Thứ ba, các doanh nghiệp của Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài còn gặp nhiều khó 

khăn. Ngoài các khó khăn thường gặp về thông hiểu thị trường, khách hàng là các 

khó khăn về đáp ứng đúng các quy định pháp luật của nước sở tại. Các công tác 

thông tin, xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp khi đầu tư ra nước ngoài của các cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Chính vì vậy, từ trước đến nay các doanh 

nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu là đầu tư sang các nước láng giềng thân thuộc như 
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Lào, Campuchia. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý và công tác quản lý đầu tư ra nước 

ngoài của Việt Nam vẫn tồn tại nhiều bất cập trong việc cấp phép đầu tư, quản lý 

hoạt động và chuyển vốn ra nước ngoài…gây khó khăn cho các doanh nghiệp của 

Việt Nam khi muốn đầu tư ra nước ngoài.  

3. Hiện trạng lao động của Việt Nam làm việc tại Australia 

Mở cửa thị trường lao động thường được coi là một vấn đề nhạy cảm của mỗi quốc 

gia do việc mở cửa thị trường này có thể ảnh hưởng đến nhiều vấn đến lớn của một 

quốc gia như công ăn việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, và những vấn đề an sinh xã hội 

khác. Do đó, hầu hết các quốc gia khá thận trọng trong việc mở cửa thị trường lao 

động và tương đối dè dặt trong việc đưa ra các cam kết quốc tế trong việc mở cửa 

thị trường này. Trong WTO và các FTA, các hình thức lao động được các nước cam 

kết mở cửa chỉ giới hạn ở một số hình thức lao động nhất định, như lao động di 

chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện 

thương mại, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã có…. 

Đối với Australia, trong WTO và các FTA, nước này cũng chủ yếu cam kết mở cửa 

cho các hình thức lao động đặc thù - các lao động có tay nghề. Trên thực tế, nước 

này cũng đơn phương mở cửa thêm cho một số hình thức lao động phổ thông tùy 

thuộc vào nhu cầu thị trường lao động trong nước trong từng thời kỳ và từng khu 

vực, nhưng rất hạn chế. Do đó, lao động nước ngoài muốn tiếp cận thị trường 

Australia thường phải có một kỹ năng ngành nghề nhất định, thuộc danh sách các 

ngành nghề mà thị trường Australia đang có nhu cầu và cho phép, và thông thường 

phải được bảo lãnh bởi một công ty của Australia.  

3.1. Số lượng và cơ cấu lao động Việt Nam tại Australia 

Australia là một trong số 10 quốc gia Việt Nam có xuất khẩu lao động nhiều nhất 

trong thời gian vừa qua. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Australia thì lượng lao động 
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Việt Nam ở Australia giai đoạn 2014-2015 là 1,021 lao động, tăng gần gấp đôi so 

với giai đoạn 2011-2012 là 606 lao động. Tuy nhiên, lượng lao động Việt Nam tại 

Australia vẫn thấp hơn nhiều so với một số nước châu Á như Đài Loan, Nhật Bản, 

Malaysia, Hàn Quốc (Bảng 9).  

Bảng 9: Top 10 nước có nhiều lao động Việt Nam xuất khẩu nhất, 2012-2016 

STT Nước 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Đài Loan 30,533 46,368 62,124 67,621 68,244 

2 Nhật Bản 8,775 9,686 19,766 29,810 39,938 

3 Malaysia 9,298 7,564 5,139 7,454 2,079 

4 Hàn Quốc 9,228 5,446 7,242 6,019 8,482 

5 Ả rập xê út 2,360 1,703 4,191 4,125 4,033 

6 Algeria 38 158 547 1,963 1,179 

7 Australia* 606 1,314 870 1,021 n/a 

8 Macao,Trung 

Quốc 

2,304 2,294 2,516 493 266 

9 Quatar 105 206 850 455 702 

10 Các tiểu vương 

quốc Ả rập 

1,731 2,075 831 286 616 

 Ghi chú *: Australia tính theo giai đoạn, ví dụ 2011-2012, 

2012-201…..vì năm tài chính của Australia là từ 1/7 năm trước 

đến 30/6 năm sau 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Theo chiều ngược lại, Việt Nam chỉ đứng thứ 17 với 859 lao động chiếm 2.5% tổng 

số lao động có tay nghề nhập cảnh tạm thời4 vào Australia giai đoạn 2017-2018. Số 

                                           
4 Có hai loại thị thực chính cấp cho lao động có tay nghề nước ngoài muốn làm việc tại Australia là Thị thực nhập 

cảnh tạm thời (temporary resident (skilled) visa) và Thị thực nhập cảnh vĩnh viễn (skill stream visa), trong đó Thị 

thực nhập cảnh tạm thời chỉ cho phép người lao động sang làm việc tại Australia trong một khoảng thời gian ngắn 
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lượng lao động này thấp hơn nhiều so với các nước khác trong cùng khu vực châu 

Á như Ấn Độ (16,124 lao động), Trung Quốc (3,464 lao động), Philippines (4,067 

lao động) (Bộ Nội vụ Australia, 2019). Bảng 10 dưới đây thống kê số lượng lao động 

có tay nghề được nhập cảnh tạm thời vào Australia từ Việt Nam và thế giới qua các 

giai đoạn từ 2014 đến 2018. Có thể thấy rằng mặc dù lượng lao động có tay nghề 

của Việt Nam chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng lao động có tay nghề nhập cảnh 

tạm thời vào Australia nhưng tốc độ tăng trưởng trung bình lao động có tay nghề của 

Việt Nam nhập cảnh tạm thời vào Australia chỉ giảm 4% trong khi tốc độ tăng trưởng 

trung bình tổng lao động có tay nghề nước ngoài nhập cảnh tạm thời vào Australia 

giảm tới 12% trong giai đoạn 2014-2018. 

Bảng 10: Lao động có tay nghề nhập cảnh tạm thời vào Australia từ Việt Nam 

và thế giới qua các giai đoạn 

Lao động có 

tay nghề 

nhập cảnh 

tạm thời vào 

Australia từ 

2014—15 2015—16 2016—17 2017—18 Tăng 

trưởng 

trung bình 

Việt Nam 1,021 959 1,152 859 - 4% 

Thế giới 

 

51,130 45,400 46,480 34,450 - 12% 

Nguồn: Bộ Nội vụ Australia, 2019 

Điều đáng lưu ý là số lượng lao động nhập cảnh tạm thời (theo thị thực nhập cảnh 

tạm thời) sang Australia của Việt Nam thấp hơn nhiều số lượng lao động nhập cư 

(theo thị thực nhập cảnh vĩnh viễn) vào Australia của Việt Nam mỗi năm. Chẳng 

                                           
hạn, còn Thị thực nhập cảnh vĩnh viên cho phép người lao động sang làm việc dài hạn (vĩnh viễn) tại Australia. 

Trong phần này khi nói đến xuất khẩu lao động Việt Nam sang Australia là nói đến lao động nhập cảnh tạm thời 

theo Thị thực nhập cảnh tạm thời. 
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hạn như trong giai đoạn 2017-2018, lượng lao động nhập cảnh tạm thời sang 

Australia chỉ là 859 lao động trong khi lượng lao động nhập cư vào Australia là 

1,192 lao động. Điều này cho thấy xu hướng lao động Việt Nam sang làm việc tại 

Australia có nhu cầu định cư dài hạn nhiều hơn là làm việc tạm thời trong một 

khoảng thời gian ngắn hạn. Thực tế này cũng đặt ra nhiều vấn đề cho Việt Nam khi 

nguồn lao động chất lượng cao di cư sang nước có trình độ phát triển cao hơn thay 

vì ở lại và làm việc trong nước (tình trạng chảy máu chất xám). 

Xét về ngành nghề thì lao động tạm thời của Việt Nam làm việc trong nhiều lĩnh vực 

ngành nghề khác nhau tại Australia, trong đó nhiều nhất là công nhân thịt lành nghề, 

quản lý nhà hàng và quán cà phê, và đầu bếp (Bảng 11). Đây cũng là những ngành 

nghề đang có nhu cầu thị trường cao và được ưu tiên cho lao động nước ngoài tại 

Australia.  

Bảng 11: Top 10 ngành nghề của lao động Việt Nam làm việc tạm thời  tại 

Australia, 2017-2018 

STT Ngành nghề 

1  Nấu ăn 

2  Kế toán  

3  Quản lý nhà hàng và quán cà phê 

4  Thợ làm bánh 

5  Đầu bếp 

6  Giảng viên và trợ giảng đại học 

7  Công nhân thịt lành nghề  

8  Lập trình viên phần mềm và ứng dụng  
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9  Quản lý bán lẻ 

10  Quản lý khách sạn và nhà nghỉ 

Nguồn: Bộ Nội vụ Australia, 2019 

Cần lưu ý là không phải lao động nước ngoài nào cũng có thể tiếp cận thị trường 

Australia, chỉ những lao động có tay nghề, thuộc diện được phép làm việc tại 

Australia, và thị trường Australia đang có nhu cầu, và trong đa số các trường hợp 

phải được một công ty của Australia bảo lãnh thì mới được sang làm việc tại 

Australia. Do đó hầu như các lao động phổ thông của Việt Nam không thể tiếp cận 

thị trường Australia. Tuy nhiên, theo một Thỏa thuận giữa Việt Nam và Australia về 

Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ, ký năm 2015 và bắt đầu thực hiện từ ngày 

1/3/2017, hàng năm Australia sẽ cho phép 200 lao động của Việt Nam được phép 

sang du lịch kết hợp làm việc tại Australia trong vòng 12 tháng. Các điều kiện để 

đăng ký thị thực lao động kỳ nghỉ đơn giản hơn nhiều so với các hình thức thị thực 

lao động khác, ứng viên chỉ cần ở trong độ tuổi từ 18-30 và có thể làm bất kỳ loại 

công việc nào tại Australia trong thời gian nghỉ ở đây 1 năm.  

Theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Australia, giai đoạn 2016-2017 đã có 126 lao 

động Việt Nam đang cấp visa sang Australia theo hình thức lao động kỳ nghỉ. Con 

số này đã tăng lên 233 lao động trong giai đoạn 2017-2018. 

3.2. Nhận xét và đánh giá  

Australia là một thị trường tiềm năng đối với lao động Việt Nam vì đây là một thị 

trường có nhu cầu lớn đối với lao động nước ngoài. Đặc biệt, trong số 10 quốc gia 

có nhiều lao động Việt Nam xuất khẩu nhất thì Australia là nước có mức lương tối 

thiểu cao nhất (27,253 USD/năm) so với Nhật Bản (khoảng 16,000 USD/năm) hay 

Hàn Quốc (14.355 USD/năm) năm 2017. Hơn nữa, Việt Nam có một lượng lớn học 

sinh, sinh viên hiện đang học tập tại Australia và rất nhiều trong số đó có nhu cầu ở 
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lại làm việc sau khi hoàn thành khóa học. Điều này khiến cho Australia trở thành 

một thị trường thu hút sự quan tâm đặc biệt của sinh viên và người lao động Việt 

Nam, đặc biệt là các lao động có tay nghề cao. 

Tuy nhiên, Australia đang ngày càng thắt chặt các chính sách về lao động do lượng 

lao động nước ngoài, đặc biệt là từ các nước châu Á, có nhu cầu làm việc và định cư 

tại Australia ngày càng cao. Cụ thể, từ ngày 18/4/2017, Australia đã bãi bỏ hình thức 

thị thực lao động tạm thời cũ và thay bằng một loại thị thực mới với những điều kiện 

khắt khe hơn hình thức thị thực cũ như thu hẹp các lĩnh vực ngành nghề được phép 

làm việc tại Australia, yêu cầu cao hơn về trình độ tiếng Anh, tăng phí xin visa, kéo 

dài hơn thời gian xem xét cấp visa… Việc này khiến cho lao động Việt Nam gặp 

nhiều khó khăn khi tìm hiểu và đáp ứng được loại thị thực mới. Trong khi đó, lao 

động Việt Nam cũng đang phải cạnh tranh gay gắt với các lao động nước ngoài khác 

có trình độ Tiếng Anh, kỹ năng công việc, kinh nghiệm thực tế… tốt hơn. Vì vậy, 

cơ hội để các lao động Việt Nam có thể tăng cường tiếp cận thị trường lao động 

Australia sẽ trở nên khó khăn hơn. 
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PHẦN II. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG ÚC CHO CÁC NHÀ XUẤT 

KHẨU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ VÀ LAO ĐỘNG VIỆT 

NAM TỪ CPTPP  

Phần này sẽ tìm hiểu chi tiết các cam kết của Australia trong CPTPP cho Việt Nam 

về hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động. Trong đó cam kết CPTPP của Australia 

trong những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu và đầu tư sẽ được liệt kê 

cụ thể và tập trung phân tích. Các cam kết của Australia trong CPTPP sẽ được đặt 

trong so sánh với WTO, AANZFTA và RCEP (nội dung đàm phán tới thời điểm 

hiện tại) để thấy được những điểm khác biệt và những cơ hội riêng từ CPTPP cho 

các nhà xuất khẩu, đầu tư và người lao động Việt Nam tại thị trường Australia. 

1. Cơ hội tiếp cận thị trường hàng hóa của Australia 

1.1. Cơ hội từ các cam kết cắt giảm thuế quan của Australia trong CPTPP 

i. Tỷ lệ thuế và lộ trình cắt giảm thuế của Australia cho Việt Nam 

Trong CPTPP, Australia cam kết một biểu thuế quan chung, áp dụng cho tất cả các 

thành viên CPTPP. Trong đó, Australia cam kết xoá bỏ thuế quan đối với 93% số 

dòng thuế ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực. Gần như toàn bộ các dòng thuế còn 

lại sẽ được xóa bỏ trong vòng 3 đến 4 năm và tập trung chủ yếu ở các sản phẩm đang 

có thuế suất là 5%-10%, bao gồm: nhựa và cao su, dệt may, quần áo và giày dép, sắt 

thép, linh kiện ô tô, và một số máy móc, đồ nội thất. Sản phẩm duy nhất mà Australia 

không xóa bỏ thuế là ô tô đã qua sử dụng. Đối với sản phẩm này, Australia chỉ xóa 

bỏ mức thuế 5% đánh trên giá trị hàng hóa nhưng không xóa bỏ khoản thuế cố định 

12,000 AUD đánh trên một sản phẩm. 
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Bảng 12: Cam kết cắt giảm thuế quan của Australia cho một số sản phẩm 

xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong CPTPP 

Sản phẩm Cam kết của Australia cho Việt Nam trong CPTPP 

Rau quả Xóa bỏ thuế quan đối với tất cả các dòng thuế ngay sau khi 

CPTPP có  hiệu lực trừ duy nhất một sản phẩm (măng tre – 

mã HS 2005.91.01) sẽ duy trì mức thuế MFN hiện tại 5% đến 

năm thứ 4 kể từ khi CPTPP có hiệu lực (tức là đến năm 2021) 

sẽ xóa bỏ thuế. 

Chè, cà phê Xóa bỏ thuế quan ngay sau khi CPTPP có hiệu lực 

Hạt điều, hạt 

tiêu 

Xóa bỏ thuế quan ngay sau khi CPTPP có hiệu lực 

Đường, sữa, 

mật ong  

Xóa bỏ thuế quan ngay sau khi CPTPP có hiệu lực 

Thủy sản Xóa bỏ thuế quan ngay sau khi CPTPP có hiệu lực 

Dệt may, giày 

dép 

Xóa bỏ đa số các dòng thuế ngay sau khi CPTPP có hiệu lực. 

Các dòng thuế còn lại xóa bỏ thuế quan theo lộ trình tối đa 4 

năm. 

Gỗ và sản phẩm 

gỗ 

Xóa bỏ đa số các dòng thuế ngay sau khi CPTPP có hiệu lực. 

Một số ít các dòng thuế còn lại xóa bỏ thuế quan theo lộ trình 

3 hoặc 4 năm. 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 
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CPTPP đã có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 đối với 6 nước phê chuẩn ban đầu trong 

đó có Australia và có hiệu lực từ ngày 14/1/2019 đối với Việt Nam. Do Australia và 

Việt Nam lựa chọn cắt giảm thuế ngay lập tức 2 lần cho nhau ngay sau khi CPTPP 

có hiệu lực đối với Việt Nam. Do đó, lộ trình cắt giảm thuế của Australia cho Việt 

Nam sẽ như sau: 

Bảng 13: Lộ trình cắt giảm thuế của Australia cho Việt Nam theo CPTPP 

Thời gian Lộ trình Australia cắt giảm thuế quan cho Việt Nam 

Từ 14/1/2019 Cắt giảm thuế quan theo lộ trình năm 2 

Từ 1/1/2020 Cắt giảm thuế quan theo lộ trình năm 3 

Từ 1/1/2021 Cắt giảm thuế quan theo lộ trình năm 4 

Các năm tiếp theo Các lộ trình tuần tự tiếp theo 

 

Do lộ trình xóa bỏ thuế quan của Australia tối đa là 4 năm, đến ngày 1/1/2021 

Australia sẽ hoàn thành lộ trình xóa bỏ theo CPTPP, tức là xóa bỏ toàn bộ thuế quan 

cho hàng hóa từ các thành viên CPTPP (trừ ô tô đã qua sử dụng). 

So sánh với AANZFTA thì mức độ xóa bỏ thuế quan của Australia trong Hiệp định 

này còn cao hơn CPTPP. Cụ thể, trong AANZFTA Australia cam kết xóa bỏ toàn 

bộ thuế quan (bao gồm cả ô tô đã qua sử dụng) cho các hàng hóa của Việt Nam. Mặc 

dù lộ trình xóa bỏ thuế quan trong AANZFTA dài hơn CPTPP, nhưng do Hiệp định 

này đã có hiệu lực từ năm 2010 nên sẽ hoàn thành lộ trình trước CPTPP (AANZFTA 

hoàn thành lộ trình năm 2020 còn CPTPP là năm 2021). 

Như vậy, dù là theo AANZFTA hay CPTPP thì chỉ trong vòng 1, 2 năm tới toàn bộ 

hàng hóa của Việt Nam sẽ rộng đường vào thị trường Australia với thuế quan bằng 

0%. Tất nhiên để được hưởng các mức thuế quan ưu đãi này thì hàng hóa phải đáp 
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ứng được quy tắc xuất xứ của Hiệp định liên quan. Tuy nhiên, với việc có thêm Hiệp 

định CPTPP, doanh nghiệp sẽ có thêm lựa chọn để sử dụng Hiệp định nào có lợi hơn 

cho mình. 

ii. Quy định về quy tắc và thủ tục xuất xứ 

Với mỗi FTA, quy tắc xuất xứ (QTXX) là một nội dung rất quan trọng bởi vì các 

quy tắc này sẽ quyết định hàng hóa phải đáp ứng được các điều kiện gì về nguồn gốc 

nguyên liệu thì mới được hưởng ưu đãi thuế quan của FTA đó. Mục đích của QTXX 

là nhằm đảm bảo rằng hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ trong khu vực FTA thì 

mới được hưởng ưu đãi thuế quan. Tuy nhiên, nhiều FTA để đạt được mục đích này 

lại đưa ra các bộ QTXX quá chặt chẽ và cứng nhắc khiến cho hàng hóa khó có thể 

đáp ứng được và do đó không được hưởng lợi về ưu đãi thuế quan của FTA.  

QTXX của CPTPP được áp dụng chung cho tất cả các thành viên và được đánh giá 

là có nhiều điểm linh hoạt, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp so với nhiều FTA trước 

đây của Việt Nam (trong đó có AANZFTA). QTXX chủ đạo trong CPTPP là chuyển 

đỗi mã hàng hóa. Tuy nhiên, rất nhiều sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm công 

nghiệp, cho phép áp dụng thêm quy tắc hàm lượng giá trị khu vực, từ 40% - 50% 

(trong các FTA trước đây, bao gồm cả AANZFTA, tỷ lệ này phổ biến là 40%). Bản 

thân quy tắc hàm lượng giá trị khu vực cũng có nhiều cách tính khác nhau và trong 

nhiều trường hợp cho phép lựa chọn cách tính nào phù hợp và có lợi nhất cho doanh 

nghiệp. 

Một điểm đặc biệt linh hoạt khác của CPTPP là đối với quy tắc hàm lượng giá trị 

khu vực cho phép áp dụng hình thức cộng gộp toàn bộ. Theo đó, nguyên liệu chỉ đáp 

ứng một phần quy tắc xuất xứ (ví dụ không thể đáp ứng tiêu chí hàm lượng giá trị 

khu vực 40% mà chỉ có thể đáp ứng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực 10%) nhưng 

giá trị phần có xuất xứ đó vẫn được phép cộng gộp vào công đoạn sản xuất tiếp theo 
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để tính xuất xứ cho thành phẩm. Đa số các FTA trước đây của Việt Nam không cho 

phép cộng gộp toàn bộ như vậy.  

Về thủ tục chứng nhận xuất xứ, CPTPP cũng có nhiều điểm linh hoạt trong đó nổi 

bật là cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. Cụ thể, theo CPTPP, các doanh nghiệp có thể 

tự chứng nhận xuất xứ trên hóa đơn, chứng từ thương mại của mình mà không phải 

đi xin chứng nhận xuất xứ ở một cơ quan có thẩm quyền như hiện tại ở Việt Nam 

khi thực hiện các FTA khác (bao gồm cả AANZFTA). Trong đó đối tượng được tự 

chứng nhận xuất xứ bao gồm cả người nhập khẩu, người xuất khẩu và người sản 

xuất. Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiết 

kiệm được thời gian, công sức và chi phí so với cơ chế xin cấp chứng nhận xuất xứ 

hiện hành. Đây cũng là mô hình chứng nhận xuất xứ hiện đại đang được áp dụng 

ngày càng phổ biến bởi các quốc gia trên thế giới. 

Tuy nhiên, trong CPTPP Việt Nam có bảo lưu về lộ trình thực hiện thủ tục tự chứng 

nhận xuất xứ riêng, theo đó Việt Nam cam kết sẽ thực hiện song song hình thức 

chứng nhận xuất xứ cũ và hình thức tự chứng nhận xuất xứ theo CPTPP trong vòng 

5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực (và có thể gia hạn thêm 5 năm nữa). Điều này 

có nghĩa là sau tối đa 10 kể từ khi CPTPP có hiệu lực, Việt Nam có thể mới áp dụng 

hoàn toàn cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. 

iii. So sánh CPTPP với AANZFTA, RCEP  

Như đã nêu ở phần trên, cam kết về thuế quan của Australia cho Việt Nam trong 

AANZFTA và CPTPP cho tới thời điểm hiện tại (khi AANZFTA đã có hiệu lực 9 

năm và CPTPP mới bắt đầu có hiệu lực) về cơ bản là tương đương nhau. Do đó 

doanh nghiệp có thể lựa chọn FTA nào để sử dụng khi xuất khẩu hàng hóa sang 

Australia tùy thuộc vào việc QTXX của hiệp định nào có lợi hơn cho doanh nghiệp. 

Mặc dù CPTPP có nhiều quy tắc và thủ tục xuất xứ linh hoạt và dường như dễ áp 

dụng hơn so với AANZFTA, nhưng việc áp dụng cộng gộp xuất xứ trong AANZFTA 
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có thể sẽ có lợi hơn CPTPP do nhiều sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam sử dụng 

nguyên liệu từ khu vực ASEAN hơn là từ các nước CPTPP.  

Ngoài hai FTA chung đã có hiệu lực là AANZFTA và CPTPP, Australia và Việt 

Nam hiện cũng đang là thành viên của đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn 

diện Khu vực (RCEP). RCEP được bắt đầu đàm phán từ tháng 5/2013 và cho đến 

nay đã trải qua 25 vòng đàm phán. Nếu được ký kết, RCEP sẽ trở thành một hiệp 

định lớn nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với 16 thành viên bao gồm 10 

nước ASEAN và 6 đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand. Các nước thành viên đàm phán cũng đặt mục 

tiêu xây dựng một hiệp định RCEP chất lượng cao, và sẽ cao hơn các FTA 

ASEAN+1 đang có. Do đó mặc dù chưa kết thúc, nhưng theo dự đoán thì RCEP 

cũng sẽ có những cam kết cao về tự do hóa thương mại hàng hóa.  

Là một trong những thành viên có trình độ phát triển cao nhất, Australia được dự 

kiến là sẽ có những cam kết xóa bỏ thuế quan mạnh mẽ, mạnh hơn trong AANZFTA. 

Mặc dù cho đến khi RCEP được ký kết và có hiệu lực (dự kiến phải 1, 2 năm tới) thì 

toàn bộ hàng hóa của Việt Nam đã được tự do vào thị trường Australia với thuế suất 

bằng 0% theo AANZFTA hoặc CPTPP, tuy nhiên, nếu có thể áp dụng RCEP thì khả 

năng đáp ứng được QTXX và hưởng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định này của các 

doanh nghiệp Việt Nam sẽ cao hơn CPTPP và AANZFTA. Đó là vì trong 

AANZFTA có Trung Quốc – một thị trường mà Việt Nam nhập khẩu phần lớn các 

nguyên liệu hàng hóa phục vụ sản xuất và xuất khẩu một số ngành mũi nhọn (dệt 

may, da giày…) nên các doanh nghiệp có thể cộng gộp xuất xứ nguyên liệu từ Trung 

Quốc trong tính toán hàm lượng giá trị khu vực để được hưởng ưu đãi thuế quan 

RCEP. 
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1.2. Cơ hội từ các cam kết cắt giảm hàng rào phi thuế quan 

Bên cạnh các cam kết về cắt giảm thuế quan, CPTPP cũng bao gồm một số các cam 

kết về cắt giảm các hàng rào phi thuế quan, giúp tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa của 

Việt Nam xuất khẩu sang Australia. 

i. Thuế xuất khẩu: 

Trong WTO, Việt Nam đã cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu ngoại trừ một số sản phẩm 

mà Việt Nam bảo lưu quyền tiếp tục áp thuế xuất khẩu. Những sản phẩm bảo lưu 

chủ yếu là những sản phẩm khai thác từ tài nguyên thiên nhiên như khoảng sản và 

nhiên liệu nhằm hạn chế xuất khẩu các sản phẩm này để giữ lại cho sản xuất trong 

nước. Tuy nhiên, trong CPTPP, Việt Nam đã phải cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu 

đối với phần lớn các sản phẩm còn bảo lưu theo WTO này, lộ trình xóa bỏ thuế là từ 

5-15 năm. Việt Nam chỉ giữ lại quyền áp thuế xuất khẩu đối với 70 sản phẩm thuộc 

các nhóm khoảng sản, quặng, than và vàng. Như vậy, đối với các sản phẩm được dỡ 

bỏ thuế xuất khẩu theo CPTPP trong thời gian tới sẽ có cơ hội để tăng cường xuất 

khẩu sang các thị trường CPTPP trong đó có Australia. 

ii. Các biện pháp cấm/hạn chế nhập khẩu 

CTPP nhắc lại các nghĩa vụ trong WTO, theo đó các nước không được ban hành 

hoặc duy trì bất kỳ biện pháp cấm, hạn chế nhập khẩu nào ngoại trừ các trường hợp 

đã có cam kết và các ngoại lệ trong WTO. Bên cạnh các nghĩa vụ trong WTO, 

CPTPP còn yêu cầu các nước thành viên không được áp dụng các biện pháp có tính 

hạn chế nhập khẩu sau đây: 

+ Các yêu cầu về giá nhập khẩu, ngoại trừ các trường hợp thực hiện các 

biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp 

+ Các biện pháp cấp phép nhập khẩu dựa trên tiêu chí về hoạt động 
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+ Chỉ cho phép tham gia nhập khẩu hoặc cho phép nhập khẩu một loại hàng 

hóa nếu có quan hệ hợp đồng hoặc quan hệ khác với một nhà phân phối nội địa 

Đặc biệt, các cam kết liên quan tới các biện pháp hạn chế hoặc cấm nhập khẩu trong 

CPTPP sẽ được áp dụng cho cả hàng hóa tân trang (hàng hóa có một phần hoặc toàn 

bộ các bộ phận đã được tân trang lại nhưng có tuổi thọ và chức năng giống như một 

sản phẩm mới). Điều này có nghĩa là Australia sẽ không thể cấm hoặc hạn chế nhập 

khẩu các hàng hóa tân trang từ các nước thành viên CPTPP trong đó có Việt Nam.  

Như vậy, các cam kết CPTPP đã mở rộng hơn WTO ở nhiều nội dung liên quan đến 

các biện pháp cấm/hạn chế nhập khẩu. Các cam kết này sẽ đảm bảo cho hàng hóa 

xuất khẩu của Việt Nam sang Australia tránh gặp phải các biện pháp cấm/hạn chế 

nhập khẩu nêu trên áp dụng đối với các hàng hóa xuất khẩu mới và cả hàng tân trang.  

iii. Hải quan và thuận lợi hóa thương mại 

Các cam kết về hải quan và thuận lợi hóa thương mại của CPTPP có nhiều nội dung 

quan trọng giúp tạo thuận lợi hơn cho thương mại nội khối, đặc biệt có lợi cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu và đáp ứng 

các quy định hải quan của các nước. Do đó, các cam kết này được đánh giá là sẽ đem 

lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, với trên 90% là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường CPTPP trong 

đó có Australia. 

Cụ thể, Chương Hải quan và Thuận lợi hóa thương mại của CPTPP yêu cầu các nước 

phải minh bạch hóa thông tin và quy định về các thủ tục hải quan. Đồng thời, các 

nước cũng phải thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến quy định và 

pháp luật về hải quan, xây dựng và duy trì các điểm hỏi đáp cho doanh nghiệp liên 

quan đến các quy định này. Các nước CPTPP cũng cam kết sẽ giải phóng hàng nhanh 

nhất có thể, chậm nhất là trong vòng 48 giờ. Ngoài ra để hạn chế các trường hợp 
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chậm trễ giải phóng hàng do cơ quan hải quan chưa đưa ra được quyết định về mức 

thuế phí phải nộp, các nước cam kết sẽ vẫn cho phép giải phóng hàng trên cơ sở một 

khoản tiền bảo lãnh. 

Đặc biệt, CPTPP quy định hải quan các nước thành viên phải cho phép nhà xuất 

khẩu trước khi xuất hàng có thể yêu cầu xác định trước về mã số hàng hóa, thuế quan 

áp dụng, xuất xứ hàng hóa… Đây là một quy định rất có lợi cho các doanh nghiệp, 

đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thường gặp rủi ro khi xác định 

sai mã hàng hóa hoặc xuất xứ hàng hóa khiến cho hàng hóa bị áp thuế quan khác so 

với dự kiến ban đầu.  

iv. Các biện pháp an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật (SPS) 

Như đã đề cập ở mục 1.3 Phần I, Australia là một trong số những nước áp dụng 

thường xuyên và khắt khe các biện pháp SPS đối với hàng hóa nhập khẩu. Đây cũng 

là một trong những rào cản khó khăn nhất của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 

sang thị trường này. Trong CPTPP, mặc dù Australia không có cam kết cụ thể nào 

về việc sẽ cắt giảm các biện pháp SPS, tuy nhiên, CPTPP đặt ra một số nghĩa vụ cao 

hơn WTO khiến cho việc áp đặt các biện pháp này sẽ khó khăn hơn đối với các thành 

viên nhập khẩu. 

Cụ thể, CPTPP có các cam kết sâu hơn Hiệp định SPS của WTO về một số nội dung 

liên quan tới 04 khía cạnh sau: 

-  Về quy trình phân tích khoa học và rủi ro: Các nước CPTPP cam kết bảo đảm 

rằng: 

o Các biện pháp SPS phải dựa trên các nguyên tắc khoa học, tiêu chuẩn, 

hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế hoặc dựa trên việc đánh giá rủi ro khách quan 

theo đúng yêu cầu của WTO; 



41 

 

o Việc đánh giá rủi ro phải được thực hiện minh bạch, có ghi chép lại và 

cho phép các chủ thể liên quan và các nước CPTPP cơ hội để bình luận; 

o Việc đánh giá rủi ro phải được tiến hành phù hợp với bối cảnh rủi ro 

liên quan, đồng thời tính đến các dữ liệu khoa học, thông tin định tính, định lượng 

có liên quan; 

o Nếu sau khi đánh giá rủi ro, nước nhập khẩu ban hành biện pháp SPS 

cho phép nhập khẩu, thì nước này phải áp dụng biện pháp đó trong một khoảng thời 

gian hợp lý; 

o Biện pháp quản lý rủi ro không gây cản trở thương mại vượt quá mức 

cần thiết và phải tính đến điều kiện kinh tế và kỹ thuật liên quan. 

-  Về thanh tra về SPS  

Thanh tra về SPS là quy trình do nước nhập khẩu tiến hành đối với hệ thống thanh 

tra SPS của nước xuất khẩu hàng hóa, nhằm đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát SPS 

của nước xuất khẩu đối với hàng xuất khẩu đáp ứng được các mục tiêu SPS của nước 

nhập khẩu. CPTPP ghi nhận quyền thanh tra về SPS của các nước nhập khẩu nhưng 

đòi hỏi việc thanh tra này phải đảm bảo một số yêu cầu nhất định, ví dụ:  

o Việc thanh tra phải có tính hệ thống, và phải hướng tới (phục vụ) việc 

đánh giá hiệu quả hoạt động kiểm soát SPS của nước xuất khẩu; 

o Trước khi tiến hành thanh tra, nước nhập khẩu và nước xuất khẩu phải 

thảo luận và quyết định về mục tiêu, phạm vi, tiêu chí, thủ tục và các bước thanh tra; 

o Nước nhập khẩu phải cho nước xuất khẩu cơ hội để bình luận về các 

kết luận sau thanh tra; 

o Nước xuất khẩu phải được thông báo bằng văn bản về kết quả thanh tra 

và phải được tạo cơ hội để góp ý kết quả này; 

o Kết luận thanh tra cuối cùng phải dựa trên bắng chứng khách quan và 

số liệu xác thực. 
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- Về việc kiểm tra chuyên ngành SPS khi nhập khẩu 

Theo cam kết trong CPTPP, liên quan tới quy trình kiểm tra chuyên ngành về an 

toàn vệ sinh thực phẩm khi nhập khẩu, các nước CPTPP phải: 

o Bảo đảm rằng việc kiểm tra của mình là dựa trên các nguy cơ gắn với 

việc nhập khẩu, quy trình kiểm tra nhanh chóng; 

o Cung cấp các thông tin về quy trình, căn cứ, tần suất kiểm tra chuyên 

ngành SPS cho nước CPTPP khác nếu được yêu cầu; 

o Bảo đảm rằng việc kiểm tra được tiến hành đúng phương pháp, thiết bị 

và theo các tiêu chuẩn áp dụng đối với phòng thí nghiệm quốc tế; 

o Nếu sau khi kiểm tra, nước nhập khẩu quyết định cấm hoặc hạn chế 

việc nhập khẩu hàng hóa liên quan thì phải thông báo kết quả kiểm tra trong vòng 

07 ngày cho ít nhất là một trong số các chủ thể sau: người nhập khẩu, người xuất 

khẩu, nhà sản xuất hoặc Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu. Thông báo này 

phải bao gồm nguyên nhân cấm/hạn chế nhập khẩu, căn cứ pháp lý; hiện trạng của 

hàng hóa liên quan và cách thức xử lý, nếu có. Và quyết định cấm/hạn chế này phải 

được rà soát lại sau đó theo yêu cầu của nước xuất khẩu. 

- Về biện pháp SPS khẩn cấp 

CPTPP cho phép các nước được áp dụng các biện pháp SPS khẩn cấp cần thiết để 

bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người, động, thực vật. Tuy nhiên khi áp dụng biện 

pháp này, nước áp dụng phải bảo đảm các yêu cầu: 

o    Thông báo nhanh chóng cho các nước Thành viên khác, và 

o    Trong vòng 6 tháng sau đó nước này phải rà soát lại căn cứ khoa học 

của biện pháp khẩn cấp và nếu sau rà soát vẫn tiếp tục duy trì biện pháp này thì phải 

định kỳ rà soát lại. 
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Với khá nhiều các cam kết mới trong cách thức và điều kiện áp dụng các biện pháp 

SPS, theo xu hướng nâng cao hàm lượng khoa học, chứng minh và điều kiện vật chất 

trong áp dụng các tiêu chuẩn SPS, trong tương lai các nước CPTPP trong đó có 

Australia có thể sẽ sẽ phải bỏ ra chi phí nhiều hơn để có thể sử dụng các biện pháp 

SPS. Điều này có thể sẽ khiến Australia phải thận trọng và hạn chế hơn trong việc 

ban hành các biện pháp SPS đối với hàng hóa nhập khẩu.  

v. Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT) 

Bên cạnh các cam kết mang tính nhắc lại các nguyên tắc về TBT của WTO, CPTPP 

có thêm một số các cam kết mới liên quan tới (i) quy trình đánh giá sự phù hợp và 

(ii) Yêu cầu về nội dung các tiêu chuẩn TBT đối với một số sản phẩm cụ thể. 

- Về quy trình đánh giá sự phù hợp 

Cam kết đáng chú ý nhất của CPTPP về vấn đề này là các nước không được đối xử 

phân biệt giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp đặt trụ sở tại các nước CPTPP với 

các tổ chức đặt trụ sở tại lãnh thổ nước mình, không được yêu cầu các tổ chức đánh 

giá sự phù hợp phải đặt trụ sở hay đặt văn phòng đại diện trên lãnh thổ nước mình. 

- Về TBT đối với một số loại hàng hóa cụ thể 

CPTPP có Phụ lục về các nguyên tắc ràng buộc các nước khi ban hành các quy định 

TBT đối với 07 nhóm hàng hóa là rượu vang và đồ uống chưng cất, các sản phẩm 

công nghệ thông tin, dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm đóng gói và phụ 

gia thực phẩm, các sản phẩm hữu cơ. Các Phụ lục của Chương này không quy định 

về các tiêu chuẩn cụ thể nhưng ràng buộc quyền ban hành một số dạng biện pháp 

TBT nhất định đối với các sản phẩm này. Trong số 06 nhóm hàng trên, một số mặt 

hàng Việt Nam có xuất khẩu nhiều là đồ uống chưng cất, các sản phẩm công nghệ 

thông tin, thực phẩm đóng gói và phụ gia thực phẩm.  
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Như vậy, CPTPP sẽ không làm thay đổi lớn cơ chế áp dụng TBT của các nước thành 

viên trong đó có Australia. Tuy nhiên, với thêm một số cam kết ràng buộc khi ban 

hành các biện pháp TBT, đặc biệt đối với một số sản phẩm cụ thể, các nước CPTPP 

sẽ bị hạn chế phần nào khi muốn gia tăng áp dụng các biện pháp này trong tương lai. 

vi. Các biện pháp phòng vệ thương mại  

Australia là một trong 10 quốc gia sử dụng nhiều nhất các biện pháp phòng vệ thương 

mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ) trên thế giới. Tính tới thời điểm 

31/12/2017, Australia đã khởi xướng 332 vụ kiến chống bán phá giá, 28 vụ kiện 

chống trợ cấp, và 4 vụ kiện tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài. Riêng đối với hàng 

hóa Việt Nam, tính đến 31/12/2018, Australia tiến hành 07 vụ kiện, trong đó có 05 

vụ kiện chống bán phá giá và 02 vụ kiện đúp cả chống bán phá giá và chống trợ cấp.  

Đối với các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp, các cam kết trong CPTPP 

chủ yếu khẳng định lại các nguyên tắc của Hiệp định định về Chống bán phá giá và 

Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO. Bên cạnh đó, CPTPP 

cũng có thêm một số cam kết mới về hợp tác, ghi nhận một số thông lệ tốt về minh 

bạch và quy trình điều tra, áp dụng các biện pháp này. Tuy nhiên, trong CPTPP 

không có cam kết nào đề cập hay ghi nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam 

trong các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp mà các nước CPTPP tiến hành 

với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. 

Riêng đối với các biện pháp tự vệ, CPTPP ngoài khẳng định lại các nguyên tắc của 

Hiệp định về biện pháp tự về của WTO còn bổ sung thêm một quy trình tự vệ mới  

bên cạnh quy trình tự vệ theo WTO. Cụ thể, theo CPTPP, các nước có thể duy trì 02 

nhóm biện pháp tự vệ, bao gồm tự vệ toàn cầu (tự vệ theo WTO như trước nay vẫn 

áp dụng) và tự vệ trong thời gian chuyển đổi (tự vệ riêng của CPTPP). 
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+ Tự vệ toàn cầu: CPTPP bổ sung một điểm mới so với WTO, đó là các 

nước CPTP khi áp dụng khi áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu có thể loại trừ các sản 

phẩm có xuất xứ mà áp dụng hạn ngạch thuế quan hoặc nằm trong danh mục cắt 

giảm thuế của nước đó nếu việc nhập khẩu các hàng hoá này không phải là nguyên 

nhân gây ra thiệt hại hoặc đe doạ gây ra thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa của 

nước đó. Nói cách khác, khi một nước CPTPP áp dụng một biện pháp tự vệ toàn cầu 

thì có thể loại trừ không áp dụng đối với các hàng hoá có xuất xứ từ một nước CPTPP 

khác. Đây là một điểm thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nếu 

Australia áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu thì có cơ hội được loại trừ ra khỏi danh 

sách các nước bị áp thuế tự vệ của Australia. 

+ Tự vệ trong thời gian chuyển đổi: CPTPP cho phép một nước thành viên 

tiến hành điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ chỉ đối với hàng hoá của một hoặc 

nhiều nước thành viên CPTPP khác trong thời gian chuyển đổi (là khoảng thời gian 

3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực hoặc dài hơn tuỳ thuộc vào lộ trình cắt giảm 

thuế của hàng hoá bị áp dụng), nếu việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hoá đó dẫn 

đến lượng nhập khẩu gia tăng đột biến và gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành 

sản xuất nội địa của nước nhập khẩu. Các biện pháp tự vệ có áp dụng trong trường 

hợp này là i) Ngừng cắt giảm thuế quan theo lộ trình cắt giảm thuế quan đối với sản 

phẩm bị áp dụng, hoặc ii) Tăng thuế quan của sản phẩm bị áp dụng lên mức thuế 

MFN. Như vậy, đây sẽ là một điểm cần lưu ý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu 

sang Australia vì có thể sẽ bị áp dụng các biện pháp tự vệ này trong thời gian thực 

hiện lộ trình cắt giảm thuế của Australia theo CPTPP (lộ trình tối đa của Australia 

là 4 năm).  



46 

 

vii. So sánh CPTPP với AANZFTA, RCEP  

So sánh với CPTPP, AANZFTA không có nhiều cam kết cắt giảm các hàng rào phi 

thuế quan như CPTPP. Tuy nhiên, AANZFTA có một số nội dung về SPS và TBT 

đặc thù giúp tạo thuận lợi cho thương mại nội khối. 

Về các biện pháp SPS, các nước thành viên AANZFTA được khuyến nghị xây dựng 

các thỏa thuận và quyết định tương đương. Ngoài ra, nếu được bên xuất khẩu yêu 

cầu, bên nhập khẩu phải đàm phán nhằm xây dựng lên những thỏa thuận công nhận 

song phương về các biện pháp SPS tương đương. AANZFTA cũng thiết lập một cơ 

chế tham vấn nhằm giải quyết các vấn đề SPS, và thành lập một Tiểu ban SPS nhằm 

mục đích rà soát việc thực hiện các điều khoản SPS của AANZFTA.  

Liên quan đến các biện pháp TBT, AANZFTA yêu cầu các nước thành viên phải sử 

dụng các tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng cho việc xây dựng các quy chuẩn quốc 

gia. Trong trường hợp sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế không phù hợp hoặc kém hiệu 

quả và các tiêu chuẩn giữa các quốc gia thành viên lại khác nhau, thì nước xuất khẩu 

có quyền yêu cầu nước nhập khẩu xem xét chấp nhận các tiêu chuẩn của nước xuất 

khẩu là tương đương. AANZFTA cũng ràng buộc các thành viên phải nỗ lực thực  

hiện các sáng kiến thuận lợi hóa thương mại liên quan đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

và quy trình đánh giá sự phù hợp, kể cả các hiệp định hay thỏa thuận liên quan đến 

vấn đề này như các thỏa thuận về công nhận tương đương. Và chẳng hạn nếu có hai 

thành viên ký các hiệp định hoặc thỏa thuận trên thì phải có nghĩa vụ mở rộng cho 

phép sự tham gia hiệp định/thỏa thuận đó đến các thành viên khác của AANZFTA.  

Còn so sánh với RCEP, mặc dù hiệp định này vẫn chưa kết thúc đàm phán và do đó 

chưa công bố văn kiện đàm phán nhưng theo như các thông tin được đưa ra trong 

các tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo RCEP thì RCEP cũng hướng tới cắt giảm 

đáng kể các rào cản phi thuế quan nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại nội 

khối. Tuy nhiên, đây là một hiệp định với nhiều thành viên có trình độ phát triển 

khác nhau nên mặc dù mục tiêu đưa ra là cao nhưng kết quả có thể khó đạt được như 

mong đợi. 
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2. Cơ hội tiếp cận thị trường dịch vụ, đầu tư của Australia 

CPTPP là một hiệp định có tiêu chuẩn cao về tự do hóa thương mại dịch vụ và bảo 

hộ đầu tư giúp thúc đẩy thương mại dịch vụ và đầu tư trong khối đồng thời cũng 

tăng cường bảo đảm quyền lợi của các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư của các nước 

thành viên. Các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư của Việt Nam sang Australia sẽ được 

hưởng một môi trường kinh doanh trong khu vực thuận lợi, minh bạch hơn và có thể 

dự đoán được từ các cam kết về nguyên tắc về dịch vụ và đầu tư trong CPTPP, đồng 

thời cũng sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường dịch vụ và đầu tư của các nước thành viên 

CPTPP hơn thông qua các cam kết về tự do hóa thương mại và đầu tư của Hiệp định. 

2.1. Các cam kết về nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho các nhà cung cấp 

dịch vụ và đầu tư CPTPP 

Đối với dịch vụ, nguyên tắc chủ đạo mà CPTPP đặt ra là không phân biệt đối xử. 

Các thành viên CPTPP sẽ không được phân biệt đối xử giữa các nhà cung cấp dịch 

vụ trong nước và nước ngoài (nguyên tắc đối xử Quốc gia), và giữa các nhà cung 

cấp dịch vụ từ các thành viên CPTPP với các nhà cung cấp dịch vụ từ các nước ngoài 

thành viên (nguyên tắc đối xử Tối huệ quốc). CPTPP cũng yêu cầu các thành viên 

không được đặt ra các hạn chế về số lượng đối với các nhà cung cấp dịch vụ nước 

ngoài (như hạn chế về số lượng nhà cung cấp), các hạn chế về hình thức pháp lý của 

doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ (nghĩa vụ Tiếp cận thị trường). Ngoài ra, các 

thành viên CPTPP không được yêu cầu một nhà cung cấp dịch vụ từ một nước thành 

viên CPTPP khác phải thiết lập văn phòng đại diện hoặc bất kỳ hình thức doanh 

nghiệp nào trên lãnh thổ của mình, hay phải cư trú trên lãnh thổ mình để cung cấp 

dịch vụ qua biên giới.  

Ngoài các nguyên tắc cơ bản nói trên, CPTPP cũng đặt ra một số yêu cầu mới đối 

với các thành viên trong quản lý các dịch vụ qua biên giới, như: i) các yêu cầu đối 

với các quy định nội địa liên quan phải hợp lý, khách quan, công bằng, quy trình cấp 
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phép phải rõ ràng, khả thi…ii) phải tạo điều kiện để thúc đẩy thảo luận tiến tới chấp 

nhận bằng cấp của nhau, iii) cho phép chuyển tiền và thanh toán liên quan tới các 

dịch vụ qua biên giới ra hoặc vào lãnh thổ một cách tự do, không chậm trễn, không 

hạn chế loại tiền tệ và theo tỷ giá thị trường tại thời điểm chuyển….iv) các thành 

viên phải đáp ứng một số yêu cầu về minh bạch, như phải có cơ chế để cho các bên 

liên quan bình luận về các quy định, phải để một khoảng thời gian hợp lý trước khi 

văn bản có hiệu lực…. 

Liên quan đến đầu tư, tương tự như dịch vụ, nguyên tắc chủ đạo đối với đầu tư cũng 

là không phân biệt đối xử - nguyên tắc đối xử Quốc gia và nguyên tắc đối xử Tối 

huệ quốc. CPTPP cũng đặt ra nguyên tắc liên quan tới Các yêu cầu về hoạt động 

cấm các nước đặt ra các yêu cầu bắt buộc liên quan tới việc thành lập, mua lại, ở 

rộng, quản lý, hoạt động/vận hành của khoản đầu tư hay các yêu cầu về mức giá, 

thời hạn, trị giá bản quyền theo hợp đồng li-xăng…Các nguyên tắc liên quan tới 

Nhân sự quản lý cao cấp và Ban lãnh đạo không cho phép các nước thành viên đặt 

ra các yêu cầu về quốc tịch bắt buộc của nhân sự quản lý cấp cao hay Ban lãnh đạo 

của công ty có đầu tư nước ngoài…. 

Bên cạnh các nguyên tắc mở cửa thị trường, xóa bỏ rào cản đầu tư kể trên, CPTPP 

cũng đặt ra các nguyên tắc nhằm đảm bảo các quyền lợi cơ bản của nhà đầu tư, bao 

gồm: i) các nguyên tắc Chuẩn đổi xử tối thiểu – đối xử với nhà đầu tư nước ngoài 

một cách công bằng, thỏa đáng, bảo hộ an toàn, đầy đủ theo tập qán quốc tế, ii) 

nguyên tắc Bảo vệ tài sản của nhà đầu tư trước các biện pháp tịch thu, cưỡng chế, 

quốc hữu hóa, nếu nước nhận đầu tư thực hiện các biện pháp này thì phải bồi thường 

nhanh chóng, chính xác, đúng giá thị trường…., iii) nguyên tắc bảo đảm việc chuyển 

vốn tự do liên quan đến khoản đầu tư. Đặc biệt, CPTPP thiết lập một cơ chế giải 

quyết tranh chấp giữa nước nhận đầu tư và nhà đầu tư (ISDS) theo đó cho phép nhà 

đầu tư có quyền kiện chính phủ nước nhận đầu tư ra một tổ chức trọng tài độc lập. 
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Đây là một công cụ khá mạnh cho phép nhà đầu tư bảo vệ quyền lợi của mình trong 

trường hợp xảy ra tranh chấp với nước nhận đầu tư. 

Riêng đối với dịch vụ tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán), CPTPP bao 

gồm một chương độc lập thiết lập các nguyên tắc riêng cho lĩnh vực dịch vụ này. 

Bên cạnh các nghĩa vụ chung về không phân biệt đối xử (nghĩa vụ đối xử Quốc gia 

và đối xử Tối huệ quốc) và minh bạch hóa  nhằm đảm bảo cho các nhà cung cấp 

dịch vụ và đầu tư tài chính nước ngoài được đối xử một cách công bằng và bình 

đẳng, Chương về Dịch vụ Tài chính của CPTPP cũng đặt ra một loạt các nghĩa vụ 

cụ thể, chẳng hạn như: i) cho phép cung cấp qua biên giới các dịch vụ quản lý danh 

mục đầu tư; dịch vụ thanh toán điện tử cho các giao dịch thanh toán thẻ, ii) cho phép  

các tổ chức tài chính nước ngoài chuyển tải qua biên giới thông tin để xử lý dữ liệu 

với điều kiện vẫn đáp ứng được các yêu cầu về riêng tư và bảo mật; iii) thiết lập một 

quy trình đặc biệt cho phép bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các biện pháp an 

toàn tài chính của một nước thành viên sẽ không bị kiện theo cơ chế giải quyết tranh 

chấp ISDS.  

Mặc dù CPTPP đặt ra rất nhiều nguyên tắc và nghĩa vụ về dịch vụ và đầu tư áp dụng 

chung cho tất các thành viên nhưng cũng đi kèm nhiều ngoại lệ chung và bảo lưu 

riêng của từng nước nhằm đảm bảo cho các nước vẫn có không gian chính sách để 

ban hành các quy định và chính sách công nhằm bảo vệ an ninh quốc phòng, tính 

mạng, sức khỏe con người và động thực vật, bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội…. 

Với các nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích cho các nhà cung cấp dịch vụ và đầu 

tư nước ngoài áp dụng chung kể trên, các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư của Việt 

Nam sang thị trường Australia sẽ được hưởng các lợi ích từ các nguyên tắc này. Mặc 

dù hiện tại Australia đã đang là một thị trường khá mở về dịch vụ và an toàn về đầu 

tư, nhưng với thêm các nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư theo CPTPP, 

các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư của Việt Nam sẽ yên tâm hơn khi xuất khẩu dịch 

vụ và đầu tư sang thị trường này. 
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2.2. Các cam kết về tự do hóa thương mại dịch vụ và đầu tư của Australia 

trong CPTPP 

Khác với WTO và nhiều FTA trước đây, mở cửa thị trường dịch vụ và đầu tư trong 

CPTPP được thực hiện theo hình thức “chọn – bỏ”, mỗi nước sẽ liệt kê ra một Danh 

mục các lĩnh vực dịch vụ mà nước đó chưa muốn mở, hoặc mở cho đối tác ở một 

mức nhất định và nước này sẽ chỉ phải mở tối thiểu như mức đã cam kết; đối với các 

lĩnh vực nằm ngoài Danh mục này, nước đó sẽ phải mở toàn bộ, không có bất kỳ 

hạn chế gì cho đối tác. Danh mục này trong CPTPP gọi là Danh mục các biện pháp 

không tương thích. Mỗi nước CPTPP có một Danh mục này, thể hiện các cam kết 

về tự do hóa thương mại dịch vụ và đầu tư của nước đó trong CPTPP.  

Australia có nhiều cam kết mở cửa về dịch vụ và đầu tư trong CPTPP cao hơn so 

với WTO. Trong đó, đáng lưu ý là Australia tăng ngưỡng rà soát5 bởi Ban Rà soát 

Đầu tư Nươc ngoài (FIRB) đối với các nhà đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư tư nhân, 

không phải chính phủ) từ các nước CPTPP từ 252 triệu AUD lên 1,094 AUD6 cho 

các khoản đầu tư trong các lĩnh vực không nhạy cảm. Còn đối với các lĩnh vực nhạy 

cảm (như truyền thông, giao thông vận tải, một số dịch vụ quốc phòng, cơ sở hạt 

nhân…) thì Australia vẫn duy trì ngưỡng rà soát là 252 triệu AUD và thấp hơn nữa 

đối với các lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm (như đầu tư vào đất thành phố, đất nông 

nghiệp…). 

Ngoài ra đối với các dịch vụ xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam (du lịch, vận tải) và 

các lĩnh vực đầu tư mà Việt Nam có thế mạnh (tài chính ngân hàng, bán buôn bán 

lẻ, sửa chữa ô tô xe máy và xe có động cơ, nông lâm nghiệp thủy sản, chế biến chế 

tạo) Australia có mở hơn trong CPTPP so với WTO một số lĩnh vực sau: 

                                           
5 Tùy thuộc lĩnh vực đầu tư, khi khoản đầu tư vượt một ngưỡng quy định thì nhà đầu tư sẽ phải xin phép tại Ban Rà 

soát Đầu tư Nước ngoài của Australia, còn dưới ngưỡng đó thì sẽ không phải xin phép. 
6 Đây là các mức được tính tại thời điểm 1/1/2015, các mức này sẽ được điều chỉnh hàng năm dựa trên hệ số khử 

lạm phát tính theo GDP của năm đó.  
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Bảng 14: Một số lĩnh vực dịch vụ xuất khẩu và đầu tư thế mạnh của Việt Nam 

được Australia mở cửa hơn trong CPTPP so với WTO 

Lĩnh vực 

Cam kết của Australia 

trong CPTPP cao hơn 

WTO 

Dịch vụ phân phối  

- Dịch vụ bán buôn (CPC 6221, 6222, 6223-6228) 

Các dịch vụ bán buôn các nguyên liệu nông nghiệp thô 

và động vật sống. Ngoại trừ các dịch vụ bán buôn thuốc 

lá chưa gia công và sản phẩm thuốc lá, đồ uống có cồn, 

súng 

- Loại bỏ các hạn chế đối 

với Phương thức 1-3 

- Dịch vụ bán lẻ (CPC 631**, 63211**, 63212, 6322, 

6323, 6324, 6325, 6329**, 61112, 6113, 6121) 

Cam kết của Australia liên quan đến những lĩnh vực này 

mở rộng để bao gồm các dịch vụ sau không được liệt kê 

trong phân loại CPC có liên quan: dịch vụ quản lý kho 

hàng, lắp ráp, phân loại và xếp loại hàng hóa, phá vỡ h 

àng hóa, phân phối lại và dịch vụ giao hàng cho bán lẻ. 

Không  bao gồm việc pha chế dược phẩm, bán lẻ đồ uống 

có cồn, thuốc lá và súng. 

- Loại bỏ các hạn chế đối 

với Phương thức 2 và 3 

Dịch vụ du lịch và các dịch vụ liên quan -  

- Dịch vụ đại lý du lịch và điều hành tour du lịch (CPC 

7471) 

- Loại bỏ các hạn chế đối 

với  Phương thức 1, 2, 3 

Dịch vụ vận tải  

      Dịch vụ vận tải hàng không  

- Các dịch vụ vận hành cảng hàng không - Loại bỏ các  hạn chế đối 

với Phương thức 1, 2, 3  

- Các dịch vụ điều hành mặt đất - Loại bỏ các  hạn chế đối 

với Phương thức 1, 2, 3 

- Các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay trong thời 

gian nghỉ ngoại trừ bảo dưỡng đường (CPC 8868**) 

- Loại bỏ các  hạn chế đối 

với Phương thức 1, 2, 3 
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- Bán và tiếp thị các dịch vụ vận tải hàng không - Loại bỏ các hạn chế đối 

với Phương thức 1 ngoại 

trừ các dịch vụ bán lẻ 

(CPC 631**, 63211**, 

63212, 61112, 6113, 

6121, 6322, 6323, 6324, 

6325, 6329**). 

- Loại bỏ các hạn chế đối 

với Phương thức 2 và 3 

- Các dịch vụ phụ trợ cho tất cả các phương thức vận tải: 

+ Dịch vụ lưu trữ và kho (CPC 742 

không bao gồm vận tải hàng hải) 

Cam kết của Australia liên quan đến những dịch vụ này 

mở rộng để bao gồm các dịch vụ ngoài những dịch vụ 

được liệt kê trong CPC 742: dịch vụ trung tâm phân phối 

và xử lý vật liệu, và dịch vụ thiết bị chẳng hạn như trạm 

container và dịch vụ kho (không bao gồm vận tải hàng 

hải) 

+ Loại bỏ các hạn chế 

đối với Phương thức 2 và 

3 

+ Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748 không bao 

gồm vận tải hàng hải) 

Cam kết của Australia liên quan đến những dịch vụ này 

mở rộng để bao gồm những dịch vụ ngoài các dịch vụ 

được liệt kê trong CPC 748: dịch vụ cơ quan hải quan, 

dịch vụ lập lịch bốc hàng (không bao gồm vận tải hàng 

hải) 

+ Loại bỏ các hạn chế 

đối với Phương thức 1, 

2, 3 

+ Dịch vụ hỗ trợ vận tải và các dịch vụ phụ trợ khác (CPC 

749 không bao gồm vận tải hàng hải) 

Cam kết của Australia liên quan đến những dịch vụ này 

mở rộng để bao gồm những dịch vụ ngoài các dịch vụ 

được liệt kê trong CPC 749: dịch vụ cho thuế container 

(không bao gồm vận tải hàng hải) 

+ Loại bỏ các hạn chế 

đối với Phương thức 1, 

2, 3 
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2.3. So sánh CPTPP với AANZFTA và RCEP 

So với AANZFTA, các cam kết về dịch vụ và đầu tư trong CPTPP có tiêu chuẩn cao 

hơn nhiều cả về các nguyên tắc áp dụng chung và các cam kết cụ thể về tự do hóa 

dịch vụ và đầu tư. Chẳng hạn như đối với các nguyên tắc về đầu tư, so với 

AANZFTA, CPTPP bổ sung thêm một số nghĩa vụ mới với nhà nước, tăng bảo  hộ 

cho nhà đầu tư như Chuẩn đối xử tối thiểu, Đối xử trong trường hợp xung đột vũ 

trang hoặc bạo loạn dân sự, Thế quyền, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp…. 

Đồng thời, CPTPP cũng bổ sung thêm nhiều điều khoản đối với các nội dung như 

Yêu cầu về hoạt động, Trưng thu trưng dụng, Quy trình giải quyết tranh chấp nhà 

nước – nhà đầu tư…so với AANZFTA. 

Về các cam kết tự do hóa dịch vụ và đầu tư, trong khi CPTPP sử dụng phương thức 

“Chọn – Bỏ” thì AANZFTA vẫn sử dụng phương thức “Chọn – Cho” như trong 

CPTPP. Đồng thời, Australia có thêm nhiều cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ 

và đầu tư trong CPTPP hơn so với AANZFTA. Chẳng hạn như trong AANZFTA, 

Australia không có cam kết nâng ngưỡng rà soát các khoản đầu tư bởi Ban Rà soát 

Đầu tư Nước ngoài cho các nhà đầu tư của Việt Nam như trong CPTPP. Australia 

cũng không mở nhiều lĩnh vực dịch vụ, đầu tư là thế mạnh của Việt Nam như du 

lịch, vận tải, phân phối trong AANZFTA như trong CPTPP.  

Liên quan đến Hiệp định RCEP, hiện tại Chương Dịch vụ và Đầu tư của Hiệp định 

này vẫn đang trong quá trình đàm phán và chưa công bố nội dung cụ thể của đàm 

phán. Theo Đề cương đàm phán đính kèm Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo 

RCEP tháng 11/2017 thì Chương Dịch vụ của RCEP sẽ được xây dựng dựa trên Hiệp 

định Thương mại Dịch vụ (GATS) của WTO và các FTA ASEAN+1; và Chương về 

Đầu tư sẽ thiết lập các điều khoản nhằm đảm bảo một môi trường đầu tư thuận lợi 

trong khu vực bao gồm 4 trụ cột chính của đầu tư là: Bảo hộ, tự do hóa, thủ đẩy, và 

tạo thuận lợi.  
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3. Cơ hội tiếp cận thị trường lao động của Australia 

Mở cửa thị trường và hội nhập về lao động là vấn đề rất đặc thù mà hầu như tất cả 

các nền kinh tế đều rất thận trọng, thể hiện qua những cam kết rất hạn chế trong 

WTO cũng như các FTA. Là FTA thế hệ mới nhưng CPTPP cũng không phải ngoại 

lệ về lĩnh vực này, dù rằng mức độ cam kết về mở cửa thị trường lao động trong 

Hiệp định này đã cởi mở hơn so với WTO và các FTA trước đây. Các cam kết mở 

cửa hơn này cũng chỉ dành cho một số đối tượng lao động đặc thù, như các giám 

đốc, chuyên gia làm việc cho một chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở nước ngoài, 

lao động cung cấp dịch vụ theo một hợp đồng có sẵn như kỹ sư lắp đặt hoặc bảo trì 

máy móc thiết bị…. Bên cạnh đó, những điều kiện về trình độ, kinh nghiệm đặt ra 

cho các đối tượng này để được tiếp cận thị trường cũng rất phức tạp và ngặt nghèo. 

Cụ thể, trong CPTPP, các cam kết về mở cửa thị trường lao động đối với các đối 

tượng lao động kể trên được quy định trong Chương về Di chuyển thể nhân, với các 

cam kết chung về nghĩa vụ của các nước trong việc đảm bảo thuận lợi cho các đối 

tượng lao động nước ngoài này khi nhập cảnh vào nước mình, và các cam kết riêng 

của từng nước trong việc mở cửa thị trường cho từng loại hình lao động đó. 

3.1. Các nghĩa vụ chung 

Trong CPTPP, việc nhập cảnh tạm thời của lao động sang làm việc tại các nước 

CPTPP sẽ được tạo thuận lợi hơn theo các nước cam kết, bao gồm hai nhóm cam kết 

chính sau: 

(i) Các cam kết về minh bạch hóa thông tin và thủ tục: CPTPP yêu cầu các 

nước thành viên phải thực hiện một số nghĩa vụ minh bạch, trong đó đáng 

chú ý có: 

- Minh bạch hóa thông tin về điều kiện nhập cảnh, bao gồm cả các tài liệu 

giải thích và biểu mẫu liên quan;  
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- Thiết lập và duy trì các cơ chế trả lời các câu hỏi liên quan;  

- Cung cấp thông tin kịp thời về tình trạng của đơn xin nhập cảnh (nếu 

được yêu cầu);  

- Đảm bảo mức phí nộp đơn và thời gian xử lý phải hợp lý 

(ii)  Các cam kết về hợp tác:  

- Thiết lập một Ủy ban về Nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh: Ủy 

ban họp định kỳ 3 năm/lần, để rà soát việc thực hiện các nghĩa vụ theo 

Chương này của các nước thành viên và các vấn đề phát sinh liên quan 

khác trong quá trình thực hiện Hiệp định.  

- Cam kết sẽ xem xét thực hiện các hoạt động hợp tác khác (ví dụ tư vấn 

về việc phát triển hệ thống cấp visa điện tử, chia sẻ kinh nghiệm về việc 

sử dụng công nghệ sinh trắc học, hệ thống thông tin hiện đại nhằm đảm 

bảo an ninh biên giới…) 

3.2. Các cam kết riêng về mở cửa thị trường lao động của Australia cho 

Việt Nam 

So với WTO, Australia chỉ mở thêm một loại hình lao động là chuyên viên cài đặt 

hoặc cung cấp dịch vụ máy móc hoặc thiết bị theo một hợp đồng mua bán cho Việt 

Nam và các nước CPTPP khác cũng có cam kết mở cửa đối với loại hình lao động 

này. Thời gian lưu trú cho phép đối với loại hình lao động này tối đa là 3 tháng. Đối 

với các loại hình lao động khác, cam kết trong CPTPP tương tự như WTO. 

Tuy nhiên, đối với Việt Nam, Australia và Việt Nam có thêm một Thư song phương 

về Việc làm và Lao động kỳ nghỉ. Theo đó, hai nước sẽ thực hiện rà soát việc thực 

thi Thỏa thuận về Lao động kỳ nghỉ đã có giữa hai bên ký ngày 18/3/2015 để mở 

rộng Thỏa thuận này. Về thời hạn, về rà soát này sẽ được thực hiện trong vòng 1 

năm kể từ khi CPTPP có hiệu lực với hai Bên. Về nội dung, Australia cam kết khi 
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rà soát sẽ nâng số lao động kỳ nghỉ của Việt Nam được phép sang Australia từ 200 

người/năm (theo Thỏa thuận hiện hành) lên 1,500 người/năm.  

Đây là một cam kết của Australia rất có lợi cho các lao động trẻ tuổi của Việt Nam 

muốn kết hợp đi nghỉ (du lịch) với làm việc tại Australia trong thời gian nghỉ. Thực 

tế trong quá trình thực hiện Thỏa thuận về Lao động kỳ nghỉ ký năm 2015 giữa hai 

bên cho thấy Thỏa thuận này đã thu hút được sự quan tâm lớn của nhiều lao động 

Việt Nam mong muốn làm việc tại Australia. Kể từ khi thực hiện chương trình này, 

hàng năm Việt Nam đã sử dụng hết hạn ngạch được phép (200 lao động) để đưa lao 

động Việt Nam sang Australia làm việc trong thời hạn 1 năm.  

3.3. So sánh CPTPP với AANZFTA RCEP  

Các cam kết về di chuyển thể nhân trong CPTPP về cơ bản cũng tương tự như 

AANZFTA. Các cam kết chung của CPTPP có bổ sung thêm một vài nghĩa vụ, 

chẳng hạn như vấn đề hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng và áp 

dụng các thủ tục liên quan đến việc thụ lý thị thực và an ninh biên giới. Còn đối với 

các cam kết về mở cửa thị trường đối với một số đối tượng lao động đặc thù thì 

CPTPP tương tự như AANZFTA. Tuy nhiên, trong CPTPP, Australia có thêm các 

cam kết liên quan đến lao động kỳ nghỉ cho Việt Nam mà trong AANZFTA không 

có. 

Đối với RCEP, nội dung về Di chuyển thể nhân vẫn đang được đàm phán và hiện 

chưa công bố thông tin cụ thể nào về đàm phán này.  
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PHẦN III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẢN TRỞ CÁC NHÀ XUẤT KHẨU, 

NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẬN DỤNG 

CÁC CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG ÚC TỪ CPTPP – KHUYẾN NGHỊ 

GIẢI PHÁP 

Từ các phân tích về cơ hội thị trường Australia từ CPTPP cho Việt Nam ở Phần II, 

Phần III sẽ đưa ra các thông tin, đánh giá và nhận định về những vấn đề có thể cản 

trở Việt Nam trong việc tận dụng các cơ hội đó. Từ đó, Phần này sẽ đưa ra các 

khuyến nghị cụ thể, thiết thực cho các nhà xuất khẩu, nhà đầu tư và người lao động 

của Việt Nam trong việc khắc phục các vấn đề còn tồn động và xây dựng các giải 

pháp để có thể tận dụng tối đa các cơ hội thị trường Australia từ CPTPP. 

1. Những vấn đề cản trở tận dụng CPTPP 

1.1. Thiếu thông tin, hướng dẫn về các cam kết FTA nói chung và CPTPP 

nói riêng 

Các cam kết thương mại quốc tế (WTO, các hiệp định thương mại và đầu tư…) nói 

chung thường phức tạp và khó hiểu đối với trình độ của doanh nghiệp, đặc biệt là 

các doanh nghiệp Việt Nam với trên 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). 

Với các doanh nghiệp lớn, điều này có thể khắc phục bằng cách thiết lập một bộ 

phận pháp lý riêng để nghiên cứu về các vấn đề này, hoặc thuê luật sư tư vấn trong 

những trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, đối với các DNVVN với nguồn lực có hạn 

thường không có bộ phận nghiên cứu pháp lý riêng biệt và cũng khó có thể trang trải 

chi phí luật sư cao, thì việc tìm hiểu sâu và chi tiết về các cam kết thương mại quốc 

tế là một vấn đề khó khăn, đôi khi là bất khả kháng đối với họ nếu không có sự hỗ 

trợ từ phía chính phủ và các hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp liên quan.  

Theo một điều tra năm 2016 của Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI thì ngay cả 

đối với WTO là một hiệp định mà Việt Nam đã thực hiện được 10 năm thì mức độ 
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hiểu biết của các doanh nghiệp Việt Nam đối với hiệp định này còn khá hạn chế. 

Trong số các doanh nghiệp được điều tra, thì chỉ có 22% số doanh nghiệp biết rõ về 

WTO, còn có tới 76% doanh nghiệp biết tương đối hoặc rất ít về hiệp định này   

(Hình 11). 

Hình 11: Mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về WTO 

 

Nguồn: VCCI, 2016 

Trong khi đó, CPTPP là một FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao với nhiều nội dung 

mới và phức tạp hơn so với WTO. Do đó, mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về 

FTA này còn thấp hơn WTO. Cụ thể, cũng theo điều tra trên của VCCI, tỷ lệ 

doanh nghiệp biết rõ về CPTPP chỉ chiếm 13% trong khi tỷ lệ doanh nghiệp biết 

hạn chế (biết tương đối hoặc rất ít) chiếm tới 65%. Đáng lưu ý có tới 14% số 

lượng doanh nghiệp được hỏi hoàn toàn không biết gì về CPTPP mặc dù FTA 

này đã được nhắc tới nhiều bởi các phương tiện truyền thông (báo, đài) trong suốt 

quá trình đàm phán cho đến khi được ký kết (hơn 6 năm). 
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Hình 12: Mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về CPTPP 

 

Nguồn: VCCI, 2016 

Cũng theo điều tra trên, việc thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về nội dung và cách thức 

thực thi các FTA chính là nguyên nhân lớn nhất cản trở các doanh nghiệp Việt Nam 

tận dụng lợi ích từ các FTA này. Do đó, nếu tình trạng này tiếp tục lặp lại ở CPTPP 

thì các doanh nghiệp Việt Nam có thể sẽ lại bỏ phí các cơ hội rất lớn từ một hiệp 

định đầy tiềm năng này.  

Hiện tại, các thông tin chung về CPTPP đã được đề cập nhiều trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, nhiều địa phương, nhiều đơn vị cũng đã tổ chức 

các hội thảo, tọa đàm để thông tin và hướng dẫn cho doanh nghiệp và các đối tượng 

liên quan về CPTPP. Tuy nhiên, hầu hết các hình thức tuyên truyền kể trên mới chỉ 

dừng lại ở các thông tin rất chung và cơ bản về CPTPP, và thường tập trung ở một 

số thành phố lớn, cho các doanh nghiệp lớn. Để có thể tận dụng được các lợi ích của 

CPTPP thì các doanh nghiệp cần được hướng dẫn một cách chi tiết về các cam kết 

cụ thể của CPTPP liên quan đến lĩnh vực của mình. Điều này đòi hỏi phải có các 

khóa đào tạo, các tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về cam kết CPTPP trong từng lĩnh 
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vực cho doanh nghiệp, đặc biệt là các DNVVN, ở từng khu vực cụ thể. Bên cạnh đó, 

với mỗi nước thành viên CPTPP lại có những cam kết khác nhau cho hàng hóa và 

dịch vụ của Việt Nam cùng những quy định cụ thể khác của thị trường đó. Vì vậy, 

việc đi sâu phân tích các cam kết và quy định thị trường của từng nước thành viên 

CPTPP là rất cần thiết để doanh nghiệp có thể tận dụng các cơ hội của Hiệp định từ 

thị trường đó. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như hạn chế về nguồn lực, hoặc 

thiếu các phân tích đánh giá cụ thể nhu cầu của doanh nghiệp, nên các hoạt động hỗ 

trợ về CPTPP của nhiều cơ quan nhà nước và hiệp hội doanh nghiệp vẫn chưa đi sâu 

được vào những nội dung thực sự cần thiết cho doanh nghiệp như đề cập ở trên. 

1.2. Thiếu nguồn lực (nhân lực, nguồn vốn, công nghệ…) để tận dụng cơ hội 

CPTPP là một hiệp định lớn nhất và có tiêu chuẩn cao nhất từ trước đến nay của Việt 

Nam. Điều này đồng nghĩa với việc các cơ hội dành cho các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư và người lao động Việt Nam là rất lớn nhưng đi kèm với đó cũng là các điều kiện 

cao để có thể hiện thực hóa được các cơ hội này. Trong khi đó, Australia là một trong 

những nước lớn nhất và có trình độ phát triển cao nhất trong CPTPP. Australia đồng 

thời cũng là một trong các thị trường khó tính nhất với các quy định khắt khe nhất 

đối với hàng hóa, dịch vụ và lao động nước ngoài. Do đó, để có thể tận dụng được 

các cơ hội thị trường Australia từ CPTPP, các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam 

cần nâng cao năng lực cạnh tranh, người lao động Việt Nam phải nâng cao trình độ 

kiến thức thì mới có thể Australia nhắm tới được thị trường này. 

Để làm được điều đó doanh nghiệp cần đầu tư vào cải thiện chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ, nâng cao trình độ công nghệ, đầu tư vào xây dựng hình ảnh, thương hiệu, 

quảng bá sản phẩm… Người lao động cần đầu tư vào giáo dục, đào tạo nâng cao 

trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, giao tiếp…. Những đầu tư này đòi hỏi phải 

có nguồn lực lớn (cả nhân lực và vật lực) mà phần lớn doanh nghiệp và lao động 

Việt Nam chưa có được.  



61 

 

Theo Tổng điều tra kinh tế 2017 của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp vừa, nhỏ 

và siêu nhỏ (gọi chung là doanh nghiệp vừa và nhỏ - DNVVN) của Việt Nam chiếm 

tới 98% tổng số doanh nghiệp Việt Nam, trong đó, số doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm 

tỷ lệ lớn nhất – 74% tổng số doanh nghiệp Việt Nam. Tính riêng khu vực doanh 

nghiệp ngoài nhà nước thì tỷ lệ DNVVN lên tới 99% trong khi tỷ lệ này ở khu vực 

doanh nghiệp FDI chỉ là 81%. So sánh về quy mô của các doanh nghiệp ngoài nhà 

nước và doanh nghiệp FDI thì các doanh nghiệp ngoài nhà nước của Việt Nam có 

quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Số lượng lao động bình quân của khu vực doanh nghiệp 

ngoài nhà nước chỉ là 18 lao động/doanh nghiệp so với 297 lao động/doanh nghiệp 

của khu vực doanh nghiệp FDI năm 2017. Nguồn vốn trung bình của các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước năm 2017 là 31 tỷ VNĐ cũng thấp hơn đáng kể so với các 

doanh nghiệp FDI – 362 tỷ VNĐ. Do đó, dù chỉ chiếm 2,8% tổng số doanh nghiệp 

hoạt động tại Việt Nam nhưng các doanh nghiệp FDI chiếm tới 71% tổng kim ngạch 

xuất khẩu (không kể dầu thô) của Việt Nam năm 2017 (Trung Hiếu, Báo mới 2018). 

Ngoài hạn chế về quy mô nhỏ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước cũng hạn 

chế về trình độ công nghệ so với các nước trong khu vực. Theo xếp hạng của 

UNIDO, khả năng tiếp nhận công nghệ mới của các doanh nghiệp ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo của Việt Nam chỉ xếp thứ 122/144 nước điều tra trong khi các nước 

khác trong cùng khu vực ASEAN có xếp hạng cao hơn nhiều – Singapore 16/144, 

Malaysia 24/144, Philippines 41/144, Indonesia 42/144, và Thái Lan 55/144). Xếp 

hạng về mức độ sẵn sàng áp dụng công nghệ mới của Việt Nam cũng chỉ đứng 

123/144 so với 33/144 của Malaysia, 58/144 của Philippines, 53/144 của Indonesia, 

và 74/144 của Thái Lan). Theo Điều tra kinh tế 2017 của Tổng cục Thống kê, có tới 

86.2% doanh nghiệp có máy tính và 85.1 doanh nghiệp có kết nối internet. Tuy nhiên 

mục đích sử dụng còn khá đơn giản, chủ yếu để sử dụng thư điện tử (98%), tìm  kiếm 
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thông tin (94%) và học tập nghiên cứu (85%). Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng máy tính 

và internet để điều hành tác nghiệp chỉ chiếm 36%. 

Ngoài các hạn chế trên, năng suất lao động cũng là một điểm yếu của các doanh 

nghiệp và người lao động Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năng suất 

lao động của Việt Nam tính theo giá hiện hành năm 2017 là khoảng 93.2 triệu 

VNĐ/lao động. Tính theo sức mua tương đương năm 2011 thì năng suất lao động 

của Việt Nam chỉ bằng 7% của Singapoe, 17.6% của Malaysia, 36.5% của Thái Lan, 

42.3% của Indonesia, 56.7% của Philippines và 87.4% của Lào. Một trong những 

nguyên nhân khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp là do trình độ của lao động 

Việt Nam còn thấp. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2017 tỷ lệ lao động 

được được đào tạo đại học, cao đẳng chỉ chiếm 25.1%, tỷ lệ lao động có trình độ sơ 

cấp, trung cấp là 19.5%, và có tới 29.7% lao động chưa qua đào tạo.  

Những hạn chế về quy mô, trình độ và năng suất lao động sẽ khiến cho các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư, người lao động Việt Nam khó có thể cạnh tranh với các đối thủ 

cạnh tranh trên thị trường Australia dù có được các lợi thế từ CPTPP. Chẳng hạn 

như hàng hóa của Việt Nam dù được ưu đãi thuế theo CPTPP nhưng nếu giá thành 

vẫn cao, mẫu mã vẫn xấu và chất lượng vẫn không đảm bảo thì sẽ không thể cạnh 

tranh được với các hàng hóa nước ngoài khác tại thị trường Australia dù bị áp thuế 

nhưng giá tương đương hoặc thậm chí cao hơn nhưng mẫu mã chất lượng tốt hơn sẽ 

được người tiêu dùng Australia yêu thích hơn. Tương tự như vậy, các nhà đầu tư của 

Việt Nam với tiềm lực tài chính hạn chế, kinh nghiệm quản lý non trẻ và không 

thông hiểu thị trường thì cũng khó thành công khi cạnh tranh với các nhà đầu tư 

nước ngoài khác trên thị trường Australia. Đây có lẽ cũng là lý do vì sao trước 

CPTPP, Việt Nam và Australia đã có AANZFTA nhưng các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư và người lao động Việt Nam vẫn chưa tận dụng được nhiều các lợi thế của FTA 

này để thâm nhập thị trường Australia nhiều tiềm năng.  
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1.3. Hiện trạng nguồn cung và sản xuất khó đáp ứng các quy định về QTXX 

Một trong những lợi ích lớn nhất của CPTPP đối với các doanh nghiệp Việt Nam 

khi xuất khẩu sang Australia là các ưu đãi thuế quan từ Hiệp định này. Tuy nhiên, 

để được hưởng ưu đãi thuế quan thì sản phẩm của doanh nghiệp phải đáp ứng được 

QTXX của Hiệp định. Đây là một trong những rào cản lớn nhất của doanh nghiệp 

Việt Nam khi thực thi các FTA bởi nguồn nguyên liệu và quy trình sản xuất các sản 

phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam  hiện tại thường khó đáp ứng được 

các yêu cầu về xuất xứ để được hưởng thuế quan ưu đãi. Theo số liệu của Bộ Công 

Thương, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan trung bình theo các FTA của Việt Nam chỉ 

đạt 34% năm 2017. Như vậy, một lượng lớn hàng xuất khẩu của Việt Nam sang các 

thị trường FTA đã “bỏ phí” các cơ hội về cắt giảm thuế quan từ các FTA đó.  

Trong khi đó, là một FTA tiêu chuẩn cao với những cam kết mạnh mẽ về tự do hóa 

hàng hóa, CPTPP cũng đặt ra một bộ QTXX chặt chẽ, yêu cầu hàng hóa phải có 

nguyên liệu chủ yếu được sản xuất trong khu vực CPTPP thì mới được hưởng ưu đãi 

thuế quan.. Yêu cầu này có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi 

nguồn cung của nguyên liệu lại chủ yếu là nhập khẩu từ các nước không phải là 

thành viên CPTPP như Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước ASEAN. 

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, hiện tại nguồn cung nguyên liệu nội địa mới chỉ 

đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp. Trong đó, các 

sản phẩm phụ trợ chủ yếu là linh kiện và vật liệu đơn giản, có giá trị nhỏ trong cơ 

cấu giá trị sản phẩm. Các doanh nghiệp Việt Nam hầu như chưa sản xuất được các 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có giá trị công nghệ cao. Hiện tại Việt Nam có khoảng 

1,800 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện nhưng chỉ có khoảng 300 doanh 

nghiệp tham gia được vào mạng lưới cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia. Do 

vậy, hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn nguyên liệu từ nước 

ngoài. Tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng và nguyên liệu cho dệt may, 
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da giày năm 2016 là 63 tỷ USD, tăng 95 % so với năm 2012 – 33.8 tỷ USD. Việc 

phụ thuộc chủ yếu vào nguyên phụ liệu nhập khẩu không những làm cho giá trị gia 

tăng của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam rất thấp, mà còn làm 

cho các doanh nghiệp khó đáp ứng được các yêu cầu về xuất xứ của các FTA trong 

đó có CPTPP. 

1.4. Áp lực cạnh tranh từ các đối tác khác Australia 

Là một đối tác FTA của Australia (theo AANZFTA và CPTPP), hàng hóa, dịch vụ, 

đầu tư và lao động của Việt Nam có lợi thế so với các đối tác không có FTA khác 

của Australia khi tiếp cận thị trường này. Tuy nhiên, Việt Nam không phải là đối tác 

FTA duy nhất của Australia. Hiện tại quốc gia này có tới 11 FTA đã có hiệu lực với 

20 đối tác, và 9 FTA khác đang đàm phán hoặc chưa có hiệu lực với 14 đối tác mới 

(trong đó có EU bao gồm 27 thành viên). Các đối tác FTA này cũng được hưởng các 

cam kết ưu đãi của Australia và do đó sẽ cạnh tranh với Việt Nam khi tiếp cận thị 

trường này.  

Đáng chú ý là trong số các đối tác FTA hiện tại của Australia có những đối tác có 

cơ cấu sản phẩm xuất khẩu cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam như Thái Lan, 

Indonesia, Trung Quốc… Hơn nữa, đa số các nước này có năng lực cạnh tranh cao 

hơn Việt Nam. Theo Xếp hạng Năng lực Cạnh Tranh Toàn cầu của Diễn đàn Kinh 

tế Thế giới năm 2018, năng lực cạnh tranh của Việt Nam chỉ xếp thứ 77/140 trong 

khi Singapore thứ 2, Nhật Bản thứ 5, Hàn Quốc thứ 15, Malaysia thứ 25, Chile thứ 

33, Thái Lan thứ 38, Mexico thứ 46 và Peru thứ 63.  
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Bảng 15: Các FTA của Australia tính tới thời điểm tháng 3/2019 

STT Các FTA đã có hiệu lực Các FTA đã kết thúc 

đàm phán nhưng chưa 

có hiệu lực 

Các FTA đang đàm 

phán 

1  FTA với Chile 

(ACLFTA) 

FTA với Hồng Kông, 

Trung Quốc  

FTA với EU  

2  FTA với Trung Quốc 

(ChAFTA) 

FTA với Indonesia (IA-

CEPA) 

FTA với Hội đồng 

Hợp tác Vùng Vịnh 

3  FTA với Canada, 

Mexico, Peru, Chile, New 

Zealand, Australia, Nhật 

Bản, Singapore, Brunei, 

Malaysia và Việt Nam 

(CPTPP) 

FTA với 8 Quốc đảo 

Thái Bình Dương - 

Cook Islands, Kiribati, 

Nauru, Niue, Samoa, 

Solomon Islands, Tonga 

and Tuvalu (PACER 

Plus) 

FTA với Ấn Độ 

4  FTA với Nhật Bản 

(JAFTA) 

FTA với Peru (PAFTA) FTA với 10 nước 

ASEAN và Trung 

Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Ấn Độ, 

New Zealand 

(RCEP) 

5  FTA với Hàn Quốc 

(KAFTA) 

 FTA với Liên minh 

Thái Bình Dương – 

Chile, Colombia, 

Mexico và Peru 

6  FTA với Malaysia 

(MAFTA) 

  

7  FTA với New Zealand 

(ANZCERTA) 

  

8  FTA với Singapore 

(SAFTA) 

  

9  FTA với Thái Lan 

(TAFTA) 

  

10  FTA với Hoa Kỳ 

(AUSFTA) 

  

11  FTA với ASEAN 

(AANZFTA) 

  

Nguồn: Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia 
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Bên cạnh việc cắt giảm thuế quan cho các đối tác FTA, Australia còn cắt giảm thuế 

quan tự động cho một số nước đang phát triển và kém phát triển theo Hệ thống Ưu 

đãi Thuế quan của Australia (ASTP). Ngoài ra, Australia còn có các thỏa thuận ưu 

đãi thuế quan với nhiều quốc gia và khu vực khác. Theo ASTP và các thỏa thuận ưu 

đãi này, tất cả các nước kém phát triển, Đông Timor và các nước Diễn đàn Quốc đảo 

Thái Bình Dương được miễn thuế và hạn ngạch khi tiếp cận thị trường Australia. 

Đồng thời, 64 quốc gia đang phát triển khác cũng được giảm thuế khi xuất khẩu sang 

thị trường này.  

Như vậy có thể thấy ngoài Việt Nam, thị trường Australia hiện tại đã rất mở cho 

nhiều đối tác FTA và các đối tác theo các thỏa thuận và ưu đãi thuế quan khác của 

Australia, khiến cho áp lực cạnh tranh tại thị trường này là rất lớn đối với các doanh 

nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, trong các FTA và thỏa thuận ưu đãi thuế quan của 

Australia thì CPTPP được đánh giá là hiệp định có mức độ tự do hóa cao nhất, và do 

đó sẽ vẫn tạo ra những ưu thế và cơ hội nhất định cho Việt Nam so với các đối tác 

khác của Australia.  

1.5. Các rào cản từ phía thị trường Australia không được giải quyết bằng FTA 

Mặc dù CPTPP là một trong những FTA có mức độ tự do hóa cao nhất từ trước đến 

nay nhưng Hiệp định này cũng chỉ giúp dỡ bỏ một phần các rào cản đối với hàng 

hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động trong khu vực. Mỗi nước thành viên CPTPP vẫn 

duy trì một không gian chính sách nhất định cho những quy định riêng nhằm quản 

lý hàng hóa dịch vụ nhập khẩu, đầu tư và lao động nước ngoài.  

Đối với hàng hóa, trong CPTPP Australia đã gỡ bỏ gần như toàn bộ thuế quan cho 

hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, hàng hóa của Việt Nam đã được 

hưởng các ưu đãi thuế quan tương tự theo AANZFTA nhưng xuất khẩu sang thị 

trường Australia vẫn còn hạn chế. Đó là do thuế quan không phải rào cản lớn nhất 

đối với hàng hóa của Việt Nam tại thị trường Australia mà là các rào cản phi thuế 
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quan như các yêu cầu về SPS, TBT, các biện pháp phòng vệ thương mại… Như đã 

đề cập ở phần I, Australia là một trong những quốc gia trên thế giới có “truyền thống” 

sử dụng nhiều các biện pháp phi thuế quan, đặc biệt là các biện pháp SPS. Các biện 

pháp phi thuế quan này có được đề cập đến trong CPTPP nhưng vẫn ở mức rất hạn 

chế. Hầu hết các cam kết chỉ dừng lại ở các vấn đề về minh bạch hóa thông tin, tăng 

cường hợp tác, hỗ trợ trong việc đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu… mà 

không có các cam kết cắt giảm các biện pháp này. Bên cạnh các rào cản pháp lý thì 

người tiêu dùng Australia cũng tương đối khó tính và đặt ra các yêu cầu cao đối với 

mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, người tiêu dùng Australia với ý thức bảo vệ 

môi trường cao còn yêu cầu hàng hóa phải được sản xuất theo quy trình và công 

nghệ xanh, được dán nhãn mác thân thiện với môi trường… 

Đối với dịch vụ và đầu tư, trong CPTPP Australia đã mở thêm nhiều lĩnh vực dịch 

vụ và đầu tư cho hàng hóa của Việt Nam, đồng thời cũng có nhiều cam kết nhằm 

bảo đảm quyền lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư Việt Nam khi tiếp cận thị 

trường này. Bên cạnh đó, Australia cũng là một trong các thị trường tương đối mở 

về dịch vụ và có một môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi cho các nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, do Australia đã mở cửa đáng kể dịch vụ và đầu tư cho nước ngoài chứ 

không chỉ các đối tác CPTPP nên áp lực cạnh tranh ở thị trường Australia là rất lớn 

đối với các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư của Việt Nam. Hơn nữa, Australia là một 

nước có ngành dịch vụ phát triển, nhiều ngành dịch vụ như tài chính, ngân hàng, bán 

lẻ…có năng lực cạnh tranh rất cao nên các dịch vụ nước ngoài cũng khó có thể cạnh 

tranh được. Trong khi đó, ngành dịch vụ của Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển 

và xuất khẩu dịch vụ còn rất hạn chế. Các nhà đầu tư của Việt Nam còn nhiều bỡ 

ngỡ khi đầu tư sang Australia do các quy định pháp lý về đầu tư có nhiều khác biệt 

so với Việt Nam. Những vấn đề này khiến cho các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư 
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của Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận thị trường Australia mặc dù có nhiều 

lợi thế từ CPTPP. 

Liên quan đến lao động, Australia chỉ có cam kết sẽ xem xét nâng số lao động kỳ 

nghỉ được phép tiếp cận thị trường Australia từ 200 lên 1,500 lao động hàng năm, 

ngoài ra Australia không có thêm cam kết mở cửa nào trong CPTPP cho các đối 

tượng lao động khác. Trong khi đó, Australia đang ngày càng thắt chặt chính sách 

về lao động, áp đặt thêm các điều kiện mới về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kinh 

nghiệm, độ tuổi…khiến cho việc tiếp cận thị trường Australia ngày càng trở nên khó 

khăn hơn đối với các lao động Việt Nam.  

2. Khuyến nghị  

2.1. Đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu hàng hóa 

- Tìm hiểu kỹ nội dung cam kết để tận dụng các lợi ích từ CPTPP: 

Để có thể tận dụng các cơ hội từ CPTPP, điều đầu tiên và tiên quyết là doanh nghiệp 

phải hiểu nội dung của Hiệp định, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến sản 

phẩm hàng hóa của mình. Chẳng hạn như đối với doanh nghiệp xuất khẩu sang thị 

trường Australia thì cần tìm hiểu mức thuế quan ưu đãi mà Australia dành cho Việt 

Nam trong CPTPP, quy tắc xuất xứ áp dụng đối với hàng hóa đó để được hưởng ưu 

đãi thuế, và các quy định khác về hải quan, SPS, TBT… liên quan. Cần lưu ý là các 

cam kết của Australia trong CPTPP là các cam kết tối thiểu, Australia có thể mở cửa 

hơn so với cam kết tùy thuộc vào nhu cầu, do đó doanh nghiệp vẫn phải kiểm tra 

mức thuế áp dụng ưu đãi thực tế hàng năm của Australia cho Việt Nam.  

Do CPTPP là một văn kiện pháp lý với nhiều nội dung phức tạp với trình độ hiểu 

biết thông thường của doanh nghiệp, để hiểu được chính xác nội dung của CPTPP, 

doanh nghiệp cần có một bộ phận pháp lý để nghiên cứu về các điều khoản của Hiệp 

định này hoặc thuê luật sư tư vấn. Đối với những doanh nghiệp không có đủ nguồn 
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lực để xây dựng bộ phận pháp lý hoặc thuê luật sư, thì có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ 

các cơ quan, tổ chức có chức năng  hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập như Bộ Công 

Thương, VCCI, các hiệp hội doanh nghiệp… Ngoài ra, doanh nghiệp cần chủ động 

tìm  hiểu thông tin, hướng dẫn về CPTPP trên website chính thức của các tổ chức 

này7, đồng thời tích cực tham gia các hội thảo, đào tạo, tham khảo các sách hướng 

dẫn, cẩm nang về CPTPP do các tổ chức này tổ chức và biên soạn… 

- Nghiên cứu chi tiết các quy định nhập khẩu của Australia 

Bên cạnh việc tìm hiểu nội dung của CPTPP, doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu các 

quy định pháp lý nội địa của nước nhập khẩu mà không được giải quyết, đề cập tới 

trong CPTPP. Chẳng hạn như các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm 

dịch động thực vật, quy định về ghi nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng 

hóa, quy định về giấy phép nhập khẩu, các quy định về các khoản thuế phí nội địa…. 

Mỗi loại hàng hóa khác nhau sẽ có những quy định và yêu cầu về nhập khẩu cụ thể 

khác nhau, hàng hóa nhập khẩu muốn tiếp cận thị trường Australia thì phải đáp ứng 

được đầy đủ các quy định và yêu cầu này nếu không sẽ bị trả về hoặc tiêu hủy tại 

các cảng hải quan của Australia. Đáng lưu ý là các quy định nhập khẩu của Australia 

có thể thay đổi thường xuyên và doanh nghiệp cần liên tục cập nhật để có thể đáp 

ứng được các yêu cầu mới.  

Để làm được điều này doanh nghiệp cần thiết lập một bộ phận pháp lý hoặc thuê tư 

vấn để thường xuyên, liên tục cập nhật quy định pháp lý của các thị trường xuất 

khẩu. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tìm hiểu các quy định thị trường nhập khẩu qua 

đối tác nhập khẩu vì các đối tác này thường xuyên nhập khẩu và sẽ tường tận nhất 

về các quy định pháp lý của nước họ. Do đó, thường xuyên trao đổi, hợp tác với các 

nhà nhập khẩu Australia sẽ giúp doanh nghiệp thông hiểu và cập nhật hơn về các 

                                           
7 Chuyên trang về CPTPP của Bộ Công Thương: http://cptpp.moit.gov.vn/, của VCCI: 

http://trungtamwto.vn/fta/175-cptpp-tpp11/1  

http://cptpp.moit.gov.vn/
http://trungtamwto.vn/fta/175-cptpp-tpp11/1
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yêu cầu nhập khẩu của thị trường Australia.  Một kênh thông tin khá hữu hiệu khác 

là Thương vụ Việt Nam tại Australia. Thương vụ này thường xuyên cập nhật các 

thông tin thị trường Australia, tổ chức các hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp 

Việt Nam và Australia, và chia sẻ nhiều thông tin, hướng dẫn về thị trường Australia 

trên trang web: http://vietnamtradeoffice.net/. 

- Phân tích nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng: 

Hàng hóa xuất khẩu, dù vượt qua các rào cản nhập khẩu để tiếp cận thị trường nước 

nhập khẩu, nhưng không tiếp cận được các kênh phân phối, không được ưa chuộng 

bởi người tiêu dùng thì cũng không thể tồn tại lâu dài. Vì vậy, việc nghiên cứu sở 

thích, thị hiếu của người tiêu dùng, thói quen mua sắm của họ (qua chợ, siêu thị, hay 

qua mạng), các nhà bán lẻ (kênh phân phối) lớn và phổ biến ở Australia, các đối thủ 

cạnh tranh hiện tại trên thị trường…. là rất quan trọng.  

Chẳng hạn như đối với các sản phẩm thủy hải sản, người tiêu dùng Australia chỉ ưa 

chuộng các sản phẩm nước mặn vì ở Australia không có nhiều ao hồ sông suối như 

Việt Nam do đó người tiêu dùng không có thói quen ăn các sản phẩm nước ngọt. Do 

vậy dù cá tra cá ba sa là các sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam nhưng cũng 

khó thâm nhập thị trường Australia. Bên cạnh đó, người tiêu dùng Australia ngày 

càng quan tâm đến các vấn đề về môi trường và xã hội đằng sau mỗi sản phẩm. 

Chẳng  hạn họ quan tâm các sản phẩm tôm cá được đánh bắt như thế nào, có đảm 

bảo nguồn gốc và ảnh hưởng đến môi trường không, hay việc sản xuất xuất khẩu 

những con tôm cá đó đã giúp cải thiện thu nhập, đời sống của những người nghèo ra 

sao…. 

Bên cạnh nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp cũng 

cần quan tâm đến các đối thủ cạnh tranh hiện tại trên thị trường. Do thị trường 

Australia là một thị trường có giá trị gia tăng cao nên rất nhiều nhà xuất khẩu trên 

thế giới quan tâm đến thị trường này. Hơn nữa, Australia có rất nhiều đối tác FTA 

http://vietnamtradeoffice.net/
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và những đối tác này đang cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa của Việt Nam. Do đó, 

áp lực cạnh tranh hiện tại ở thị trường Australia là rất lớn, khiến cho nhiều nhà xuất 

khẩu mới của Việt Nam khó có thể tiếp cận được. Tuy nhiên, bên cạnh các thị trường 

truyền thống, có nhiều thị trường ngách mà ở đó nhu cầu thị trường có thể không 

cao nhưng đang gia tăng và chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh.  

Ví dụ thị trường một số loại hoa quả nhiệt đối như Vải, Nhãn, Sầu riêng, Thanh 

Long…có thể được coi là các thị trường ngách mà các doanh nghiệp Việt Nam có 

thể thâm nhập được bởi đây là các loại quả đặc trưng chỉ một số nước có thể trồng 

được với chất lượng cao như Việt Nam. Hơn nữa, một bộ phận người Việt và người 

dân châu Á đang gia tăng ở Australia có nhu cầu đối với các sản phẩm này. Bản thân 

người dân Australia cũng ngày càng muốn thử nghiệm nhiều loại hoa quả mới, đặc 

biệt là các hoa quả trái mùa. Do đó đây là các thị trường ngách tiềm năng mà doanh 

nghiệp Việt có thể khai thác ở Australia.  

- Thay đổi, cải tổ để nâng cao năng lực cạnh tranh 

Sau khi đã tìm hiểu kỹ nội dung CPTPP, nghiên cứu chi tiết các quy định pháp lý 

khác của thị trường Australia cũng như thông hiểu nhu cầu của người tiêu dùng 

Australia, thì việc quan trọng nhất nhưng dường như cũng là khó nhất của doanh 

nghiệp là làm sao để sản phẩm của mình đáp ứng được các yêu cầu được hưởng ưu 

đãi thuế quan của CPTPP, để vượt qua các quy định nhập khẩu, và cuối cùng là được 

chấp nhận bởi người tiêu dùng Australia. Cách duy nhất có lẽ là doanh nghiệp cần 

phải thay đổi, cải tổ để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. 

Thứ nhất, doanh nghiệp cần thay đổi quy trình sản xuất và nguồn cung ứng nguyên 

liệu để có thể đáp ứng được các quy tắc xuất xứ của CPTPP. Hiện tại các doanh 

nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc và một số nước 

không phải là thành viên của CPTPP. Điều này khiến cho hàng hóa khó đáp ứng 

được yêu cầu xuất xứ của CPTPP và như vậy sẽ không được hưởng ưu đãi thuế quan 

từ Hiệp định. Mặc dù việc thực hiện CPTPP sẽ tạo ra cơ hội cho các ngành công 
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nghiệp phụ trợ của Việt Nam phát triển trong thời gian tới, nhưng việc này khó có 

thể thực hiện được trong ngắn hạn. Vì vậy ngay từ bây giờ doanh nghiệp cần chủ 

động tìm kiếm các doanh nghiệp phụ trợ tiềm năng để tự xây dựng chuỗi cung ứng 

trong nước cho mình, hoặc tìm kiếm các nguồn nhập khẩu từ các nước đối tác 

CPTPP. Đối với các nguyên liệu nhập khẩu, các doanh nghiệp cũng cần chú ý xin 

chứng nhận xuất xứ CPTPP của nguyên liệu ngay từ đầu để phục vụ cho việc chứng 

minh xuất xứ CPTPP của sản phẩm sau này khi xuất khẩu sang Australia. 

Thứ hai, doanh nghiệp cần cải thiện tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm để đáp ứng 

được các quy định pháp lý của thị trường nhập khẩu cũng như nhu cầu của người 

tiêu dùng nước nhập khẩu. Chẳng hạn như đối với các sản phẩm rau quả khi xuất 

khẩu sang Australia phải đáp ứng được các yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực 

phẩm, phải được chiếu xạ để khử trùng, bao bì phải được làm từ các vật liệu đảm 

bảo, nhãn mác phải ghi đầy đủ các thông tin như yêu cầu của Australia…. Để đáp 

ứng được các yêu cầu này, toàn bộ quy trình sản xuất rau quả của Việt Nam từ khâu 

trồng trọt, thu hoạch đến chế biến, đóng gói, xuất khẩu….phải đáp ứng được các tiêu 

chuẩn của Australia. Ngoài ra doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu cải thiện chất lượng 

giống, quy trình trồng trọt, chế biến sản phẩm để có các sản phẩm có mẫu mã đẹp, 

chất lượng cao thì mới được người tiêu dùng Australia lựa chọn.  

Thứ ba, doanh nghiệp cần chú ý tập trung tiếp cận hệ thống nhập khẩu và phân phối 

hàng hóa của Australia. Thông thường, hàng hóa được nhập khẩu vào Australia qua 

hai kênh chính là những nhà chuyên nhập khẩu và các chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn 

mua hàng thông qua các đại lý của họ ở nước ngoài. Hàng hóa sau đó được phân 

phối cho các kênh bán buôn hoặc bán lẻ.  Các kênh bán lẻ của Australia chủ yếu 

thông qua các siêu thị tổng hợp và cửa hàng tiện ích. Đáng chú ý, hệ thống chợ của 

Australia cũng khá phát triển nhằm phục vụ các cộng đồng châu Á ngày càng nhiều 

ở Australia như chợ Tàu, chợ Thái, chợ Việt… Đây là một kênh phân phối quan 

trọng và dễ tiếp cận hơn cho hàng hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ và 
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tính cạnh tranh lớn trên thị trường Australia, các nhà nhập khẩu và phân phối 

Australia thường đặt hàng với số lượng nhỏ nhưng đỏi hỏi giá cả cạnh tranh và chất 

lượng tốt. Nhiều nhà nhập khẩu đòi hỏi nhà cung cấp nước ngoài chỉ bán hàng độc 

quyền cho họ, toàn bộ hoặc ít nhất một số mẫu sản phẩm. Với những đặc thù riêng 

này của thị trường Australia, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần tìm nhà 

nhập khẩu và kênh phân phối cho phù hợp với khả năng đáp ứng của mình.  

Cuối cùng, doanh nghiệp cần đầu tư xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho sản phẩm 

của mình. Đây là một khâu quan trọng nhưng dường như vẫn chưa được các doanh 

nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư. Hiện tại rất nhiều sản phẩm có chất lượng của 

Việt Nam xuất khẩu sang Australia nhưng không có thương hiệu riêng của mình mà 

phải đội lốt những thương hiệu nước ngoài khiến cho giá trị gia tăng không cao và 

cũng không được người tiêu dùng biết đến. Để xây dựng thương hiệu cho một sản 

phẩm không chỉ thông qua việc đăng ký nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm 

đó mà còn là cả một quá trình để làm sao cho người tiêu dùng biết đến, tin tưởng và 

yêu thích sản phẩm đó. Việc này ngoài tập trung nâng cao chất lượng mẫu mã sản 

phẩm, doanh nghiệp cần chuyên nghiệp hóa trong từng khâu bán hàng, chăm sóc sau 

bán hàng, hậu mãi… 

Nói chung, để nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp cần đầu tư lớn và bài bản. 

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, để huy động một nguồn lực lớn như vậy là một bài 

toàn khó. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần cân nhắc và tính toán đến lợi ích lâu dài, đầu 

tư lớn trong hiện tại để thu lợi nhuận cao trong tương lai. Hơn thế nữa, nếu vượt qua 

được một thị trường khó tính như Australia, thì doanh nghiệp cũng đáp ứng được 

các thị trường khó tính tương tự như EU, Nhật Bản, Canada… mà cũng đã hoặc sắp 

có FTA với Việt Nam. Do đó việc đầu tư này có thể giúp cho doanh nghiệp tiếp cận 

được cùng lúc nhiều thị trường lớn và có giá trị gia tăng cao. 
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2.2. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, đầu tư 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh 

Như đã đề cập ở trên, một trong những lý do lớn nhất khiến cho giá trị xuất khẩu 

dịch vụ (trừ xuất khẩu du lịch) và đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, mà cụ thể là 

thị trường Australia, còn thấp là do năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ, đầu 

tư của Việt Nam còn hạn chế. Do vậy, cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu hàng 

hóa, các doanh nghiệp dịch vụ và nhà đầu tư của Việt Nam cần nâng cao năng lực 

cạnh tranh của mình thì mới có thể gia tăng giá trị xuất khẩu dịch vụ và đầu tư ra 

nước ngoài. Hiện tại, ngay cả tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp dịch vụ trong 

nước cũng đang gặp phải áp lực cạnh tranh khốc liệt và nhiều khi thua ngay trên sân 

nhà trước các đối thủ nước ngoài. Một giải pháp đang được nhiều doanh nghiệp áp 

dụng để nâng cao sức cạnh tranh đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế là liên doanh, 

liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm và trình độ của 

các doanh nghiệp này. Ví dụ như trong lĩnh vực ngân hàng, hàng loạt các ngân hàng 

nhà nước đã được cổ phần hóa, cho phép sự tham gia của khối ngoại thông qua các 

hình thức liên doanh, góp vốn, giúp cho thị trường dịch vụ ngân hàng của Việt Nam 

phát triển sôi động và cạnh tranh hơn với nhiều sản phẩm đa dạng, hiện đại theo kịp 

xu hướng của thế giới. Kết quả là lĩnh vực tài chính, ngân hàng trở thành lĩnh vực 

có vốn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. 

- Nghiên cứu kỹ thị trường nước ngoài 

Khi tiếp cận thị trường nước ngoài, các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư cần nghiên 

cứu kỹ thị trường. Không giống như quy định đối với hàng hóa như thuế quan và 

quy tắc xuất xứ tương đối rõ ràng và minh bạch, các quy định đối với dịch vụ và đầu 

tư thường phức tạp và khó tìm hiểu hơn. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư nếu không 

có sự nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng pháp luật và quy định của nước sở tại sẽ gặp 

nhiều khó khăn, thậm chí là rủi ro khi xuất khẩu dịch vụ hoặc đầu tư sang nước đó. 
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Đã có nhiều trường hợp nhà đầu tư do không có đầy đủ thông tin về các dự án đầu 

tư và thủ tục pháp lý khi đầu tư vào các dự án đó nên đã bị lừa đảo mất khoản tiền 

đầu tư. Ngoài ra tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng, tập quán và văn hóa 

của thị trường xuất khẩu, đầu tư là rất quan trọng để có thành công khi xuất khẩu 

hoặc đầu tư sang thị trường nước ngoài. Những việc này có thể đòi hỏi công sức và 

chi phí rất cao, nhưng doanh nghiệp cần chấp nhận chi phí cơ hội ban đầu để có thể 

thu được lợi ích trong lâu dài.  

- Sử dụng các quyền và lợi ích chính đáng của mình theo CPTPP 

CPTPP đã đặt ra rất nhiều nghĩa vụ đối với các nước thành viên CPTPP bao gồm 

Australia trong việc đối xử với các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư đến từ các nước 

thành viên CPTPP khác. Trong trường hợp các nhà cung cấp dịch của Việt Nam khi 

tiếp cận thị trường Australia bị đối xử không công bằng (như bị phân biệt đối xử so 

với các nhà cung cấp dịch vụ, đầu tư của Australia hoặc so với các nhà cung cấp 

dịch vụ đầu tư đến từ các nước khác, trừ những trường hợp Australia có bảo lưu) thì 

có quyền yêu cầu Chính phủ Việt Nam tham vấn với Chính phủ Australia về vấn đề 

liên quan, nếu không giải quyết được thì kiện theo cơ chế giải quyết tranh chấp Nhà 

nước – Nhà nước của CPTPP. Đối với trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến 

đầu tư (như các trường hợp phân biệt đối xử, trung thu trưng dụng tài sản bất hợp lý 

và không có đền bù thỏa đáng, hoặc bất kỳ tranh chấp nào khác) thì nhà đầu tư của 

Việt Nam có quyền trực tiếp kiện Chính phủ Australia theo cơ chế giải quyết tranh 

chấp Nhà nước – nhà đầu tư (ISDS) của CPTPP mà không cần phải theo cơ chế giải 

quyết tranh chấp Nhà nước – Nhà nước kể trên. Mặc dù các nhà tư của Việt Nam từ 

trước đến nay chưa từng sử dụng công cụ này ở nước ngoài nhưng đây là một công 

cụ hữu hiệu các nhà đầu tư cần phải biết để có thể sử dụng khi cần thiết nhằm bảo 

vệ lợi ích chính đáng của mình.  
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- Vận động chính sách nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ từ Chính phủ 

Mặc dù xuất khẩu dịch vụ và đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam hiện nay còn hạn 

chế nhưng lĩnh vực này có nhiều tiềm năng trong tương lai, và đem lại những lợi ích 

nhất định cho nền kinh tế. Chẳng hạn như khi có chi nhánh ngân hàng của Việt Nam 

ở Australia thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp của Việt Nam 

khi thực hiện thanh toán các lô hàng xuất nhập khẩu với thị trường này. Hay một 

doanh nghiệp bán lẻ của Việt Nam đầu tư vào Australia sẽ giúp đem hàng hóa của 

Việt Nam sang giới thiệu và bán ở thị trường này. Với những lợi ích chung đem lại 

cho nhiều ngành kinh tế khác như vậy, các doanh nghiệp dịch vụ và nhà đầu tư có 

thể vận động chính phủ Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mình khi xuất 

khẩu dịch vụ và đầu tư sang Australia. Các hình thức hỗ trợ có thể là cung cấp thông 

tin về thị trường Australia, tổ chức các hoạt động trao đổi thương mại và đầu tư giữa 

các doanh nghiệp Australia và Việt Nam, thiết lập các tổ chức xúc tiến đầu tư ra 

nước ngoài của Việt Nam tại Australia (các mô hình như JETRO của Nhật Bản, 

KOTRA của Hàn Quốc) để hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam khi đầu tư sang 

Australia…. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần vận động để Chính phủ hoàn 

thiện hệ thống chính sách về đầu tư ra nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp khi chuyển tiền ra nước ngoài hay chuyển lợi nhuận về nước… 

2.3. Đối với người lao động 

- Nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 

Với việc Australia ngày càng thắt chặt chính sách đối với lao động nước ngoài và 

CPTPP cũng không mở thêm cơ hội nào cho các lao động có tay nghề của Việt Nam8 

thì để tiếp cận thị trường lao động Australia vốn đã cạnh tranh khốc liệt, các lao động 

của Việt Nam cần phải nâng cao trình độ ngoại ngữ, tay nghề và kinh nghiệm của 

                                           
8 Australia chỉ cam kết sẽ xem xét tăng thêm số lượng cho lao động kỳ nghỉ của Việt Nam sang Australia trong 

CPTPP từ 200 lên 1,500 lao động. 
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mình. Hiện tại, hệ thống giáo dục của Việt Nam đã được cải cách đáng kể nhưng 

vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Học sinh và sinh viên Việt Nam vẫn chủ 

yếu được đào tạo nặng về lý thuyết mà thiếu thực hành, thiếu các kỹ năng mềm cần 

thiết cho công việc sau này. Do đó, để tự nâng cao trình độ cho mình, người lao động 

cần bổ sung thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế thông qua các chương 

trình, khóa học thực hành về kỹ năng như ngoại ngữ, tin học, kế toán, quản lý… 

Chẳng hạn như hiện tại nhiều doanh nghiệp hiện đã phối hợp với nhà trường thực 

hiện các khóa đào tạo nghề để sinh viên ra trường có thể làm việc ngay tại các doanh 

nghiệp. Việc tham gia vào các khóa học, các chương trình đào tạo nghề như vậy sẽ 

giúp cho người lao động có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để có thể 

tìm được công việc phù hợp trong nước cũng như tiếp cận các thị trường lao động 

nước ngoài một cách dễ dàng hơn. 

- Nghiên cứu kỹ các hình thức thị thực việc làm khác nhau và điều kiện 

tương ứng 

Có nhiều hình thức thị thực việc làm khác nhau cấp cho người lao động muốn sang 

làm việc tại Australia, mỗi hình thức có thời hạn khác nhau và các điều kiện, tiêu 

chuẩn áp dụng đối với người lao động cũng khác nhau. Các tiêu chuẩn này thường 

bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, trình độ tiếng Anh, độ tuổi phù hợp, 

ngành nghề phù hợp.  

Đa số các thị thực sẽ yêu cầu người lao động phải có nghề nghiệp thuộc danh sách 

ngành nghề được phép vào Australia. Danh sách này có thể khác nhau giữa các vùng 

miền của Australia, và có thể thay đổi hàng năm tùy theo nhu cầu của thị trường lao 

động. Do đó người lao động Việt Nam phải thường xuyên cập nhật danh sách này 

để xem xét những lĩnh vực ngành nghề được phép làm việc tại Australia. Ngoài ra, 

một số thị thực công việc cũng yêu cầu người lao động phải được bảo trợ bởi một 

công ty của Australia bên cạnh việc đáp ứng được các tiêu chuẩn trên. 
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Tóm lại, các hình thức thị thực việc làm của Australia khá đa dạng nhưng điều kiện 

rất phức tạp và khắt khe. Để có thể đăng ký cấp phép các thị thực này người lao động 

Việt Nam cần phải nghiên cứu kỹ hoặc thuê công ty tư vấn để có thể đáp ứng được 

đầy đủ các điều kiện này. Việc này thường đòi hỏi khá nhiều thời gian và chi phí do 

đó người lao động cũng phải chuẩn bị nguồn lực cho việc xin cấp phép này.  
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KẾT LUẬN 

Sau 10 năm thực hiện Hiệp định AANZFTA, xuất khẩu (hàng hóa, dịch vụ, lao đông) 

và đầu tư của Việt Nam sang Australia vẫn tăng trưởng chậm chạp với các kết quả 

khiêm tốn và thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Điều này khiến cho Australia, một 

thị trường lớn tiềm năng và một đối tác FTA của Việt Nam, vẫn chưa trở thành một 

điểm đến quan trọng trong tổng xuất khẩu và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.  

Các cam kết của Australia trong CPTPP một lần nữa mở thêm nhiều cơ hội cho xuất 

khẩu hàng hóa, dịch vụ/đầu tư và lao động của Việt Nam sang Australia. Tuy nhiên, 

để hiện thực hóa được các cơ hội này không phải là một điều dễ dàng. Những rào 

cản trong chính nội tại trước nay có thể cản trở doanh nghiệp, nhà đầu tư và người 

lao động của Việt Nam tận dụng các lợi ích từ AANZFTA, CPTPP hay bất kỳ FTA 

nào sẽ có giữa Việt Nam và Australia. Trong khi đó, các chính sách và chương trình 

hỗ trợ từ phía Chính phủ và các đơn vị liên quan ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế.  

Do vậy, để các cơ hội từ CPTPP không một lần nữa bị bỏ lỡ, các nhà xuất khẩu, đầu 

tư và người lao động của Việt Nam cần chủ động giải quyết các vấn đề còn tồn tại 

và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để có thể cải thiện và tăng cường xuất 

khẩu và đầu tư sang thị trường Australia, tận dụng triệt để các lợi ích từ CPTPP và 

các FTA đã có và sẽ có giữa Việt Nam và Australia.  
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