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cho ÿӃn khi ÿã nhұn ÿӫ tҩt cҧ các thông tin quy ÿӏnh trong biӋn pháp thӵc hiӋn có liên quan. 
NӃu cѫ quan có thҭm quyӅn yêu cҫu ngѭӡi nӝp hӗ sѫ bә sung thông tin, cѫ quan này sӁ thông 
báo không chұm trӉ cho ngѭӡi nӝp hӗ sѫ và nêu rõ nhӳng thông tin nào cҫn bә sung ÿӇ hoàn 
thiӋn hӗ sѫ. Ngѭӡi nӝp hӗ sѫ sӁ có cѫ hӝi ÿӇ khҳc phөc nhӳng thiӃu sóttrong hӗ sѫ; (f) theo 
yêu cҫu cӫa ngѭӡi nӝp hӗ sѫ không ÿѭӧc cҩp phép, cѫ quan quҧn lý ÿã tӯ chӕi hӗ sѫ ÿó sӁ 
thông báo bҵng văn bҧn cho ngѭӡi nӝp hӗ sѫ lý do tӯ chӕi hӗ sѫ; (g) khi hӗ sѫ bӏ tӯ chӕi, 
ngѭӡi nӝp hӗ sѫ có thӇ ÿӋ trình mӝt hӗ sѫ mӟi nhҵm khҳc phөc nhӳng vҩn ÿӅ trѭӟc ÿó; (h) 
trong trѭӡng hӧp cҫn phê duyӋt, khi hӗ sѫ ÿã ÿѭӧc phê duyӋt, ngѭӡi nӝp hӗ sѫ sӁ ÿѭӧc thông 
báo không chұm trӉ bҵng văn bҧn; và (i) trong trѭӡng hӧp ViӋt Nam yêu cҫu kiӇm tra ÿӇ cҩp 
phép hành nghӅ, viӋc kiӇm tra này sӁ ÿѭӧc thӵc hiӋn theo mӝt lӏch trình thӡi gian thích hӧp. 
Ban Công tác ghi nhұn cam kӃt này. 

508. Ĉҥi diӋn cӫa ViӋt Nam xác nhұn thêm rҵng vӟi các lƭnh vӵc dӏch vө có trong BiӇu Cam 
kӃt cө thӇ cӫa ViӋt Nam, các cѫ quan quҧn lý hӳu quan sӁ ÿӝc lұp vӟi, và sӁ không chӏu trách 
nhiӋm trѭӟc bҩt kǤ nhà cung cҩp dӏch vө nào mà hӑ quҧn lý. Ngoài ra, ÿҥi diӋn cӫa ViӋt Nam 
xác nhұn rҵng, ngoҥi trӯ các tình huӕng khҭn cҩp hoһc các quy ÿӏnh và biӋn pháp liên quan 
ÿӃn an ninh quӕc gia, các biӋn pháp cө thӇ ҩn ÿӏnh tӹ giá hӕi ÿoái hoһc chính tiӅn tӋ và các 
biӋn pháp khác mà viӋc công bӕ chúng có thӇ ngăn cҧn viӋc thӵc thi luұt, ViӋt Nam sӁ (a) 
công bӕ trѭӟc bҩt kǤ quy ÿӏnh hay các biӋn pháp thӵc hiӋn khácmang tính áp dөng chung mà 
ViӋt Nam dӵ kiӃn thông qua và mөc tiêu cӫa quy ÿӏnh hay biӋn pháp thӵc hiӋn khác ÿó; (b) 
cho phép các bên quan tâm và các Thành viên khác có cѫ hӝi hӧp lý ÿӇ bình luұn vӅ quy ÿӏnh 
hay biӋn pháp thӵc hiӋn khác dӵ kiӃn thông qua ÿó; và (c) cho phép mӝt khoҧng thӡi gian 
hӧp lý kӇ tӯ khi công bӕ quy ÿӏnh chính thӭc hay biӋn pháp thӵc hiӋn khác chính thӭc tӟi khi 
quy ÿӏnh hay biӋn pháp này có hiӋu lӵc. Ban Công tác ghi nhұn cam kӃt này. 

MINH BҤCH HOÁ 

Công bӕ thông tin thѭѫng mҥi 

509. Mӝt sӕ Thành viên yêu cҫu ÿѭӧc cung cҩp thông tin vӅ viӋc ViӋt Nam thӵc hiӋn các yêu 
cҫu vӅ minh bҥch hoá nêu trong ĈiӅu X cӫa HiӋp ÿӏnh GATT, ĈiӅu III cӫa HiӋp ÿӏnh GATS 
và các HiӋp ÿӏnh khác cӫa WTO. Các Thành viên này hӓi liӋu ӣ ViӋt Nam có nghƭa vө pháp 
lý nào phҧi công bӕ trên mӝt tҥp chí chính thӭc tҩt cҧ các luұt, quy ÿӏnh, nghӏ ÿӏnh, quyӃt 
ÿӏnh cӫa toà án và các lӋnh hay quyӃt ÿӏnh hành chính vӅ viӋc áp dөng chung hoһc các biӋn 
pháp khác có hiӋu lӵc tѭѫng tӵ liên quan tӟi chính sách thѭѫng mҥi hoһc kinh tӃ “theo cách 
có thӇ giúp chính phӫ và thѭѫng nhân biӃt vӅ các văn bҧn trên”. Các Thành viên này còn hӓi 
thêm các văn bҧn này ÿѭӧc công khai trѭӟc khi có hiӋu lӵc bao lâu; và liӋu bҩt cӭ biӋn pháp 
nào nhѭ vұy có thӇ có hiӋu lӵc trѭӟc khi ÿѭӧc công bӕ trên Công Báo hay không. 

510. Ĉҥi diӋn cӫa ViӋt Nam nói rҵng nhӳng quy ÿӏnh vӅ viӋc công bӕ các văn bҧn quy phҥm 
pháp luұt và cѫ hӝi ÿӇ công chúng góp ý vào các văn bҧn này ÿã ÿѭӧc ÿѭa vào Luұt Ban 
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hành các văn bҧn quy phҥm pháp luұt ÿѭӧc ban hành ngày 12/11/1996 ÿѭӧc sӱa ÿәi và thông 
qua tҥi Quӕc hӝi 16/12/2002. Nhӳng quy ÿӏnh và thӫ tөc chi tiӃt ÿѭӧc quy ÿӏnh trong Nghӏ 
ÿӏnh cӫa Chính phӫ sӕ 161/2005/NĈ-CP ngày 27/12/2005 thӵc thi Luұt vӅ Ban hành các văn 
bҧn quy phҥm pháp luұt, Nghӏ ÿӏnh cӫa Chính phӫ sӕ 104/2004/NĈ-CP vӅ Công báo, Thông 
tѭ sӕ 04/2005/TT-VPCP hѭӟng dүn thi hành Nghӏ ÿӏnh sӕ 104/2004/NĈ-CP và ChӍ thӏ cӫa 
Thӫ tѭӟng sӕ 28/2001/CT-TTg ngày 28/11/2001 vӅ tiӃp tөc cҧi thiӋn môi trѭӡng kinh doanh. 

511.  Nhӳng thӫ tөc chung vӅ viӋc lҩy ý kiӃn ÿóng góp cho các bҧn dӵ thҧo luұt ÿã ÿѭӧc quy 
ÿӏnh trong các ĈiӅu 40, 62, 65, 66 và 70 cӫa Luұt Ban hành văn bҧn quy phҥm pháp luұt (sӱa 
ÿәi). Trong thӵc tӃ, các cѫ quan soҥn thҧo chuyӇn các bҧn dӵ thҧo luұt cho các tә chӭc và cá 
nhân có khҧ năng bӏ ҧnh hѭӣng bӣi nhӳng luұt này hoһc ÿăng trên báo chí ÿӇ lҩy ý kiӃn ÿóng 
góp tӯ công chúng. ĈiӅu 62.2 và 65.4 cӫa Luұt sӱa ÿәi Luұt Ban hành văn bҧn quy phҥm 
pháp luұt yêu cҫu Công báo xuҩt bҧn dӵ thҧo các Nghӏ quyӃt và Nghӏ ÿӏnh cӫa Chính phӫ và 
các QuyӃt ÿӏnh và ChӍ thӏ cӫa Thӫ tѭӟng trên mҥng Internet hoһc trên các phѭѫng tiӋn thông 
tin ÿҥi chúng ÿӇ lҩy ý kiӃn tӯ các cѫ quan, tә chӭc và cá nhân. Không có mӝt trang tin ÿiӋn tӱ 
(website) chuyên trách cho viӋc ÿăng dӵ thҧo các văn bҧn quy phҥm pháp luұt; dӵ thҧo các 
văn bҧn quy pham pháp luұt ÿѭӧc ÿăng trên trang tin ÿiӋn tӱ (website) cӫa Bӝ chӭc năng và 
cѫ quan soҥn thҧo, tӭc là ÿăng các văn bҧn liên quan ÿӃn ÿҫu tѭ trên trang tin ÿiӋn tӱ 
(website) cӫa Bӝ KӃ hoҥch ÿҫu tѭ (www.mpi.gov.vn), các văn bҧn liên quan ÿӃn các quy 
ÿӏnh vӅ thѭѫng mҥi trên trang tin ÿiӋn tӱ (website) cӫa Bӝ Thѭѫng mҥi (www.mot.gov.vn), 
và các văn bҧn vӅ thuӃ và tài chính trên trang tin ÿiӋn tӱ (website) cӫa Bӝ Tài chính 
(www.mof.gov.vn). Mӝt sӕ các dӵ thҧo cǊng ÿѭӧc ÿăng trên trang tin ÿiӋn tӱ (website) cӫa 
Bӝ Tѭ pháp (www.moj.gov.vn). Các ÿѫn vӏ dӵ thҧo cǊng có thӇ tә chӭc các buәi hӝi thҧo 
hoһc hӝi nghӏ chuyên ÿӅ ÿӇ thҧo luұn vӅ các bҧn dӵ thҧo vӟi các ÿӕi tѭӧng có quan tâm. Ĉҥi 
diӋn cӫa ViӋt Nam lѭu ý rҵng ChӍ thӏ sӕ 28/2001/CT-TTg yêu cҫu các Bӝ ngành lҩy ý kiӃn 
cӫa cӝng ÿӗng doanh nghiӋp thông qua Phòng Thѭѫng mҥi và Công nghiӋp ViӋt Nam trong 
quá trình soҥn thҧo các chính sách và quy ÿӏnh liên quan ÿӃn hoҥt ÿӝng kinh doanh. Dӵ thҧo 
các văn bҧn pháp luұt có ҧnh hѭӣng ÿӃn cӝng ÿӗng kinh doanh ÿѭӧc ÿăng trên trang tin ÿiӋn 
tӱ (website) cӫa Phòng Thѭѫng mҥi và Công nghiӋp ViӋt Nam (www.vibonline.com.vn). Ĉҥi 
diӋn ViӋt Nam bә sung rҵng mӝt dӵ thҧo Nghӏ quyӃt hoһc Nghӏ ÿӏnh sӁ không ÿѭӧc công bӕ 
ÿӇ lҩy ý kiӃn nӃu nó liên quan ÿӃn an ninh quӕc gia, bí mұt Nhà nѭӟc hoһc bҧn chҩt hoăc nӝi 
dung cӫa dӵ thҧo không ÿòi hӓi phҧi công bӕ nhѭ vұy.  

512. Nghƭa vө lҩy ý kiӃn tӯ nhӳng ÿӕi tѭӧng chӏu ҧnh hѭӣng trӵc tiӃp tӯ các văn bҧn pháp 
luұt và khҧ năng xem xét nhӳng ý kiӃn ÿóng góp này trong quá trình soҥn thҧo ÿѭӧc quy ÿӏnh 
tҥi ĈiӅu 33, 26.4 và 61.4 cӫa Luұt sӱa ÿәi vӅ viӋc Ban hành các Văn bҧn quy phҥm pháp luұt. 
ĈiӅu 3.3 cӫa Luұt cǊng yêu cҫu ÿѫn vӏ dӵ thҧo phҧi tәng hӧp, phân tích và ÿánh giá nhӳng ý 
kiӃn nhұn ÿѭӧc, và nӃu cҫn thiӃt, phҧi ÿiӅu chӍnh vào bҧn dӵ thҧo ban ÿҫu. Nhӳng ý kiӃn 
ÿóng góp nhұn ÿѭӧc phҧi ÿѭӧc ÿính kèm vӟi văn bҧn luұt dӵ thҧo khi trình lên cѫ quan ra 
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quyӃt ÿӏnh.    

513. Luұt không quy ÿӏnh cө thӇ mӝt văn bҧn luұt dӵ thҧo ÿѭӧc lҩy ý kiӃn ÿóng góp bao 
nhiêu lҫn. Các dӵ thҧo thѭӡng ÿѭӧc ÿѭa ra ÿóng góp ý kiӃn 1 lҫn mһc dù nhӳng trѭӡng hӧp 
cө thӇ nҧy sinh có thӇ dүn ÿӃn viӋc ÿѭӧc ÿѭa ra ÿóng góp ý kiӃn nhiӅu lҫn. Luұt không quy 
ÿӏnh bҩt kǤ thӡi hҥn nào cho viӋc lҩy và cung cҩp ý kiӃn ÿóng góp. Nhӳng viӋc này do ÿѫn vӏ 
dӵ thҧo tӵ quyӃt ÿӏnh trên cѫ sӣ cân nhҳc sӵ phӭc tҥp và tҫm quan trӑng cӫa văn bҧn luұt dӵ 
thҧo. Khi ÿѭӧc hӓi Luұt mӟi vӅ Ban hành văn bҧn pháp luұt cӫa Hӝi ÿӗng nhân dân và Uӹ 
ban Nhân dân quy ÿӏnh cө thӇ giӟi hҥn thӡi gian lҩy ý kiӃn ÿóng góp là 5 ngày hay 7 ngày, 
ÿҥi diӋn cӫa ViӋt Nam bә sung rҵng ĈiӅu 23, 30 và 41 cӫa Luұt chӍ quy ÿӏnh thӡi hҥn ӣ mӭc 
giӟi hҥn tӕi thiӇu chӭ không tӕi ÿa. Luұt ÿã ÿѭӧc dӵ thҧo hoàn toàn phù hӧp vӟi các quy ÿӏnh 
cӫa WTO vӅ minh bҥch hoá, và các quy ÿӏnh thӵc thi Luұt sӁ bҧo ÿҧm viӋc thӵc hiӋn Luұt 
này thӕng nhҩt và phù hӧp trên toàn bӝ lãnh thә ViӋt Nam. 

514. Ĉҥi diӋn ViӋt Nam xác nhұn rҵng ĈiӅu 47 cӫa Luұt Ban hành văn bҧn quy phҥm pháp 
luұt cho phép Uӹ ban thѭӡng vө Quӕc hӝi mӡi các cѫ quan hoһc các nhân có liên quan ÿӇ 
trao ÿәi vӟi Uӹ ban vӅ dӵ thҧo pháp lӋnh. Mһc dù Luұt không quy ÿӏnh thҭm quyӅn nhѭ nhau 
cho Quӕc hӝi hoһc Chính phӫ nhѭng ĈiӅu 32.2 cho phép uӹ ban chӫ trì thҭm tra cӫa Quӕc 
hӝi tiӃn hành các cuӝc khҧo sát và nghiên cӭu vӅ “tính thӵc tӃ cӫa các vҩn ÿӅ thuӝc vӅ nӝi 
dung cӫa dӵ thҧo” và liên hӋ vӟi các cѫ quan, tә chӭc và cá nhân ÿӇ thu thұp thông tin và dӳ 
liӋu phөc vө cho viӋc thҭm tra này.    

515. VӅ viӋc công bӕ các văn bҧn pháp luұt, Luұt Ban hành văn bҧn quy phҥm pháp luұt quy 
ÿӏnh rҵng, nhӳng văn bҧn này phҧi ÿѭӧc ÿăng trên Công báo hoһc trên các phѭѫng tiӋn thông 
tin ÿҥi chúng. Do ngày có hiӋu lӵc cӫa nhӳng văn bҧn này ÿѭӧc căn cӭ vào thӡi gian công bӕ 
trên Công báo nhѭ theo quy ÿӏnh cӫa Luұt nên Công báo ÿѭӧc xuҩt bҧn gҫn nhѭ hàng tuҫn. 
Trung bình mӛi tháng, ViӋt Nam ban hành tӯ 3 ÿӃn 4 sӕ Công báo. Theo Luұt sӱa ÿәi, các 
văn bҧn pháp luұt phҧi ÿѭӧc ÿăng trên Công báo và chӍ có hiӋu lӵc sau ÿó 15 ngày, hoһc vào 
mӝt ngày muӝn hѫn nӃu có quy ÿӏnh trong văn bҧn. Theo ĈiӅu 8.1(b) cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 
161/2005/NĈ-CP ngày 27/12/2005, các văn bҧn quy phҥm pháp luұt do các cѫ quan Nhà 
nѭӟc ӣ cҩp Trung ѭѫng ban hành phҧi ÿѭӧc gӱi tӟi Văn phòng Chính phӫ không muӝn hѫn 2 
ngày làm viӋc kӇ tӯ ngày ban hành hoһc ký ÿӇ ÿăng lên Công báo. Ĉҥi ÿiӋn cӫa ViӋt Nam 
cho biӃt thêm các văn bҧn pháp lý có thӇ ÿѭӧc ÿӑc trên Internet, nhѭng hiӋn nay chӍ có bҧn 
tiӃng ViӋt. Các văn bҧn quy phҥm pháp luұt do các cѫ quan có thҭm quyӅn ӣ ÿӏa phѭѫng và 
Hӝi ÿӗng nhân dân các tӍnh ban hành ÿѭӧc công bӕ tҥi trө sӣ cӫa chính quyӅn ÿӏa phѭѫng 
hoһc Hӝi ÿӗng. Khi ÿѭӧc hӓi liӋu các luұt, quy ÿӏnh hoһc quyӃt ÿӏnh hành chính có thӇ có 
hiӋu lӵc trѭӟc khi công bӕ hay không, ÿҥi diӋn ViӋt Nam nói rҵng theo Luұt Ban hành văn 
bҧn quy phҥm pháp luұt, luұt pháp ViӋt Nam chӍ áp dөng hӗi tӕ trong mӝt sӕ rҩt ít các trѭӡng 
hӧp. Luұt Ban hành văn bҧn quy phҥm pháp luұt cǊng quy ÿӏnh áp dөng không hӗi tӕ trong 
trѭӡng hӧp (i) các nghƭa vө pháp lý mӟi áp dөng cho các hành ÿӝng xҧy ra tҥi mӝt thӡi ÿiӇm 
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khi mà các nghƭa vө pháp lý ÿó chѭa ÿѭӧc quy ÿӏnh bӣi luұt; và (ii) các nghƭa vө pháp lý mӟi 
cao hѫn các nghƭa vө pháp lý ÿѭӧc áp dөng tҥi thӡi ÿiӇm diӉn ra các hành ÿӝng ÿó.  

516. Mӝt Thành viên lѭu ý rҵng các Bӝ có ban hành văn bҧn dҥng “công văn” - không ÿӫ tiêu 
chuҭn là văn bҧn quy phҥm pháp luұt theo luұt pháp ViӋt Nam - ÿӇ ban hành pháp luұt, và 
hҫu hӃt các Bӝ ÿӅu tӯ chӕi cung cҩp thông tin liên quan ÿӃn dҥng văn bҧn này. ViӋt Nam 
ÿѭӧc yêu cҫu cұp nhұt cho Ban Công tác các biӋn pháp ÿiӅu chӍnh thӵc tiӉn này cho phù hӧp 
vӟi quy ÿӏnh cӫa WTO vӅ minh bҥch hoá. Thành viên này cǊng yêu cҫu ViӋt Nam không sӱ 
dөng “công văn” nhѭ là văn bҧn ban hành chính sách, và các chính sách ÿѭӧc quy ÿӏnh trong 
các văn bҧn dҥng “công văn” hiӋn tҥi sӁ bӏ bãi bӓ hoһc các Bӝ sӁ vұn dөng trên cѫ sӣ phù 
hӧp vӟi quy ÿӏnh cӫa WTO vӅ minh bҥch hoá. 

517. Ĉҥi diӋn cӫa ViӋt Nam trҧ lӡi rҵng “công văn” không ÿѭӧc coi là văn bҧn quy phҥm 
pháp luұt theo Luұt Ban hành văn bҧn quy phҥm pháp luұt cǊng nhѭ Luұt Ban hành văn bҧn 
quy phҥm pháp luұt cӫa Hӝi dӗng Nhân dân và Uӹ ban Nhân dân. Theo ĈiӅu 3 cӫa Nghӏ ÿӏnh 
Chính phӫ sӕ 161/2005/NĈ-CP ngày 27/12/2005, các văn bҧn có chӭa các quy ÿӏnh pháp luұt 
nhѭng không ÿѭӧc chҩp nhұn dѭӟi hình thӭc các văn bҧn quy phҥm pháp luұt, nhѭ công văn, 
thông báo hoһc hѭӟng dүn có thӇ bӏ vô hiӋu và sӵ phê chuҭn ÿuӧc áp dөng cho viӋc ban hành 
nhӳng văn bҧn này phù hӧp vӟi pháp luұt. Văn phòng Chính phӫ ÿã ban hành Thông tѭ sӕ 
04/2005/TT-VPCP và Thӫ tѭӟng Chính phӫ ban hành ChӍ thӏ sӕ 08/2005/CT-TTg nhҵm bҧo 
ÿҧm thӵc thi ÿҫy ÿӫ 2 Luұt này và làm cho viӋc sӱ dөng “công văn” rõ ràng hѫn và phù hӧp 
hѫn vӟi các quy ÿӏnh cӫa WTO. Ban Công tác ghi nhұn cam kӃt này.  

518. Ĉҥi diӋn cӫa ViӋt Nam xác nhұn kӇ tӯ ngày gia nhұp, Chính phӫ ViӋt Nam sӁ thӵc thi 
ÿҫy ÿӫ ĈiӅu X cӫa HiӋp ÿӏnh GATT 1994, ĈiӅu III cӫa HiӋp ÿӏnh GATS và các yêu cҫu khác 
vӅ minh bҥch hoá cӫa WTO, kӇ cҧ các yêu cҫu vӅ thông báo, bình luұn trѭӟc và công khai. 
Nhѭ vұy, tҩt cҧ các luұt, quy ÿӏnh, nghӏ ÿӏnh, quyӃt ÿӏnh cӫa toà án và các quyӃt ÿӏnh hành 
chính mang tính áp dөng chung liên quan tӟi hoһc ҧnh hѭӣng ÿӃn các vҩn ÿӅ vӅ hҧi quan, 
thѭѫng mҥi hàng hoá, dӏch vө, sӣ hӳu trí tuӋ và kiӇm soát ngoҥi hӕi sӁ ÿѭӧc công khai ngay 
trên Công Báo theo hѭӟng ÿáp ӭng các yêu cҫu cӫa WTO và không có luұt, quy ÿӏnh, nghӏ 
ÿӏnh, quyӃt ÿӏnh cӫa toà án và xӱ phҥt hành chính mang tính áp dөng chung nhѭ vұy sӁ có 
hiӋu lӵc hoһc ÿѭӧc thӵc thi trѭӟc thӡi gian văn bҧn ÿѭӧc công khai ngoҥi trӯ nhӳng quy 
ÿӏnh, quyӃt ÿӏnh cӫa toà án và các quyӃt ÿӏnh hành chính mang tính áp dөng chung và các 
biӋn pháp khác có liên quan ÿӃn tình trҥng khҭn cҩp hoһc an ninh quӕc gia, hoһc các văn bҧn 
mà viӋc công bӕ sӁ gây trӣ ngҥi ÿӃn quá trình thӵc thi pháp luұt. Ĉҥi diӋn cӫa ViӋt Nam cǊng 
xác nhұn rҵng kӇ tӯ ngày gia nhұp, ffӕi vӟi vҩn ÿӅ (hoһc khía cҥnh cӫa mӝt vҩn ÿӅ) ÿã ÿѭӧc 
nêu ӣ trên, ViӋt Nam sӁ thành lұp hoһc chӍ ÿӏnh mӝt xuҩt bҧn phҭm hay trang thông tin ÿiӋn 
tӱ (website) chính thӭc, ÿѭӧc dùng ÿӇ công bӕ trѭӟc khi văn bҧn có hiӋu lӵc tҩt cҧ các quy 
ÿӏnh, quyӃt ÿӏnh, sҳc lӋnh và quyӃt ÿӏnh hành chính mang tính áp dөng chung liên quan hoһc 
ҧnh hѭӣng tӟi vҩn ÿӅ ÿó. Các trang tin ÿiӋn tӱ (website) hoһc xuҩt bҧn phҭm này sӁ ÿѭӧc cұp 
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nhұt thѭӡng xuyên, ÿѭӧc thông báo cho WTO và cho phép các Thành viên WTO, các cá 
nhân, hiӋp hӝi và doanh nghiӋp có thӇ tiӃp cұn. Các trang tin ÿiӋn tӱ (website) hoһc xuҩt bҧn 
phҭm dùng ÿӇ ÿăng các biӋn pháp này ÿѭӧc liӋt kê trong Bҧng 23. ViӋc công bӕ các quy ÿӏnh 
nhѭ vұy và các biӋn pháp khác sӁ bao gӗm, tùy trѭӡng hӧp thích hӧp, (i) tên cѫ quan (kӇ cҧ 
nѫi liên lҥc) chӏu trách nhiӋm thӵc thi mӝt biӋn pháp riêng biӋt và (ii) ngày biӋn pháp ÿó có 
hiӋu lӵc. Liên quan ÿӃn dӵ thҧo các luұt, pháp lӋnh, nghӏ ÿӏnh và các quy ÿӏnh khác và biӋn 
pháp khác do Quӕc hӝi và Chính phӫ ban hành liên quan hoһc ҧnh hѭӣng tӟi thѭѫng mҥi 
hàng hoá, dӏch vө và sӣ hӳu trí tuӋ, ÿҥi diӋn ViӋt Nam xác nhұn sӁ cho phép mӝt khoҧng thӡi 
gian hӧp lý, tӭc là không ít hѫn 60 ngày, ÿӇ các Thành viên, cá nhұn, hiӋp hӝi và doanh 
nghiӋp có thӇ ÿóng góp ý kiӃn cho các cѫ quan có liên quan trѭӟc khi nhӳng biӋn pháp này 
ÿѭӧc thông qua. Chính phӫ cǊng sӁ xem xét nhӳng ý kiӃn nhұn ÿѭӧc trong khoҧng thӡi gian 
lҩy ý kiӃn ÿóng góp. Các trѭӡng hӧp ngoҥi lӋ duy nhҩt không cҫn dành cѫ hӝi ÿóng góp ý 
kiӃn là ÿӕi vӟi nhӳng quy ÿӏnh hoһc biӋn pháp khác liên quan ÿӃn tình trҥng khҭn cҩp hoһc 
an ninh quӕc gia, hoһc các quy ÿӏnh mà viӋc công bӕ nhӳng quy ÿӏnh này sӁ cҧn trӣ viӋc thӵc 
thi luұt pháp. Ban Công tác ghi nhұn các cam kӃt này. 

Các thông báo 

519. Ĉҥi diӋn cӫa ViӋt Nam cho biӃt chұm nhҩt là vào thӡi ÿiӇm gia nhұp, ViӋt Nam sӁ trình 
tҩt cҧ các bҧn thông báo ban ÿҫu theo yêu cҫu cӫa bҩt kǤ HiӋp ÿӏnh nào thuӝc HiӋp ÿӏnh 
WTO. Bҩt kǤ luұt, quy ÿӏnh hoһc các biӋn pháp khác ÿѭӧc ViӋt Nam ban hành sau ÿó, và 
ÿѭӧc quy ÿӏnh phҧi thông báo theo HiӋp ÿӏnh WTO, sӁ ÿѭӧc thông báo vào mӝt thӡi ÿiӇm và 
theo cách phù hӧp vӟi các quy ÿӏnh cӫa WTO. Ban Công tác ghi nhұn các cam kӃt này. 

CÁC HIӊP ĈӎNH THѬѪNG MҤI 

520. Ĉҥi diӋn cӫa ViӋt Nam cho biӃt, ÿӃn tháng 4/1995, ViӋt Nam ÿã gia nhұp 73 HiӋp ÿӏnh 
và HiӋp ѭӟc ÿa phѭѫng. Ĉҥi diӋn ViӋt Nam cǊng ÿѭa ra danh sách 55 HiӋp ÿӏnh thѭѫng mҥi, 
17 HiӋp ѭӟc chung và 17 HiӋp ÿӏnh thuӃ quan trong tài liӋu WT/ACC/VNM/3/Add.1. Phө 
lөc 8. Các hiӋp ÿӏnh thѭѫng mҥi, mһc dù ÿѭӧc ký kӃt trên cѫ sӣ song phѭѫng, quy ÿӏnh áp 
dөng quy chӃ tӕi huӋ quӕc. HiӋn nay, các mӭc thuӃ nhұp khҭu ѭu ÿãi chӍ ÿѭӧc áp dөng cho 
các nѭӟc ASEAN và ÿӕi vӟi 243 dòng thuӃ dӋt may nhұp khҭu tӯ EU (ÿәi lҩy viӋc tăng hҥn 
ngҥch nhұp khҭu hàng dӋt may ViӋt Nam vào EU). ViӋt Nam ÿã trӣ thành Thành viên 
ASEAN tӯ tháng 7/1995 và theo vӟi tѭ cách là mӝt thành viên, ViӋt Nam ÿã ký 21 HiӋp ÿӏnh 
trong ASEAN và 2 Bҧn ghi nhӟ. Cho tӟi năm 2000, Danh mөc cҳt giҧm thuӃ cӫa ViӋt Nam 
có 4.233 dòng thuӃ, Danh mөc loҥi trӯ tҥm thӡi có khoҧng 1.900 dòng thuӃ, Danh mөc loҥi 
trӯ hoàn toàn có 131 sҧn phҭm và Danh mөc hàng nông sҧn nhҥy cҧm chѭa qua chӃ biӃn có 
51 dòng thuӃ. ViӋt Nam không có danh mөc các sҧn phҭm nhҥy cҧm cao. ViӋt Nam chѭa 
tham gia hiӋp ÿӏnh nào vӅ hӝi nhұp thӏ trѭӡng lao ÿӝng. 

521. Mӝt sӕ Thành viên ghi nhұn rҵng trong khuôn khә cam kӃt theo HiӋp ÿӏnh Ѭu ÿãi ThuӃ 


