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Edmund Sim 

• Đối tác Đoàn luật sư quốc tế Appleton Luff - Appleton Luff Pte Ltd      

(Singapore) 

• Công ty luật chuyên về thương mại và đầu tư; có văn phòng tại:        

Brussels, Geneva, Kampala, Singapore, Warsaw và Washington DC. 

•  Giáo sư trường đại học quốc gia Singapore (NUS) 

• Blogger, AEC Blog, http://aseanec.blogspot.com  

• Cố vấn Hiệp định thương mại Singapore và Thái Lan 

• Cố vấn cho Timor-Leste về việc gia nhập ASEAN 

• Tham gia vào các hoạt động của ASEAN từ năm 1992: 

 Tác giả các bài viết về cải thiện cộng đồng kinh tế ASEAN; 

 Tác giả của cuốn sách về tổ chức ASEAN và quy tắc xuất xứ trong 

ASEAN 



Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 



Hiệp định thương mại tự do  

ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) 

• Bao gồm 10 FTA song phương dưới hình thức 

văn bản 

• Hiệp định khung ký kết tại Phnôm Pênh, 

Campuchia vào năm 2002 

• Hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 

• Bao gồm thương mại hàng hoá, dịch vụ và đầu tư 

• Điều chỉnh năm 2015 

 



Phương thức hoạt động của 

ACFTA 
• Trung Quốc và ASEAN-6 áp dụng mức thuế 0% 

đối với danh mục hàng hóa thông thường  

• Các nước CLMV áp dụng mức thuế 0% đối với 

danh mục hàng hóa thông thường từ ngày 

1/1/2015 

• Trung Quốc điều chính mức thuế từ 0-5% đối với 

danh mục hàng hóa nhạy cảm từ 1/1/2018 

• Trung Quốc điều chính mức thuế từ 0-5% đối với 

danh mục hàng hóa nhạy cảm cao từ 1/1/2015 



Phương thức hoạt động của 

ACFTA 

• Danh mục hàng hóa nhạy cảm 

 Cà phê 

 Hạt tiêu 

 Lúa mỳ 

 Dứa và nước dứa 



Phương thức hoạt động của 

ACFTA 
• Danh mục hàng hóa nhạy cảm cao 

 Ngô 

 Gạo 

 Bột mì 

 Dầu nành 

 Dầu dừa 

 Hạt cải dầu và mù tạt dầu 

 Đường 

 Thuốc lá, xì gà 

 



Thuế suất thấp hay Rào cản 

khác? 
• Các rào cản thương mại 

 Phân loại 

 Quy tắc xuất xứ 

 Chứng nhận xuất xứ 

 Kiểm tra 

 Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật 

 Tiêu chuẩn 

 Dán nhãn 

 



ASEAN - Trung Quốc nâng cấp Hiệp 

định thương mại tự do năm 2015 

• Linh hoạt về quy tắc xuất xứ 

• Tạo thuận lợi cho thương mại 

• Hợp tác hải quan 

• Trị giá hải quan 

• Quyết định trước 

• Xem xét và kháng cáo 

• Tư vấn và công bố 

• Các nhà điều hành kinh tế được ủy quyền 

• Kiểm tra sau khi nhập cảnh 

 

 

 



Nhập khẩu của Trung Quốc 

Mặt hàng 2011 2012 2013 2014 2015 
% tăng trường, 

2011-2015 

Hạt dầu và quả có dầu; các 

loại ngũ cốc, hạt và quả 

khác; cây công nghiệp hoặc 

cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ 

khô làm thức ăn gia súc 

32.020.530 38.582.565 42.626.755 45.891.074 39.817.320 24%  

Lúa mì 2.015.943 4.750.662 5.053.759 6.174.883 9.349.598 364%  
Mỡ và dầu động vật hoặc 

thực vật và các sản phẩm 

tách từ chúng; mỡ ăn được 

đã chế biến; các loại sáp 

động vật hoặc thực vật 

11.540.146 13.040.937 10.822.945 9.118.235 7.894.883 -32%  

Thịt và phụ phẩm dạng thịt 

ăn được sau giết mổ 
3.411.422 4.107.752 5.929.656 5.843.857 6.798.207 99%  

Cá và động vật giáp xác, 

động vật thân mềm và động 

vật thuỷ sinh không xương 

sống khác 

5.587.562 5.488.977 5.993.593 6.583.728 6.335.959 13%  

Quả và quả hạch ăn được; 

vỏ quả thuộc chi cam quýt 

hoặc các loại dưa 

3.035.471 3.807.879 4.100.716 5.144.096 6.009.606 98%  

Phế liệu và phế thải từ 

ngành công nghiệp thực 

phẩm; thức ăn gia súc đã 

chế biến 

3.102.286 3.047.901 3.654.224 3.980.903 4.427.217 43%  

Đồ uống, rượu và giấm 2.556.626 3.102.473 3.058.402 2.973.599 4.281.448 67%  
Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, 

tinh bột hoặc sữa; các loại 

bánh 

1.625.763 1.945.785 2.583.892 2.809.754 3.842.636 136%  

Sữa và các sản phẩm từ 

sữa; trứng chim và trứng 

gia cầm; mật ong tự nhiên; 

sản phẩm ăn được gốc 

động vật, chưa được chi tiết 

hoặc ghi ở nơi khác 

2.657.866 3.251.392 5.245.216 6.490.336 3.303.849 24%  

Nguồn: Trademap 

Đơn vị: nghìn USD 



Trung Quốc nhập khẩu từ Thái Lan 

Mặt hàng 2011 2012 2013 2014 2015 
% tăng trường, 

2011-2015 

Rau và một số loại củ, 

thân củ, rễ ăn được 
957.773 1.248.244 1.447.761 1.718.406 1.706.224 78% 

Quả và quả hạch ăn 

được; vỏ quả thuộc chi 

cam quýt hoặc các loại 

dưa 

749.310 1.058.429 1.295.043 1.105.369 1.168.638 56% 

Các sản phẩm xay xát; 

malt; tinh bột; inulin; 

gluten lúa mì 

316.677 308.924 570.867 726.724 616.301 95% 

Lúa mì 255.662 161.123 235.870 484.869 476.542 86% 

Đường và các loại kẹo 

đường 
191.449 584.982 75.631 220.799 251.095 31% 

Cá và động vật giáp xác, 

động vật thân mềm và 

động vật thuỷ sinh không 

xương sống khác 

127.691 152.403 164.663 171.184 166.177 30% 

Phế liệu và phế thải từ 

ngành công nghiệp thực 

phẩm; thức ăn gia súc đã 

chế biến 

51.430 51.698 63.302 104.978 129.439 152% 

Các chế phẩm ăn được 

khác 
24.187 37.948 82.549 99.033 103.899 330% 

Chế phẩm từ rau, quả, 

quả hạch hoặc các sản 

phẩm khác của cây 

22.251 30.513 35.687 49.484 66.915 201% 

Chế phẩm từ ngũ cốc, 

bột, tinh bột hoặc sữa; 

các loại bánh 

17.975 19.790 24.470 27.450 33.311 85% 

Nguồn: Trademap 

Đơn vị: nghìn USD 



Trung Quốc nhập khẩu từ Campuchia 

Mặt hàng 2011 2012 2013 2014 2015 
% tăng trường, 

2011-2015 

Lúa mì 2 3.006 19.033 31.690 68.946 3447200% 

Rau và một số loại củ, 

thân củ, rễ ăn được 
0 5.343 12.846 25.654 22.080 313% 

Các sản phẩm xay xát; 

malt; tinh bột; inulin; 

gluten lúa mì 

0 1.964 349 4.040 8.561 336% 

Phế liệu và phế thải từ 

ngành công nghiệp thực 

phẩm; thức ăn gia súc đã 

chế biến 

0 0 0 1.930 4.905 154% 

Cá và động vật giáp xác, 

động vật thân mềm và 

động vật thuỷ sinh không 

xương sống khác 

2.564 3.828 3.343 3.852 2.401 -6% 

Đường và các loại kẹo 

đường 
0 1 0 898 1.039 103800% 

Thuốc lá và nguyên liệu 

thay thế thuốc lá lá đã 

chế biến 
27 0 0 0 814 2915% 

Ca cao và các chế phẩm 

từ ca cao 
0 0 0 568 746 31% 

Quả và quả hạch ăn 

được; vỏ quả thuộc chi 

cam quýt hoặc các loại 

dưa 

120 310 2 460 172 43% 

Nguồn: Trademap 

Đơn vị: nghìn USD 



Trung Quốc nhập khẩu từ Lào 

Mặt hàng 2011 2012 2013 2014 2015 
% tăng trường, 

2011-2015 

Lúa mì 11928 21560 32868 44078 62324 423% 

Các sản phẩm xay xát; 

malt; tinh bột; inulin; 

gluten lúa mì 

113 2200 4426 6863 18437 16216% 

Hạt dầu và quả có dầu; 

các loại ngũ cốc, hạt và 

quả khác; cây công 

nghiệp hoặc cây dược 

liệu; rơm, rạ và cỏ khô 

làm thức ăn gia súc 

9069 9956 14553 18469 17070 88% 

Động vật sống 300 0 0 892 2787 829% 

Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, 

nhựa cây, các chất nhựa 

và các chất chiết xuất từ 

thực vật khác 

1284 1790 1532 1516 2094 63% 

Cà phê, chè, chè 

Paragoay và các loại gia 

vị 

279 337 530 1341 1172 320% 

Đồ uống, rượu và giấm 529 599 622 847 799 51% 

Phế liệu và phế thải từ 

ngành công nghiệp thực 

phẩm; thức ăn gia súc đã 

chế biến 

2 0 0 405 426 21200% 

Các chế phẩm ăn được 

khác 
0 0 534 501 199 -63% 

Nguồn: Trademap 

Đơn vị: nghìn USD 



Trung Quốc nhập khẩu từ Myanmar 

Mặt hàng 2011 2012 2013 2014 2015 
% tăng trường, 

2011-2015 

Hạt dầu và quả có dầu; các loại ngũ cốc, 

hạt và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây 

dược liệu... 

37.442 56.962 65.529 66.647 66.471 78% 

Cá và động vật giáp xác, động vật thân 

mềm và động vật thuỷ sinh không xương 

sống khác 

58.279 59.676 55.057 50.716 32.382 -44% 

Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được 17.567 21.772 17.079 17.092 27.323 56% 

Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc 

chi cam quýt hoặc các loại dưa 
32.526 35.888 21.081 20.598 21.137 -35% 

Ngũ cốc 6.131 6.483 9.426 14.682 17.313 182% 

Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp 

thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến 
2.451 2.243 5.777 3.495 3.890 59% 

Đường và các loại kẹo đường 2.422 2.436 1.927 2.014 1.801 -26% 

Nguyên liệu thực vật dùng để tết bện; các 

sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc 

ghi ở nơi khác 

593 1.106 1.356 1.219 1.061 79% 

Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia 

vị 
428 996 871 702 782 83% 

Đồ uống, rượu và giấm 4 0 120 84 61 1.425% 

Nguồn: Trademap 

Đơn vị: nghìn USD 



Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam 

Mặt hàng 2011 2012 2013 2014 2015 
% tăng trường, 

2011-2015 

Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc 

chi cam quýt hoặc các loại dưa 
421.831 527.035 608.610 763.087 924.389 119% 

Ngũ cốc 123.591 682.130 616.298 626.112 732.330 493% 

Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được 402.748 525.118 341.905 341.880 386.068 -4% 

Các sản phẩm xay xát; malt; tinh bột; inulin; 

gluten lúa mì 
137.993 184.801 124.705 125.612 183.581 33% 

Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp 

thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến 
21.539 52.536 92.659 94.551 118.372 450% 

Các chế phẩm ăn được khác 7.486 11.148 9.462 17.136 88.649 1.084% 

Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia 

vị 
77.321 93.750 66.215 101.606 84.676 10% 

Cá và động vật giáp xác, động vật thân 

mềm và động vật thuỷ sinh không xương 

sống khác 

45.454 55.238 68.439 89.661 80.996 78% 

Chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các 

sản phẩm khác của cây 
4.610 3.400 10.169 14.841 21.461 366% 

Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc 

sữa; các loại bánh 
3.290 6.032 11.995 14.056 17.027 418% 

Nguồn: Trademap 

Đơn vị: nghìn USD 



Thái Lan và các nước CLMV 

CLMV 

Thái Lan 



Nhập khẩu nông sản của Trung Quốc 

Nguồn: Trademap 



Thái Lan và các nước CLMV 

Nguồn: Trademap 



Thị phần của các nước CLMV 

2011 2012 2013 2014 2015 

1000 USD Thị phần 1000 USD Thị phần 1000 USD Thị phần 1000 USD Thị phần 1000 USD 
Thị 

phần 

Cambodia 10.959 0,01% 18.634 0,02% 35.630 0,04% 69.297 0,07% 109.733 0,11% 

Lào 24.714 0,03% 37.194 0,04% 55.281 0,06% 76.243 0,07% 105.484 0,10% 

Myanmar 160.818 0,21% 190.415 0,21% 179.956 0,18% 177.845 0,17% 172.350 0,17% 

Việt Nam 1.281.023 1,69% 2.175.440 2,39% 2.001.398 2,01% 2.225.052 2,10% 2.684.649 2,59% 

CLMV 1.477.514 1,95% 2.421.683 2,67% 2.272.265 2,29% 2.548.437 2,41% 3.072.216 2,97% 

Thái Lan 2.796.265 3,69% 3.744.031 4,12% 4.137.120 4,16% 4.849.084 4,58% 4.848.466 4,68% 

Các nước 

khác 
73.064.705 96,31% 87.094.639 95,88% 95.195.896 95,84% 101033116 95,42% 98.697.940 95,32% 

Tổng cộng 75.860.970 100.00% 90.838.670 100.00% 99.333.016 100.00% 105.882.200 100.00% 103.546.406 100.00% 



Nguyên nhân tồn tại những vấn 

đề sau? 

• Đây có phải là những vấn đề liên quan đến chính 

phủ? 

• Đây có phải là những vấn đề gây ra bởi các yếu 

tố khác như hậu cần, khí hậu? 

• Các thủ tục xuất khẩu tại một số quốc gia hiệu 

quả hay không hiệu quả? 



Làm thế nào để giải quyết vấn 

đề tiếp cận thị trường? 

• Chính phủ? 

 – Trung ương? Địa phương  

 – Vai trò của nước chủ nhà 

• Phòng thương mại/ Hiệp hội 

• Nhà nhập khẩu 

• Người tiêu dùng 

• Tiếp cận chính thức hay không chính thức? 



Giải pháp 

• Biên bản ghi nhớ cho từng mặt hàng cụ thể 

• Nội địa hóa khâu kiểm tra và chứng nhận 

• Minh bạch trong các quy định về tiêu chuẩn 

• Nâng cao năng lực 

• Cổng thông tin thương mại, các kho dữ liệu 

• Các tổ chức ngành hàng/ tổ chức chính phủ 
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