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1.  Cơ hội cho Việt Nam (và cả thách thức) 

2.  Quan hệ Kinh tế Song phương Hoa Kỳ- Việt Nam: 
những vấn đề liên quan 

3.  Kết luận  



Cơ hội cho Việt Nam 
•  Mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, tăng xuất khẩu từ Việt Nam, đặc biệt 

sang thị trường Hoa Kỳ, đối với các sản phẩm như dệt may, hải sản, da giày, 
sản phẩm từ gỗ… 

•  Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm mới như phụ 
tùng xe ô tô và hải sản chế biến  

•  Tăng đầu tư từ Hoa Kỳ và các nước khác vào Việt Nam 
•  Hỗ trợ phát huy tốt hơn những cơ hội do quá trình tái cơ cấu mang lại  
•  Tận dụng xu hướng hội nhập kinh tế trong khu vực 
•  Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và mở rộng quan hệ với 

các đối tác thiết yếu . 
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TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM 
PHẦN I: THÔNG TIN VỀ KINH TẾ VIỆT NAM 

	  
•  VI. Cơ hội Đầu tư vào ngành Dệt may tại Việt Nam 
•  3. Hội nhập Quốc tế 
•  * Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đạt được những 

tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực như thị trường hàng hoá, hải 
quan, quy tắc xuất xứ hàng hoá, rào cản kỹ thuật trong thương mại 
cũng như các lĩnh vực an toàn thực phẩm, dịch vụ và đầu tư. Hiệp 
định này sẽ mở rộng cửa cho thị trường xuất khẩu sản phẩm dệt may 
của Việt Nam sang Hoa Kỳ. 

•  * Sau khi ký kết Hiệp định TPP, những mặt hàng xuất khẩu mũi 
nhọn của Việt nam như dệt may sẽ được cắt giảm thuế khi tiếp cận 
thị trường Hoa Kỳ, Úc và các quốc gia thành viên TPP khác. 

•   * Hiệp định TPP không chỉ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu và cắt giảm 
thuế mà còn tạo ra những động lực mạnh mẽ cho đầu tư và phát 
triển. 
     (Nguồn: Tổng cục Thống kê)  



Petri,	  Plummer,	  Zhai	  –	  October	  2012	  
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Tham gia Hiệp định TPP  sẽ thúc đẩy quá trình cải cách thị trường, hiện 
đại hoá và hội nhập của Việt Nam.  
 
Bất cứ lĩnh vực xuất khẩu nào của Việt Nam vốn đang chịu mức thuế 
nhập khẩu cao tại một trong các thị trường tham gia TPP, trong đó có Hoa 
Kỳ, sẽ được hưởng lợi đáng kể.  
 
Tuy nhiên, Hiệp định TPP có tính chất hỗ tương nên mỗi thành viên sẽ 
chỉ được hưởng lợi khi cũng đồng thời cho phép các thành viên khác tiếp 
cận thị trường của mình.  
 
Tính thích nghi và tinh thần doanh nghiệp_khả năng đương đầu thách 
thức là thế mạnh của Việt Nam; và cũng chính là những gì cần thiết để có 
thể tận dụng tốt nhất những cơ hội Hiệp định TPP mang lại cũng như vượt 
qua thách thức cạnh tranh.  
 
Những bước đi khó khăn và nỗ lực phải bỏ ra để có thể hoàn tất Hiệp định 
TPP theo đúng lịch trình, xét về phí tổn, sẽ không thấm vào đâu nếu bỏ 
lỡ cơ hội hội nhập với 10 thị trường lớn cùng nhiều thị trường khác nữa.  
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Xin cám ơn! 




