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Ladies and gentlemen
Trade and investment have been powerful engines driving economic growth and
reducing poverty in Vietnam. In the almost 20 years since the United States and
Vietnam normalized diplomatic relations, U.S.-Vietnam two-way trade has
grown from less than $500 million to over thirty-four billion dollars this year, in
the process contributing to Vietnam’s dramatic reduction in poverty. Vietnam’s
participation in the rules-based international trading system has also reinforced
good governance and the rule of law.
Vietnam is continuing its international economic integration through its
participation in a new generation of international trade agreements, including
the recently finalized WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) and the 12country Trans-Pacific Partnership (TPP), now in its final stages of negotiation.
Vietnam’s timely submission of its TFA Schedule A commitments in July on
what it intends to implement in the first year the agreement is in force was an
important indication of its recognition of the potential of improved trade
facilitation to contribute to sustainable growth. The Prime Minister’s leadership
this year on the importance of customs and tax administrative streamlining
through Resolution 19 is another indication that continuing to strengthen
Vietnam’s international competitiveness is a high priority for the government.
In this context, I am pleased to be able to join you this evening to launch an
innovative, new private sector initiative, the Vietnam Trade Facilitation
Alliance, being established to support Vietnam’s trade facilitation related policy
and institutional reform efforts. The MOU we are signing this evening between
USAID, AmCham and VCCI, along with the Alliance Charter being signed by
many of you, its founding members, will begin what we hope will become a
dynamic, inclusive public-private partnership with the General Department of
Vietnam Customs and the numerous other Vietnamese agencies involved in

trading across borders and participating in the the National Single Window that
is being developed to facilitate this.
I would like to announce that USAID has committed two and a half million
dollars to support Vietnam’s improved trade facilitation through implementation
of TFA and closely related expected TPP trade facilitation provisions. This
Alliance will be a central part of this assistance with significant financial
support to the Alliance, leveraging its private sector partners’ leadership,
resources, know-how and commitment. The Alliance will work to enhance the
customs-business partnership in Vietnam, developing formal consultative
relationships between Customs, trade facilitation related agencies, and domestic
and international businesses and their associations. Additionally, through its
multi-stakeholder networks, the VFTA will improve information sharing on
trade facilitation including participation in the annual Traders Satisfaction
Survey implemented by VCCI in partnership with Customs, and sharing of
private sector generated data on customs performance.
USAID’s support for this AmCham and VCCI lead Alliance represents a new
model for delivery of our support for implementation of the TFA, in terms of
being rooted in real, substantive engagement with the business community in
order to inform the prioritization and implementation of reforms so that they
deliver real development and business results. Trade facilitation is also a
powerful tool for integrating small and medium enterprises into domestics and
global value chains, which makes growth more inclusive. The VTFA will be an
important voice for these SMEs that too often are not well represented in policy
processes.
This private sector led approach to trade facilitation reform is not something we
have done before and based on your pioneering experience with this approach,
we intend to apply it more broadly to our trade programming in the many
developing countries where we are supporting the implementation of the TFA.
Under USAID’s Country Development Cooperation Strategy for Vietnam (2014
- 2018), the USAID is working to strengthen the new U.S.-Vietnam
Comprehensive Partnership and address Vietnam’s fundamental development
challenges in order to support the country’s continued transformation into a
responsible, more inclusive partner and a market-based economy. The USAID
Governance for Inclusive Growth program is an important part of the United

States’ commitment to further deepen already important U.S. economic, social
and strategic ties with Vietnam.
Today marks the 1 year anniversary of the USAID’s Governance for Inclusive
Growth program and recall what Secretary Kerry said when he announced this
new program during his trip to Vietnam at this time last year, “this is not aid. I
want to make that clear. This is an investment, and it’s an investment in broadbased and sustainable growth.” I have no doubt that the VTFA is exactly the
type of investment he had in mind when he said that.
Thank you very much.
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Thưa bà Claire Pierangelo, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Ông Marc Townsend, chủ tịch AmCham
Ông … đại diện VCCI, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Các quan chức Chính phủ trung ương và chính quyền tỉnh
Các đại diện Hiệp hội khu vực tư nhân và doanh nghiệp
Thưa các quý ông, quý bà,
Thương mại và đầu tư là những động cơ mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
và giảm nghèo tại Việt Nam. Trong gần 20 năm kể từ khi bình thường hóa quan
hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thương mại hai chiều giữa hai nước đã
tăng từ dưới 500 triệu đô la Mỹ lên 34 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, góp phần vào
quá trình giảm nghèo đáng kể của Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc tham gia vào các hiệp
định thương mại quốc tế, bao gồm Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA)
của Tổ chức Thương mại Thế giới mới hoàn tất gần đây và Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương với 12 quốc gia hiện đang trong giai đoạn đàm phán.
Vào tháng 7, Việt Nam đã kịp thời nộp Mục lục A trong Hiệp định TFA của
mình về những dự định sẽ thực hiện trong năm đầu tiên thỏa thuận có hiệu lực,
đây là dấu hiệu quan trọng cho thấy nhận thức của Việt Nam về khả năng tăng
cường tạo thuận lợi cho thương mại nhằm góp phần vào tăng trưởng bền vững.
Trong năm nay, sự lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ về tầm quan trọng của
việc đơn giản hóa thủ tục hải quan và thuế thông qua Nghị quyết 19 là một dấu
hiệu khác cho thấy chính phủ tiếp tục đặt ưu tiên cao cho hoạt động củng cố khả
năng cạnh tranh quốc tế của Việt Nam.
Trong bối cảnh này, tôi rất vui mừng được tham dự cùng quý vị trong buổi tối
hôm nay để công bố một sáng kiến mới trong khu vực tư nhân, Liên minh
Thuận lợi hóa Thương mại Việt Nam, được thành lập nhằm hỗ trợ những nỗ lực
cải cách chính sách và thể chế liên quan đến thuận lợi hóa thương mại của Việt
Nam. Biên bản ghi nhớ được ký kết trong buổi tối hôm nay giữa USAID,
AmCham và VCCI, cùng với bản Tuyên bố Liên minh được ký kết bởi rất nhiều
quý vị ở đây, những thành viên sáng lập, sẽ là khởi đầu cho mong đợi của chúng
ta về một mối quan hệ đối tác công-tư năng động, toàn diện với Tổng cục Hải
quan Việt Nam và nhiều cơ quan chức năng khác của Việt Nam liên quan đến
hoạt động thương mại xuyên biên giới và tham gia vào cơ chế Một cửa Toàn
quốc đang được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho nỗ lực này.

Tôi xin được thông báo rằng USAID cam kết ngân sách 2,5 triệu đô la Mỹ để hỗ
trợ Việt Nam tăng cường tạo thuận lợi cho thương mại thông qua thực hiện Hiệp
định TFA và thực hiện các điều khoản tạo điều kiện thương mại được mong đợi
trong Hiệp định TPP. Liên minh này sẽ là nội dung trọng tâm của hoạt động hỗ
trợ và nhận được trợ giúp đáng kể về tài chính, thúc đẩy sự lãnh đạo, nguồn lực,
kiến thức và cam kết của các đối tác khu vực tư nhân trong Liên minh. Liên
minh sẽ tác động nhằm nâng cao quan hệ đối tác doanh nghiệp-hải quan tại Việt
Nam, xây dựng quan hệ tham vấn chính thức giữa Hải quan, các cơ quan liên
quan đến tạo thuận lợi thương mại, và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
cùng các hiệp hội của họ. Ngoài ra, thông qua mạng lưới đa thành viên, Hiệp
định TFA Việt Nam sẽ tăng cường chia sẻ thông tin về hỗ trợ thương mại bao
gồm tham gia vào Khảo sát mức độ Hài lòng của Doanh nghiệp được VCCI
phối hợp thực hiện cùng Tổng cục Hải quan, và chia sẻ dữ liệu thu được từ khu
vực tư nhân về hoạt động hải quan.
Hoạt động hỗ trợ của USAID cho Liên minh do Amcham và VCCI dẫn dắt đại
diện cho một mô hình hỗ trợ mới của chúng tôi dành cho quá trình thực hiện
TFA, bắt nguồn từ việc tham gia thực tế cùng cộng đồng doanh nghiệp nhằm
xác định những ưu tiên và thực hiện cải cách để doanh nghiệp đạt được những
kết quả phát triển và kinh doanh thực chất. Thuận lợi hóa thương mại cũng là
một công cụ mạnh mẽ để đưa doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chuỗi giá trị trong
nước và toàn cầu, giúp tăng trưởng toàn diện hơn. Hiệp định TFA Việt Nam sẽ
là tiếng nói quan trọng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ này, thường chưa
xuất hiện nhiều trong các quy trình chính sách.
Chúng tôi chưa từng áp dụng biện pháp tiếp cận do khu vực tư nhân thực hiện
cho cải cách thuận lợi hóa thương mại, dựa vào kinh nghiệm tiên phong của
Việt Nam, chúng tôi dự định sẽ triển khai rộng rãi cho các chương trình thương
mại của mình tại nhiều quốc gia đang phát triển, nơi chúng tôi đang hỗ trợ thực
hiện TFA.
Trong khuôn khổ Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia của USAID tại Việt
Nam (2014 - 2018), USAID hướng tới tăng cường Quan hệ đối tác Toàn diện
Việt Nam-Hoa Kỳ và giải quyết những thách thức phát triển cơ bản của Việt
Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp tục chuyển đổi thành đối tác có trách nhiệm và
có sự tham gia nhiều hơn của mọi thành phần và một nền kinh tế định hướng thị
trường. Dự án Quản trị nhà nước nhằm Tăng trường toàn diện của USAID là

một phần quan trọng trong cam kết của Hoa Kỳ nhằm củng cố hơn nữa quan hệ
kinh tế, xã hội và chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ với Việt Nam.
Ngày hôm nay đánh dấu kỷ niệm 1 năm hoạt động của dự án Quản trị nhà nước
nhằm Tăng trưởng toàn diện của USAID và hồi tưởng lại lời phát biểu của
Ngoại trưởng Kerry khi công bố chương trình mới này trong chuyến thăm Việt
Nam giờ này năm trước “đây không phải là hoạt động viện trợ. Tôi muốn nói rõ
điều này. Đây là một khoản đầu tư, đầu tư vào tăng trưởng toàn diện và bền
vững”. Tôi chắc rằng Hiệp định TFA Việt Nam chính là loại hình đầu tư mà
Ngoại trưởng nhắc tới trong lời phát biểu của mình.
Xin cảm ơn quý vị.

