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1. Giới thiệu  

Hiệp định đối tác chiến lược 
xuyên Thái Bình Dương (Trans-
Pacific Strategic Economic 
Partnership Agreement – còn gọi 
là TPP) là một Hiệp định thương 
mại tự do nhiều bên, được ký kết 
với mục tiêu thiết lập một mặt bằng 
thương mại tự do chung cho các 
nước khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. Hiệp định này được ký 
kết ngày 3/6/2005, có hiệu lực từ 
28/5/2006 giữa 4 nước Singapore,  
Chile, New Zealand, Brunei (vì 
vậy Hiệp định này còn gọi là P4). 
Từ năm 2010, có thêm 5 nước tham 
gia đàm phán gồm: Mỹ, Australia, 
Peru, VN và gần đây là Malaysia. 
Ngoài 9 nước vừa kể tên, thì hiện 
nay có 4 nước bày tỏ quan tâm và 
có thể tham gia trong thời gian tới 
là Nhật, Thái Lan, Philippines và 
Indonesia. Vì vậy, người ta đánh 

giá TPP là một hiệp định của thế kỷ 
21, không chỉ vì đây là hiệp định 
lớn mà còn ở tầm vóc và ảnh hưởng 
của nó. Về phạm vi, so với các hiệp 
định BTA, AFTA, và trong WTO, 
TPP mở rộng hơn, cả về thương 
mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, 
đầu tư và sở hữu trí tuệ. Ngoài ra 
còn là các vấn đề phi thương mại 
như mua sắm của chính phủ, môi 
trường, lao động, công đoàn, hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ...
Với tầm vóc như vậy, các cam kết 
trong TPP sẽ sâu rộng hơn, toàn 
diện hơn, và dự báo ảnh hưởng sẽ 
rất lớn. Đó là điểm khác biệt cơ bản 
của TPP so với các hiệp định song 
phương và đa phương trước kia 
mà VN đã ký kết. Nhìn ở góc độ 
VN với vị thế một nước đang phát 
triển, trong khi các thành viên còn 
lại đa số là nước phát triển, cho thấy 
tính chất mở của TPP là nhằm mục 

đích cho các nước có mức độ phát 
triển khác nhau nhưng cố gắng có 
một mẫu số chung là để cùng phát 
triển. Trong đó, phạm vi điều chỉnh 
của TPP có các nội dung chủ yếu 
sau: Cắt giảm thuế quan theo lộ 
trình từ 2006 đến 2015, Các vấn đề 
thương mại phi thuế quan như xuất 
xứ hàng hóa, các biện pháp phòng 
vệ thương mại, các biện pháp vệ 
sinh dịch tễ, hàng rào kỹ thuật đối 
với thương mại, sở hữu trí tuệ, mua 
sắm công, chính sách cạnh tranh, 
các vấn đề phi thương mại như hợp 
tác trong lĩnh vực môi trường, lao 
động, nhưng chưa bàn đến các vấn 
đề đầu tư, dịch vụ tài chính.

Có thể nói, trong năm 2013, 
hiệp định TPP là một trong những 
chủ đề kinh tế đang được doanh 
nghiệp VN rất quan tâm. Một câu 
hỏi đặt ra là liệu Hiệp định TPP 
sẽ mang lại các doanh nghiệp VN 

Cơ hội và thách thức cho hàng 
xuất khẩu của Việt Nam khi triển khai 
quy tắc xuất xứ theo Hiệp định TPP

Lê THị ÁNH TuyếT & HuỳNH THế NGuyễN

Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan

Bài viết này chúng tôi khái quát những cơ hội và thách thức cho hàng hoá 
xuất khẩu của VN khi triển khai Quy tắc xuất xứ theo Hiệp định đối tác 
chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Kết quả phân tích cho thấy 

bên cạnh một số thuận lợi khi chúng ta xuất khẩu hàng hoá sang các nước thành viên 
TPP thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động này bởi các tiêu chuẩn 
khắt khe và nghiêm ngặt về xuất xứ của nó. Vì thế, giải pháp đột phá cho hàng xuất 
khẩu của VN khi tham gia áp dụng tiêu chuẩn xuất xứ TPP là lựa chọn ngành công 
nghiệp chủ lực và đầu tư ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp xuất 
khẩu chủ lực.

Từ khoá: TPP, quy tắc xuất xứ của TPP, công nghiệp xuất khẩu chủ lực.
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những cơ hội và thách thức gì trong 
bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có 
nhiều khó khăn và doanh nghiệp 
VN còn gặp rất nhiều trở ngại trong 
việc đẩy mạnh xuất khẩu và nâng 
cao sức cạnh tranh trên thị trường 
thế giới như hiện nay. Bài viết này, 
chúng tôi nghiên cứu những vấn đề 
cơ bản của quy tắc xuất xứ trong 
TPP, một yếu tố được xem là chiếc 
chìa khóa vàng để từ đó các doanh 
nghiệp VN có được những hướng 
đi phù hợp nhất.
2. Quy tắc xuất xứ trong TPP

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) được hiểu là: các sản 
phẩm xuất khẩu từ một thành viên 
của TPP sang các thành viên khác 
đều phải có xuất xứ "nội khối". 
Như vậy, những ngành nào, sản 
phẩm nào, sử dụng các nguyên liệu 
của các nước thứ ba, ngoài thành 
viên TPP đều không được hưởng 
các ưu đãi thuế suất 0%. Thực hiện 
quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
hiệp định thương mại tự do khác, 
chúng ta chỉ phải đáp ứng quy tắc 
chuyển đổi mã số hàng hóa. Chẳng 
hạn, để sản xuất được mũ giày thì 
chúng ta được phép nhập khẩu tất 
cả các nguyên phụ liệu mà không 
trùng với mã HS của mũ giày đó, 
từ bên ngoài khu vực mậu dịch tự 
do. Hơn 50% doanh nghiệp chúng 
ta hiện đã đáp ứng được nguyên 
tắc này. Tuy nhiên, trong Hiệp định 
TPP này lại có thêm quy định về 
hàm lượng giá trị khu vực; nghĩa là 
sản phẩm phải đạt tỷ lệ nội địa hóa 
từ 55% tổng giá trị trở lên. Doanh 
nghiệp chỉ được phép nhập tối đa 
45% nguyên vật liệu từ các nước 
ngoài khối để sản xuất ra một sản 
phẩm, kể cả chi phí gia công.

Như vậy, theo những đề xuất 
về xuất xứ hàng hóa trong TPP, 
thì chúng ta có thể hiểu là các sản 

phẩm xuất khẩu từ một thành viên 
của TPP sang các thành viên TPP 
khác đều phải có xuất xứ "nội khối 
TPP". Ví dụ, vải từ VN xuất khẩu 
vào các thành viên TPP khác, phải 
có xuất xứ của VN hoặc có xuất xứ 
từ các thành viên khác TPP. Khi 
đó các sản phẩm này mới được 
hưởng các ưu đãi mà các thành 
viên TPP dành cho nhau. Như vậy, 
những ngành nào, sản phẩm nào, 
sử dụng các nguyên liệu của các 
nước thứ ba, ngoài thành viên TPP 
đều không được hưởng các ưu đãi 
nói trên.

Ở đây, nếu TPP được ký kết với 
quy tắc xuất xứ nội khối như trên 
thì các doanh nghiệp VN muốn 
hưởng các ưu đãi trong TPP thi chỉ 
có thể chọn 2 hướng đi sau: Một là, 
những ngành gia công chế biến như 
dệt may, da giày, điện tử, gỗ... hiện 
nay đang nhập khẩu từ các nước 
thứ 3 ngoài TPP cần phải được rà 
soát lại để tăng cường sử dụng các 
nguyên liệu trong nước hoặc nhập 
khẩu các nguyên liệu của các nước 
trong TPP. Hai là, những ngành sản 
xuất hiện nay ở trong nước cũng 
cần phải nâng cao năng lực cạnh 
tranh với các hàng hóa từ các nước 
TPP, sẽ được hưởng những ưu đãi 
rất lớn khi nhập khẩu vào VN.

Đối với VN, mục tiêu lớn nhất 
khi tham gia TPP là tăng cường lợi 
thế xuất khẩu sang các nước TPP, 
thông qua việc các nước này miễn 
hoặc giảm thuế cho hàng hóa VN. 
Tuy nhiên, điều này chỉ đạt được 
nếu hàng hóa của VN đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu rất cao và phức tạp 
về quy tắc xuất xứ, bắt buộc phải có 
nguyên liệu hoặc giá trị chủ yếu từ 
các nước thành viên. Trong khi đó, 
việc sản xuất hàng hóa xuất khẩu 
của VN lại phụ thuộc vào nguyên 
liệu nhập khẩu từ các nước ngoài 
TPP (như Trung Quốc, Hàn Quốc 

và một số nước ASEAN).
Dễ dàng nhận thấy 12 nước 

nằm trong TPP đang được xem 
là khối thị trường đầy tiềm năng 
với 790 triệu dân, có tổng GDP 
27 ngàn tỷ USD, đóng góp 40% 
GDP toàn cầu, chiếm 1/3 tổng 
kim ngạch toàn cầu, nếu đàm phán 
thành công VN kỳ vọng sẽ được 
hưởng lợi rất nhiều do hàng hóa 
của VN xuất khẩu vào Mỹ và các 
nước tham gia đàm phán ký kết 
Hiệp định TPP sẽ được cắt giảm 
gần như toàn bộ 100% thuế quan 
sẽ mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu. 
Tuy nhiên, với năng lực tự sản xuất 
và cung ứng nguyên phụ liệu còn 
hạn chế, thì những yêu cầu về quy 
tắc xuất xứ hàng hóa lại đang đặt ra 
các thách thức và mối lo ngại cho 
các doanh nghiệp VN. Có thể nói, 
quy tắc xuất xứ này của TPP vừa 
là một thách thức, cũng vừa là một 
cơ hội đối với các ngành sản xuất 
hàng xuất khẩu của VN. Nếu vượt 
qua được thách thức, khai thác 
được cơ hội, VN sẽ sớm vượt qua 
được thực trạng là một nước gia 
công đơn giản, chủ yếu là sử dụng 
lao động giá rẻ.
3. Cơ hội cho hàng xuất khẩu 
của VN 

Kỳ vọng của VN khi tham gia 
đàm phán TPP là tiếp tục mở rộng 
cơ hội tiếp cận thị trường các nước 
đối tác cho các ngành xuất khẩu 
chủ lực. Tham gia TPP, hàng hóa 
và dịch vụ của VN sẽ thuận lợi 
hơn khi tiếp cận thị trường các 
nước đối tác thông qua cắt giảm 
thuế quan, bãi bỏ các điều kiện 
hạn chế đối với đầu tư, dịch vụ. 
Trong khi đó, theo quy tắc xuất 
xứ của TPP thì khó khăn của các 
doanh nghiệp VN không nằm ở 
việc chứng minh xuất xứ hàng hóa, 
mà do VN chưa đảm bảo cung ứng 
đủ nguyên liệu phù hợp để sản xuất 
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ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chí 
xuất xứ trong Hiệp định. Do vậy, 
trong những trường hợp đó, VN 
phải nhập khẩu nguyên liệu từ các 
nước khác, và sợ rằng phải nhập 
khẩu từ cả những nước không phải 
là thành viên tham gia Hiệp định.

Tuy nhiên, với việc Hiệp định 
TPP bao gồm 12 nước thành viên, 
trong đó có nhiều thành viên là đối 
tác lớn của VN, có khả năng cung 
ứng nguyên liệu như Malaysia, 
Nhật, Mỹ, Mexico..., VN có thể 
sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ 
những đối tác này để áp dụng quy 
tắc cộng gộp, thỏa mãn quy tắc 
xuất xứ trong Hiệp định TPP để 
được hưởng ưu đãi thuế quan, qua 
đó sẽ kích thích sản xuất, gia tăng 
khả năng xuất khẩu của hàng hóa 
VN sang thị trường các nước TPP, 
đặc biệt là Mỹ.

Đặc biệt là đối với ngành thuỷ 
sản, đây là ngành mà VN có thế 
mạnh và quy tắc xuất xứ không 
phải là rào cản nữa, đổi lại là rào 
cản về an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Để tận dụng có hiệu quả ưu đãi 
mang tính bền vững từ hiệp định 
TPP, các nhà xuất khẩu chỉ cần lưu 
ý về môi trường ao nuôi và thức ăn 
cho thuỷ sản. Hay với ngành chế 
biến gỗ cũng tương đối thuận lợi 
vì trong thời gian qua, các nhà sản 
xuất gỗ nhập khẩu rất nhiều gỗ từ 
Úc, New Zealand, Mỹ. Các nước 
này là những thành viên của TPP.

Và khi VN có thể tiếp cận các 
thị trường lớn với mức thuế suất 
0-5%, điều đó sẽ mang lại lợi thế 
cạnh tranh lớn và triển vọng cho 
nhiều ngành hàng, đặc biệt là dệt 
may, da giày, thủy sản, đồ gỗ là 
các ngành xuất khẩu quan trọng 
hiện nằm trong nhóm 10 sản phẩm 
xuất khẩu chủ lực của nước ta. 
Các nhóm hàng này sẽ có cơ hội 
mở rộng xuất khẩu sang các nước 

tham gia TPP, đặc biệt là tại Mỹ 
(thị trường nhập khẩu lớn nhất thế 
giới) và Nhật (thị trường nhập khẩu 
lớn thứ 4 thế giới).
4. Thách thức cho hàng xuất 
khẩu của VN

Dệt may hiện là ngành được 
quan tâm nhất khi VN tham gia 
TPP, vì đây là ngành đóng góp cho 
kim ngạch xuất khẩu rất lớn, tạo 
công ăn việc làm nhiều. Tuy nhiên, 
hiệp định TPP có những rào cản 
nhất định đối với ngành dệt may. 
Rào cản đó được thể hiện qua quy 
tắc xuất xứ như quy định về nguyên 
vật liệu để sản xuất ra sản phẩm 
may mặc phải đáp ứng yêu cầu từ 
sợi “yarn forward”, hoặc nguyên 
liệu để sản xuất ra sản phẩm vải 
dệt kim phải đáp ứng yêu cầu từ xơ 
“fiber forward”… 

Thực tế có rất nhiều lo ngại 
cho ngành dệt may khi tham gia 
vào hiệp định này, mà trực tiếp là 
những thách thức đối với thị trường 
Mỹ. Như chúng ta đã biết, thị phần 
của VN xếp vị trí thứ 2 ở thị trường 
Mỹ nhưng vị trí này là không bền 
vững. Nguyên nhân là do thị phần 
của VN chỉ chiếm 8%, còn Trung 
Quốc đứng vị trí số 1 với 35-36% 
về thị phần, gấp 4,5 lần VN – sự 
chênh lệch là rất lớn. Trong khi đó, 
những thị trường ở vị trí thứ 3, thứ 
4 cũng có 7% hoặc 6,5% thị phần, 
chỉ cần một sai lệch nhỏ trong định 
hướng chung là dệt may VN có 
thể mất vị trí thứ 2. Nghiêm trọng 
hơn, khi tham gia vào TPP, Mỹ 
yêu cầu áp dụng nguyên tắc xuất 
xứ “từ sợi trở đi” là thách thức lớn 
đối với ngành dệt may VN. Thách 
thức này thể hiện ở chỗ, chuỗi cung 
ứng dệt may trên thế giới là chuỗi 
cung ứng toàn cầu, các nhà sản 
xuất, mua hàng đã có xu thế thiết 
lập tương đối ổn định chuỗi cung 
ứng của mình. Vì vậy, không dễ để 

họ dịch chuyển chuỗi cung ứng từ 
những nước không nằm trong TPP 
dịch chuyển về những nước nằm 
trong TPP. Chưa tính đến trường 
hợp các doanh nghiệp VN có thể lo 
được vốn để đẩy mạnh đầu tư vào 
khâu sợi, dệt, nhuộm nhưng nếu 
các nhà máy trên không nằm trong 
chuỗi cung ứng, thì khả năng tham 
gia và hưởng lợi từ TPP là khó đạt 
được. Và một dẫn chứng từ thực tế 
để thấy rõ thách thức này đối với 
ngàng dệt may VN hiện nay là khi 
chúng ta tham gia Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) với Nhật, chúng 
ta được hưởng nguyên tắc “từ vải 
trở đi”. Mặc dù thông thoáng hơn 
cả nguyên tắc “từ sợi trở đi” của 
TPP nhưng trong 4 năm qua, việc 
thu hút đầu tư sản xuất vải cho thị 
trường Nhật để đáp ứng được FTA 
thực sự không đáng kể.
5. Định hướng và giải pháp

Để đảm bảo hàng hóa đáp ứng 
yêu cầu về xuất xứ, các doanh 
nghiệp cần nghiên cứu kỹ quy tắc 
xuất xứ trong Hiệp định TPP (sau 
khi được ký kết) để chắc chắn hàng 
hóa đáp ứng quy tắc cộng gộp và 
các tiêu chí xuất xứ tương ứng 
trước khi sản xuất, xuất khẩu. Đặc 
biệt, chúng ta cần nhận thức rõ một 
điều là nguyên nhân chính cho khó 
khăn hiên tại của VN  trong vấn đề 
xuất xứ hàng hóa là do chúng ta vẫn 
chưa chủ động được nguồn nguyên 
liệu đầu vào cho các ngành sản xuất 
xuất khẩu chủ lực, và nguyên nhân 
sâu xa từ thực trạng này chính là 
do VN chưa xây dựng được công 
nghiệp hỗ trợ cho ngành da giày 
và dệt may, hầu hết các phụ kiện 
đều phải nhập khẩu. Cho nên, nếu 
thực hiện nguyên tắc xuất xứ hàng 
hóa theo TPP, thì rõ ràng chúng ta 
không có đủ cơ sở để khẳng định 
mặt hàng mà chính chúng ta sản 
xuất mang nguồn gốc VN. Vì vậy, 
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vấn đề căn cơ nhất hiện nay là 
chúng ta phải cấp tốc, bởi thời gian 
không còn nhiều, chúng ta phải 
khẩn trương xây dựng ngành công 
nghiệp phụ trợ để hỗ trợ cho ngành 
may mặc cũng như các ngành khác. 
Đó là giải pháp căn cơ nhất. Bên 
cạnh đó, chúng ta có thể có những 
giải pháp tạm thời khác ví dụ như 
thương lượng với các nước TPP để 
có thời gian, gọi là thời gian ân huệ 
nhất định để giúp điều kiện thời 
gian cho công nghệ phụ trợ đó phát 
triển. 

Tóm lại, xây dựng ngành công 
nghiệp phụ trợ cho các ngành hàng 
sản xuất xuất khẩu là giải pháp cấp 
bách nhất hiện nay đối với VN 
trong bối cảnh thực thi Hiệp định 
TPP. Tuy nhiên, phải nhìn nhận 
khách quan là giải pháp này mang 
tính dài hạn. Vì vậy, trước mắt mỗi 
doanh nghiệp cần xác định chiến 
lược kinh doanh riêng cho mình tùy 
thuộc vào điều kiện cụ thể, hoặc là 
tận dụng những nguồn nguyên liệu 
sẵn có, để chiếm lĩnh thị trường 
nội địa và phát huy thế mạnh, tạo 
thương hiệu đẩy mạnh xuất khẩu 
hoặc là xây dựng chuổi cung ứng 
riêng ngay trong nước cho chính 
doanh nghiệp. Dù theo định hướng 
nào thì khi VN tham gia những 
hiệp định TPP, các doanh nghiệp 
cần phải thông suốt  mọi quy định, 
và nắm bắt kịp thời những lợi thế, 
từ đó có những chiến lược phù hợp 
thì mới tránh được những thua thiệt 
trong thương mại quốc tếl 
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