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Giới thiệu
chung

General introduction



XDPL thực thi CPTPP – Tại sao?
Law-making to implement the CPTPP – Why?

CPTPP – FTA “toàn diện” và “tiến bộ”/ CPTPP – “Comprehensive” and “Progressive” FTA

Cam kết trong nhiều lĩnh vực 

thương mại: biên giới, 

đằng sau biên giới… 
Commitments on many fields of trade: 

borders, behind the borders…

Cam kết tiêu chuẩn cao: 

WTO+ 
High standard commitments: WTO+

Cam kết bao trùm các khía 

cạnh phát triển bền vững: 

lao động, môi trường… 
Commitments cover many aspects of 

sustainable development: 

labor, environment, etc.



Cam kết không cần “nội luật hóa”
Commitments needn’t ”implementing 

by law-making activities”

Ví dụ
Examples

Cam kết mà pháp luật Việt Nam đã tương

thích/ Commitments which Vietnam laws and

regulations are already compatible with

- Bảo hộ đầu tư/ Investment protection

- Hải quan, tạo thuận lợi thương mại/ Customs, trade facilitation

- Cạnh tranh, chống tham nhũng, etc/ Competition, anti-corruption, etc

Cam kết có thể thực thi bằng các văn bản

khác/ Commitments are enforceable by

administrative actions

- Thành lập các thiết chế, bộ máy theo CPTPP

Establishment of institutions and mechanisms under the CPTPP

- Hợp tác, trao đổi thông tin, đàm phán tương lai/ Cooperation, information exchange, future negotiations

- Các vấn đề hành chính / Administrative matters 

Cam kết định hướng tương lai

Future-oriented commitments

- Nhiều cam kết lao động, môi trường/ Many labor and environment issues

- Các biện pháp phi thuế quan trong tương lai/ Non-tariff measures in the future

Cam kết không bắt buộc

Non-compulsory Commitments

- Các ngoại lệ được phép sử dụng/ Allowed Exceptions

- Các nghĩa vụ “nỗ lực”, “khuyến khích”, “có thể”…/ “Endeavor", "encourage", "may"…  obligations

XDPL thực thi CPTPP – Tại sao? (tiếp)
Law-making to implement the CPTPP – Why? (continued)

Thực thi CPTPP từ góc độ pháp luật/ Implementing the CPTPP from a legal perspective

Tổ chức thực thi các

cam kết trên thực tế
Organizing the 

implementation of 

commitments in reality

Bảo đảm pháp luật, thể chế nội địa 

tương thích với cam kết CPTPP
Ensuring that domestic laws and regulations 

are compatible with CPTPP commitments

Thiết lập môi trường chính sách, pháp 

luật “sẵn sàng” cho các tác động từ 

CPTPP?/ 
Establishing policy and legal environment 

that is "ready" for impacts of the CPTPP? 



XDPL thực thi CPTPP – Như thế nào?
Law-making to implement the CPTPP – How?

Áp dụng trực tiếp cam kết CPTPP/ Direct application of CPTPP commitments

Nghị quyết 72/2018/QH14: 15 nhóm cam kết áp dụng trực tiếp
Resolution 72/2018/QH14: 15 groups of commitments are apply directly

Ưu đãi thuế quan 
Tariff preferences

Mở cửa dịch vụ, đầu tư 
Services, investment market access

Một số định nghĩa, khái niệm 
Some term definitions

Cơ chế giải quyết tranh chấp 

đầu tư quốc tế (ISDS) 
Investor-state dispute settlement



Xây dựng quy định pháp luật “nội luật hóa” cam kết CPTPP
Developing domestic legal provisions to "internalize" CPTPP commitments

XDPL thực thi CPTPP – Như thế nào? (tiếp)
Law-making to implement the CPTPP – How? (continued)

Xây dựng VBQPPL mới, có 

phạm vi và đối tượng 

điều chỉnh riêng
Developing new legal documents 
with the specific scope and subjects 

of applications

Xây dựng VBQPPL sửa đổi, 

bổ sung các văn bản đang có 
Developing revised provisions 

amending certain provisions in existing 

legal documents

Xây dựng quy định thực thi 

cam kết đưa vào Dự thảo văn bản 

đang sửa đổi tổng thể
Developing new provisions to be included 
in on-going revised document draft



Thực thi cam kết CPTPP có hiệu lực ngay
Implementation of CPTPP commitments with 

immediate effect

Văn bản

Documents

Lĩnh vực

Fields

Luật

Law

- Sở hữu trí tuệ/ Intellectual Property

- An toàn thực phẩm/ Food safety

- Kinh doanh bảo hiểm/ Insurance

- Lao động/ Labor

- Phòng, chống tham nhũng/ Anti-corruption 

Nghị định

Decree

- Biểu thuế ưu đãi/ Preferential tariff schedule

- Đấu thầu mua sắm công Public Procurement Bidding

- Xác minh xuất xứ, hợp tác hải quan, giám sát hải

quan/ Verification of origin, customs cooperation, 

customs supervision

- Lao động/ Labor

- Cạnh tranh/ Competition

Thông tư

Cicular

- Quy tắc xuất xứ, xác minh xuất xứ

Rules of origin, verification of origin

- Hạn ngạch thuế quan/ Tariff Quota

- Phòng vệ thương mại/ Trade remedies

- Hàng rào kỹ thuật (CFS mỹ phẩm)

Technical barriers (CFS for cosmetics)

Văn bản

Documents

Lĩnh vực

Fields

Luật

Law

- Sở hữu trí tuệ/ Intellectual Property 

- Tố tụng hình sự/ Criminal Procedure

- Công đoàn/Trade Union

Nghị định

Decree

- Sở hữu trí tuệ/ Intellectual Property

- Hàng tân trang/ Remanufactured goods 

Kế hoạch XDPL thực thi CPTPP
Law-making plan to implement the CPTPP

Thực thi cam kết CPTPP có hiệu lực

theo lộ trình
Implementation of CPTPP commitments with 

longer schedule of implementation



Rà soát hiệu quả
các hoạt động XDPL 
thực thi CPTPP

Reviewing the effectiveness of 
law-making activities to 
implement the CPTPP



STT

No

Văn bản “nội luật hóa” CPTPP

Documents "internalizing" the CPTPP

Cam kết CPTPP được “nội luật hóa”

Related CPTPP commitments

Nhóm các VBQPPL “nội luật hóa” cam kết CPTPP về thương mại hàng hóa

Legal documents "internalizing" CPTPP commitments on Trade in goods 

1 Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu

ưu đãi đặc biệt để thực hiện CPTPP giai đoạn 2019-2022

Decree 57/2019/ND-CP on Preferential Export Tariffs, Special Preferential Import Tariffs 

for the CPTPP implementation in the period of 2019-2022

Nhóm cam kết về ưu đãi thuế quan nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan

Group of commitments on import tariff preferences and tariff quotas: 

- Tất cả các cam kết các dòng thuế của Biểu cam kết của Việt

Nam tại Phụ lục Chương 2 về Đối xử quốc gia và mở cửa thị

trường đối với hàng hóa/ All commitments on tariffs of Vietnam in 

the tariff Schedule in Annexes of Chapter 2 on National Treatment and 

Market Access for Goods

- Cam kết tại các Thư song phương giữa Việt Nam và Mexico về

giám sát doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may và về thương

mại hàng dệt may theo nguồn cung thiếu hụt và quần áo trẻ em

bằng sợi tổng hợp/ Commitments in Side Letters between Vietnam 

and Mexico on supervision of textile and garment exporters and on 

trade in textiles and garment according to short supply and children's 

clothing of synthetic fibers 

2 Thông tư 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico 

theo CPTPP/ Circular 07/2019/TT-BCT regulating the export of textiles and garments to 

Mexico under the CPTPP 

3 Thông tư 03/2020/TT-BCT về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn

ngạch thuế quan CPTPP/ Circular 03/2020/TT-BCT on the import of raw tobacco 

under CPTPP tariff quotas 

4 Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

ô tô đã qua sử dụng theo CPTPP/ Circular 04/2020/TT-BCT regulating auction of right 

to import of used cars tariff quotas under the CPTPP

Các VBQPPL thực thi cam kết CPTPP được rà soát
List of documents implementing CPTPP commitments being reviewed



Các VBQPPL thực thi cam kết CPTPP được rà soát (tiếp)
List of documents implementing CPTPP commitments being reviewed (cont.)

STT

No

Văn bản “nội luật hóa” CPTPP

Documents "internalizing" the CPTPP 

Cam kết CPTPP được “nội luật hóa”

Related CPTPP commitments

Nhóm các VBQPPL “nội luật hóa” cam kết CPTPP về thương mại hàng hóa (tiếp)

Documents "internalizing" CPTPP commitments on Trade in goods (continued)

5 Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong

CPTPP (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 06/2020/TT-BCT)/ 

Circular 03/2019/TT-BCT regulating the rules of origin of goods in the CPTPP 

(amended and supplemented by Circular 06/2020/TT-BCT) 

Nhóm cam kết về quy tắc xuất xứ/ Group of commitments on rules of origin:

- Toàn bộ các cam kết tại Chương 3 về Quy tắc xuất xứ và Thủ tục chứng

nhận xuất xứ và các Phụ lục Chương 3;

All commitments in Chapter 3 on Rules of Origin and Origin Certification Procedure

and Appendices of Chapter 3;

- 01 cam kết Chương 4 về Dệt may và toàn bộ cam kết tại Phụ lục 4-A 

Chương 4, Phụ lục 4-A: Tiểu phụ lục 1 - Các mặt hàng của danh mục nguồn

cung thiếu hụt/ 01 commitment of Chapter 4 on Textiles and garments and all 

commitments in Annex 4-A and Annex 4-A: Appendix 1 - Short supply List of 

Products

6 Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập

khẩu/ Circular 62/2019/TT-BTC amending and supplementing a number of 

articles of Circular 38/2018/TT-BTC regulating verification of origin of exports and 

imports 

7 Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc

biệt để thực thi CPTPP/ Circular 19/2019/TT-BCT regulating application of 

special safeguard measures to implement the CPTPP

07 nhóm cam kết về biện pháp tự vệ chuyển tiếp tại Chương 6 về Phòng vệ

thương mại/ 07 groups of commitments on transitional safeguard measure in Chapter 6 

on Trade Remedies 

8 Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số

01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm

Circular 32/2019/TT-BYT amending and supplementing Clause 4, Article 4 and 

Appendix No. 01-MP Circular 06/2011/TT-BYT regulating management of 

cosmetics 

01 cam kết tại Chương 8 về Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

01 commitment in Chapter 8 on Technical Barriers to Trade 



Các VBQPPL thực thi cam kết CPTPP được rà soát (tiếp)
List of documents implementing CPTPP commitments being reviewed (cont.)

STT

No

Văn bản “nội luật hóa” CPTPP

Documents "internalizing" the CPTPP 

Cam kết CPTPP được “nội luật hóa”

Related CPTPP commitments

Nhóm các VBQPPL “nội luật hóa” cam kết CPTPP về Quy tắc

Documents "internalizing" CPTPP commitments on Rules

9 Bộ luật Lao động 2019

Labor Code 2019 

07 nhóm cam kết tại Chương 19 về Lao động

07 groups of commitments in Chapter 19 on Labor 

10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo

hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (phần về Sở hữu trí tuệ)

Law amending and supplementing a number of articles of Law on 

Insurance Business, Intellectual Properties Law (section on 

Intellectual Properties) 

11 nhóm cam kết tại Chương 18 về Sở hữu trí tuệ

11 groups of commitments in Chapter 18 on Intellectual Properties 

11 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định về việc thực hiện đấu thầu

mua sắm theo CPTPP

Decree 95/2020/ND-CP on CPTPP government procurements

17 nhóm cam kết tại Chương 15 về Mua sắm công

17 groups of commitments in Chapter 15 on Government Procurements 



Về cách thức soạn thảo/ “Internalizing” method

STT

No
VBQPPL thực thi CPTPP

Legal documents to implement the CPTPP 

Cách thức đưa vào PLVN
Method of incorporating into 

Vietnam law 

Tham vấn DN
Business consultation

VB mới

New text

VB sửa đổi

Amended text

Công khai Dự

thảo/ Publication 

of the Draft 

Công khai Tờ

trình Publication 

of the related 

documents

Gửi lấy ý kiến

VCCI/ Sent to 

VCCI for 

comment

1 Bộ luật Lao động 2019/ Labor Code 2019 X X X X

2 Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ/ Revised Intellectual Properties Law X X X X

3 Nghị định 57 về Biểu thuế ưu đãi CPTPP

Decree 57 on CPTPP Preferential Tariff Schedule 

X X X X

4 Nghị định 95 về Đấu thầu gói thầu CPTPP

Decree 95 on CPTPP government procurements

X X X

5 Thông tư 03 về Quy tắc xuất xứ/ Circular 03 on Rules of Origin X X

6 Thông tư 04 về Hạn ngạch Dệt may Mexico

Circular 04 on quotas for Textile and Garment of Mexico 

X X

7 Thông tư 03 về Hạn ngạch NK nguyên liệu thuốc lá

Circular 03 on quotas for imported raw tobacco

X

8 Thông tư 04 về Hạn ngạch NK ô tô cũ

Circular 04 on quotas for imported used cars 

X X

9 Thông tư 62 về Xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK (sửa Thông tư

38)/ Circular 62 on Determination of Origin for Imported and Exported

Goods (amending Circular 38) 

X X X X

10 Thông tư 19 về Biện pháp tự vệ đặc biệt

Circular 19 on Special Safeguard Measures 

X X X X

11 Thông tư 32 về Quản lý mỹ phẩm (sửa Thông tư 06)

Circular 32 on Management of Cosmetics (amending Circular 06) 

X X X X



Về thời điểm ban hành, hiệu lực/ Time of issuance, effect

STT

No

VBQPPL thực thi CPTPP

Legal documents to implement the CPTPP 

Ngày ban 

hành

Issuing date

Ngày hiệu

lực/ Effective 

date

Cách thức bảo đảm hiệu lực theo CPTPP (ngày 14/1/2019)

Method of ensuring the effect in accordance with the CPTPP (January 

14, 2019)

1 Bộ luật lao động sửa đổi
Revised Labor Code

20/11/2019 1/1/2021 - Cam kết về quyền tự do liên kết của người lao động: Chưa có Nghị định

hướng dẫn/ Circular 32 on Management of Cosmetics (amending Circular 06) 

- Cam kết khác: Đã bảo đảm từ Bộ luật lao động 2012
Other commitments: Already compliant from the Labor Code 2012 

2 Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ
Revised Intellectual Properties Law

14/6/2019 1/11/2019 Quy định hiệu lực hồi tố
Having provisions on retroactive effect

3 Nghị định 57 về Biểu thuế ưu đãi CPTPP
Decree 57 on CPTPP Preferential Tariff Schedule 

26/6/2019 26/6/2019 Quy định hiệu lực hồi tố
Having provisions on retroactive effect

4 Nghị định 95 về Đấu thầu gói thầu CPTPP
Decree 95 on CPTPP Government Procurements

24/8/2020 24/8/2020 Văn bản số 251/BKHĐT-QLĐT ngày 10/01/2019 hướng dẫn thực hiện

tạm thời/ Document No. 251/BKHĐT-QLĐT dated January 10, 2019 providing 

instructions for provisional implementation 

5 Thông tư 03 về Quy tắc xuất xứ
Circular 03 on Rules of Origin 

22/1/2019 8/3/2019 Quy định hiệu lực hồi tố
Having provisions on retroactive effect

6 Thông tư 04 về Hạn ngạch Dệt may Mexico
Circular 04 on quotas for Textile and Garment of Mexico 

19/4/2021 20/6/2019 Quy định thực thi cam kết về quyền, không phải nghĩa vụ
Commitments on rights, not obligations 

7 Thông tư 03 về Hạn ngạch NK nguyên liệu thuốc lá
Circular 03 on quotas for imported raw tobacco

22/1/2020 29/2/2020 Cam kết áp dụng trực tiếp theo Nghị quyết 72/2018/QH14
Commitments to be directly applied (Resolution 72/2018/QH14)

8 Thông tư 04 về Hạn ngạch NK ô tô cũ
Circular 04 on quotas for imported used cars 

22/1/2020 5/3/2020 Cam kết áp dụng trực tiếp theo Nghị quyết 72/2018/QH14
Commitments to be directly applied (Resolution 72/2018/QH14) 

9 Thông tư 62 về Xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK 

(sửa Thông tư 38)/ Circular 62 on Determination of Origin for 

Imported and Exported Goods (amending Circular 38) 

5/9/2019 21/10/2019 Quy định hiệu lực hồi tố
Having provisions on retroactive effect

10 Thông tư 19 về Biện pháp tự vệ đặc biệt
Circular 19 on Special Safeguard Measures 

30/9/2019 14/11/2019 Quy định thực thi cam kết về quyền, không phải nghĩa vụ
Regulating to implement commitments on rights, not obligations 

11 Thông tư 32 về Quản lý mỹ phẩm (sửa Thông tư 06)/ 
Circular 32 on Management of Cosmetics (amending Circular 06) 

16/12/2019 1/2/2020 Quy định hiệu lực hồi tố
Having provisions on retroactive effect



Về tính tương thích/ Compatibility

VBQPPL thực thi CPTPP
Legal documents to implement the CPTPP 

Mức độ tương thích
Compatibility level 

Bộ luật lao động 2019
Labor Code 2019

Đúng mức cam kết
Right as commitments

Cao hơn cam kết
Beyond commitments

Tương thích có điều chỉnh nhỏ
Compatible with minor adjustments

Chưa tương thích đầy đủ
Not yet fully compatible

Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ
Revised Intellectual Properties Law

Phần lớn/ Mostly Chỉ dẫn địa lý là tên gọi 
chung/ Geographical 
indication as a common name

Cơ chế thực hiện quyền tự do liên
kết của NLĐ/ Mechanism for 
exercising the right about freedom of 
association of employees

Nghị định 57 về Biểu thuế ưu đãi CPTPP
Decree 57 on CPTPP Preferential Tariff Schedule 

Phần lớn/ Mostly Tính mới của sáng chế
Novelty of invention

Nghị định 95 về Đấu thầu gói thầu CPTPP
Decree 95 on CPTPP government procurements

Phần lớn/ Mostly Ưu đãi trong nước/ Domestic Preference

Công khai thông tin đấu thầu trên mạng
Publishing bidding information on the Internet

Thời hạn chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối
thiểu/ Minimum time limit for 
preparation of tender documents
Công khai thông tin/ Publishing information 

Điều kiện chỉ định thầu đối với
gói thầu cung cấp sản phẩm
từ nhà thầu đã trúng thầu
Conditions for appointing contractors for 
bidding packages to supply products 
from winning contractors 

Thông tư 03 về Quy tắc xuất xứ
Circular 03 on CPTPP Rules of Origin 

Toàn bộ/ Fully

Thông tư 04 về Hạn ngạch Dệt may Mexico
Circular 04 on quotas for Textile and Garment of Mexico

Toàn bộ/ Fully

Thông tư 03 về Hạn ngạch NK nguyên liệu thuốc lá
Circular 03 on quotas for imported raw tobacco

Toàn bộ/ Fully

Thông tư 04 về Hạn ngạch NK ô tô cũ
Circular 04 on quotas for imported used cars 

Toàn bộ/ Fully

Thông tư 62 về Xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK (sửa
Thông tư 38)/ Circular 62 on Verification of Origin for Imported and 
Exported Goods (amending Circular 38) 

Phần lớn/ Mostly Cách thức công khai kết quả
đấu giá/ Methods to publish 
auction results

(Quy chế đấu giá 2020: bước giá
tối thiểu)/ (Auction Regulations 2020: 
minimum price step) 

Thông tư 19 về Biện pháp tự vệ đặc biệt
Circular 19 on Special Safeguard Measures 

Toàn bộ/ Fully

Thông tư 32 về Quản lý mỹ phẩm (sửa Thông tư 06)
Circular 32 on Management of Cosmetics (amending Circular 06) 

Toàn bộ/ Fully



Tính minh bạch/ Transparency

TẤT CẢ, trừ/ All, except:

Thông tư 03/2019/TT-BCT về Quy tắc xuất xứ CPTPP
Circular 03/2019/TT-BCT on CPTPP Rules of Origin

Sử dụng ký hiệu viết tắt mà không có giải 

thích nội dung 
Using abbreviations without explanations

Cách thức cập nhật các hướng dẫn cho DN
Updating joint instructions for biz

Thông tư 62/2019/TT-BTC về xác minh xuất xứ 
hàng hóa XNK/ Circular 62/2019/TT-BTC on verification of 

origin of imported and exported goods

Quy định khác biệt về số tham chiếu trên C/O của 

hàng NK (CPTPP vs. Chung) 
Regulating differences in reference numbers on C/O 

of imports (CPTPP vs General)

Quy trình, cách thức xử lý C/O lỗi 
Process and method addressing C/O with errors

Các vấn đề liên quan tới C/O điện tử 
Issues related to e-C/O 



Tính hợp lý, khả thi/ Reasonability, Feasibility 

TẤT CẢ, trừ/ All, except:

Thông tư 03/2019/TT-BCT về Quy tắc xuất xứ CPTPP
Circular 03/2019/TT-BCT on CPTPP Rules of Origin

Cơ quan Nhà nước giải thích: “Từ bông trở đi” 

+ “Cộng gộp VN”/ Explanation by competent 

authority: “Cotton Forward” + “Vietnam Cumulation

Doanh nghiệp giải thích: “Từ sợi trở đi”
Explanation by enterprises: “Yarn Forward”

Bất cập trong giải thích QTXX hàng dệt may CPTPP?/
Interpretation of the CPTPP Rules of Origin for Textile and Garment? 



Tính hợp lý, khả thi (tiếp)/ Reasonability, Feasibility (cont.) 

TẤT CẢ, trừ/ All, except:

Thông tư 04/2020/TT-BCT về đấu giá 
hạn ngạch NK ô tô cũ theo CPTPP/
Circular 04/2020/TT-BCT on the auction of  
right to tariff quotas for imported used cars 
under the CPTPP

Điều kiện nhập khẩu ô tô cũ
Conditions for importing used cars

Bước giá tối thiểu
Minimum price step

Nghị định 95/2020/NĐ-CP về đấu thầu 
gói thầu CPTPP/
Decree 95/2020/ND-CP CPTPP government 
procurements

Hệ thống quy định riêng cho gói thầu CPTPP

A separate Regulatory System for the CPTPP government 

procurements

- Khó theo dõi khác biệt
Difficult to track differences

- Phức tạp trong điều chỉnh pháp luật, nếu có 
Complication in revising, if any 



Hoạt động XDPL chuẩn bị thực thi các cam kết có lộ trình 
Law-making activities prepared to implement scheduled commitments

STT

No

Hoạt động XDPL đang triển khai

Law-making activities underway 

Cam kết CPTPP liên quan

Related CPTPP commitments 

Tiến trình

Process

1 Xây dựng Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

Revising the Intellectual Property Law

09 cam kết thuộc Chương 18 – Sở hữu trí tuệ

09 commitments under Chapter 18 – Intellectual 

Properties 

Dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến 11/2021

Draft submitted to the National Assembly 

for comments in November 2021 

2 Xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

Revising the Criminal Procedure Code

03 cam kết liên quan tới thủ tục tố tụng áp dụng đối

với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Chương

19 CPTPP/ 03 commitments related to proceedings 

applicable to crimes of infringing upon intellectual 

property rights under Chapter 19

Dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến 11/2021

Draft submitted to the National Assembly 

for comments in November 2021 

3 Xây dựng Nghị định về hàng tân trang

Drafting Decree on remanufactured goods 

02 cam kết về hàng tân trang Chương 1 và 2 CPTPP

02 commitments on remanufactured goods under 

CPTPP Chapter 1 and 2

Dự thảo trình Chính phủ Quý IV 2021

Draft submitted to the Government in the 

fourth quarter of 2021 

4 Sửa đổi Luật Công đoàn

Revising the Trade Union Law

01 cam kết về quyền tự do liên kết của người lao 

động Chương 19 CPTPP/ 01 commitment on freedom 

of association of employees under CPTPP Chapter 19

Dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến 11/2021

Draft submitted to the National Assembly 

for comments in November 2021 



Tóm lại/ In conclusion 

Các VBQPPL thực thi CPTPP/Legal documents to implement the CPTPP

Đã hoàn thành nghĩa vụ với đối tác 

Satisfying all obligations committed

• Tương thích/ Compatible

• Triển khai thực thi cam kết trên 

thực tế/ Implementing 

commitments in practice

Lợi ích cho doanh nghiệp 

Benefits for businesses

• Đã cho phép DN tận dụng cam kết để hiện thực 

hóa lợi ích/ Allowing businesses to make real 

benefit from commitments

• Chưa tạo điều kiện để DN tối đa hóa lợi ích, do 

còn vướng mắc/ Not yet maximizing benefits for 

businesses due to certain obstacles

Các đề xuất sửa đổi, điều 

chỉnh cụ thể 

Proposals for specific 

amendments and adjustments



STT
No

Văn bản thực thi CPTPP

Legal documents to implement the CPTPP 

Kiến nghị

Recommendations

1 Thông tư 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ
Circular 03/2019/TT-BCT on rules of origin 

Sửa Thông tư để/ Amending the Circular to:

- Bổ sung giải thích từ ngữ với các ký hiệu sử dụng
Supplement explanation for abbreviations used

- Cập nhật các hướng dẫn, giải thích chung về QTXX
Update instructions, general explanations about rules of origin

Xây dựng các văn bản hướng dẫn/ Development of guiding documents

2 Thông tư 04/2020/TT-BCT về NK ô tô cũ Circular 

04/2020/TT-BCT on the import of used cars

- Sửa Thông tư để điều chỉnh giảm các điều kiện nhập khẩu Amending the 

Circular to reduce import conditions

- Bỏ bước giá tối thiểu/ Removing the minimum price step 

3 Nghị định 95/2020/NĐ-CP về đấu thầu gói thầu

CPTPP
Decree 95/2020/ND-CP on CPTPP government

procurements

Bổ sung các Thông tư cần thiết về Mẫu hồ sơ cho gói thầu CPTPP (ngoài hàng

hóa)
Supplementing necessary circulars on Application Form for the CPTPP government

procurements (other than goods procurements) 

4 Bộ luật lao động/ Labor Code Ban hành Nghị định hướng dẫn về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp
Promulgating the Decree guiding on organizations representing employees in 

enterprises



Hàm ý
chính sách

Policy implications 



Giai đoạn chuẩn bị/ Preparation phase

Giai đoạn rà 
soát trước 
phê chuẩn/
Pre-approval 
review phase

Cần cách tiếp cận liên ngành, bao trùm toàn bộ hệ thống pháp luật/ 
Inter-industry approach, covering the entire legal system

Giai đoạn lên 
kế hoạch 

XDPL/
Building plan for 

law-making 
activities

Dựa trên các căn cứ, thông tin đầy đủ, chính xác 
Based on full, accurate information

Định hướng chi tiết (về cách thức soạn thảo, nội dung) 
Detailed direction (about method of drafting, content) 

Nhấn mạnh vai trò thẩm định, sự tham gia sâu của Bộ Tư pháp
Emphasizing the examining role, deep involvement of the Ministry of Justice

Bảo đảm minh bạch, tham vấn doanh nghiệp trong quá trình rà soát 
Ensuring transparency and business consultation during the review process



Giai đoạn soạn thảo/Drafting phase

Chuẩn bị nội dung: Cần triển khai càng sớm càng tốt/
Preparing contents: Need to carry out as soon as possible

Tổng hợp thông tin nhiều chiều 
Synthesize multidimensional information

Thông tin rộng rãi, công khai, thu hút ý kiến 

từ các doanh nghiệp/ Inform widely, publicly to 

get comments from businesses

Chia sẻ, trao đổi cởi mở về các định hướng 

chính sách/ Share and exchange openly about 

policy directions 

Soạn thảo/ Drafting



Giai đoạn thực hiện/ Implementation Phase 

Cơ quan chủ trì việc tổ chức thực hiện cần/ 
The agency in charge of hosting the implementation should:

Thiết lập đầu mối hướng dẫn, 

tư vấn thực hiện
Establish a focal point to guide and 
consult the implementation

Theo dõi tình hình, tập hợp 

các kiến nghị, phản ánh 
Monitor implementation process, 

assemble complaints and

recommendations

Xử lý kịp thời các bất cập, 

vướng mắc trong thực thi
Timely handle shortcomings and 
problems during the implementation 



Và hơn thế nữa/ And more than that…

XDPL vượt lên trên cam kết?
Laws-making activities that go beyond commitments?

• Mở rộng phạm vi áp dụng?

Expand the scope of application?

• Nâng chuẩn?

Upgrading standard?

• Môi trường kinh doanh thuận lợi cho hội nhập?

Business environment is favorable for integration?

• Hệ thống pháp luật phù hợp cho các bước hội nhập

tiếp theo ?

A legal framework that is appropriate for next steps of 

FTA integration?
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