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CHƯƠNG 2 

ĐỐI XỬ QUỐC GIA VÀ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 

 

ĐIỀU 2.1 

Mục đích 

Các Bên sẽ từng bƣớc tiến tới tự do hóa thƣơng mại hàng hóa và cải thiện việc 

mở cửa thị trƣờng trong một khoảng thời gian chuyển tiếp, bắt đầu từ khi Hiệp 

                                           
1
 Để rõ ràng hơn, đối với Việt Nam, các thể thức quy phạm pháp luật, luật và các quy định liên quan ở cấp 

trung ƣơng hoặc địa phƣơng đƣợc quy định tại Luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 về việc Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, cùng các sửa đổi sau đó. 
2
 Thuật ngữ “thể nhân” bao gồm các thể nhân thƣờng trú tại Lát-vi-a mà không phải là công dân của Lát-vi-a 

hay bất kỳ quốc gia nào khác nhƣng đƣợc phép mang hộ chiếu dành cho ngƣời nƣớc ngoài, theo luật và quy 

định của Lát-vi-a. 
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định này có hiệu lực, tuân thủ các quy định của Hiệp định này và phù hợp với 

Điều XXIV của Hiệp định GATT 1994.  

 

ĐIỀU 2.2 

Phạm vi 

Trừ khi có quy định khác trong Hiệp định này, Chƣơng này áp dụng đối với 

thƣơng mại hàng hóa giữa các Bên.  

 

ĐIỀU 2.3 

Định nghĩa 

Vì các mục đích của Chƣơng này:  

(a) “trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp” nghĩa là các trợ cấp đƣợc định nghĩa tại 

khoản (e) Điều 1 của Hiệp định về Nông nghiệp, bao gồm các sửa đổi của 

Điều đó; 

(b) “hàng hóa nông nghiệp” nghĩa là hàng hóa đƣợc liệt kê tại Phụ lục 1 của 

Hiệp định về Nông nghiệp;  

(c) “giao dịch lãnh sự” nghĩa là quy trình thủ tục lấy hóa đơn lãnh sự hoặc thị 

thực lãnh sự cho hóa đơn thƣơng mại, giấy chứng nhận xuất xứ, bản kê 

khai hàng hóa, tờ khai xuất khẩu của bên gửi hàng hoặc bất kỳ các chứng 

từ hải quan nào khác liên quan đến việc nhập khẩu của hàng hóa từ cơ 

quan Lãnh sự của Bên nhập khẩu tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu, hoặc tại 

lãnh thổ của một nƣớc thứ ba; 

(d)  “thuế quan” nghĩa là bất kỳ loại thuế hoặc phí nào đƣợc áp dụng hoặc 

liên quan tới việc nhập khẩu hàng hóa, bao gồm các hình thức phụ thu 

hoặc phụ phí đƣợc áp dụng hoặc liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa 

đó, và không bao gồm bất kỳ: 

(i) khoản phí tƣơng đƣơng với một loại thuế nội địa đƣợc áp dụng theo 

các quy định tại Điều 2.4 (Đối xử quốc gia); 

(ii) thuế áp dụng phù hợp với Chƣơng 3 (Phòng vệ thƣơng mại);  

(iii) thuế áp dụng phù hợp với  Điều VI, XVI và XIX của Hiệp định 

GATT 1994, Hiệp định về Chống bán phá giá, Hiệp định SCM, Hiệp 

định về biện pháp Tự vệ, Điều 5 của Hiệp định về Nông nghiệp và 

Thỏa thuận DSU; và 

(iv) phí hoặc các khoản phí khác phù hợp với Điều 2.18 (Phí, lệ phí khác 

và thủ tục hành chính liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu); 

(e) “thủ tục cấp phép xuất khẩu” là các thủ tục hành chính
3
 đƣợc sử dụng cho 

hoạt động của các cơ chế cấp phép xuất khẩu mà yêu cầu nộp hồ sơ hoặc 

các chứng từ khác, ngoài các giấy tờ đƣợc yêu cầu cho mục đích hải 

                                           
3
 Các thủ tục đƣợc gọi là “cấp phép” cũng nhƣ các thủ tục hành chính tƣơng tự khác.  
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quan, cho một cơ quan hành chính có liên quan nhƣ một điều kiện trƣớc 

khi xuất khẩu từ lãnh thổ của Bên xuất khẩu;  

(f) “thủ tục cấp phép nhập khẩu” là các thủ tục hành chính
4
 đƣợc sử dụng 

cho hoạt động của các cơ chế cấp phép nhập khẩu mà yêu cầu  nộp hồ sơ 

hoặc các chứng từ khác, ngoài các giấy tờ đƣợc yêu cầu cho mục đích hải 

quan, cho một cơ quan hành chính có liên quan nhƣ một điều kiện trƣớc 

khi nhập khẩu vào lãnh thổ của Bên nhập khẩu; 

(g)  “thủ tục cấp phép xuất khẩu không tự động” là các thủ tục cấp phép xuất 

khẩu không dành cho mọi pháp nhân và thể nhân cho dù đáp ứng đầy đủ 

các yêu cầu của Bên liên quan đến các hoạt động xuất khẩu của hàng hóa  

là đối tƣợng điều chỉnh của các thủ tục cấp phép xuất khẩu đó; 

(h)  “thủ tục cấp phép nhập khẩu không tự động” là các thủ tục cấp phép 

nhập khẩu mà giấy phép không đƣợc cấp cho tất cả pháp nhân và thể 

nhân cho dù đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bên liên quan đến các hoạt 

động nhập khẩu của hàng hóa là đối tƣợng điều chỉnh của các thủ tục cấp 

phép nhập khẩu đó; 

(i) “xuất xứ” là xuất xứ của một hàng hóa khi đƣợc xác định phù hợp với các 

quy tắc xuất xứ đƣợc nêu trong Nghị định thƣ 1 (Liên quan đến định 

nghĩa của khái niệm “Hàng hóa có xuất xứ” và các phƣơng thức hợp tác 

hành chính); 

(j) “yêu cầu thực hiện” nghĩa là yêu cầu rằng: 

(i) một số lƣợng, trị giá hoặc tỷ lệ phần trăm nhất định của hàng hóa 

đƣợc xuất khẩu ; 

(ii) hàng hóa của Bên cấp giấy phép nhập khẩu đƣợc thay thế cho hàng 

nhập khẩu; 

(iii) một cá nhân đƣợc hƣởng lợi từ giấy phép nhập khẩu mua hàng hóa 

khác trong lãnh thổ của Bên cấp giấy phép nhập khẩu, hoặc dành ƣu 

tiên cho hàng hóa sản xuất trong nƣớc;  

(iv) một cá nhân đƣợc hƣởng lợi từ giấy phép nhập khẩu phải sản xuất 

hàng hóa trong lãnh thổ của Bên cấp phép nhập khẩu, với một số 

lƣợng, trị giá hoặc phần trăm nhất định hàm lƣợng nội địa; hoặc  

(v) gắn khối lƣợng hoặc giá trị hàng nhập khẩu với khối lƣợng hoặc giá 

trị hàng xuất khẩu, hoặc với lƣợng ngoại hối thu đƣợc dƣới bất kỳ 

hình thức nào; và 

(k) “hàng tân trang” nghĩa là hàng hóa đƣợc phân loại tại Chƣơng HS 84, 85, 

87, 90 hoặc 94.02, ngoại trừ hàng hóa đƣợc liệt kê tại Phụ lục 2-A-5 

(Hàng hóa loại trừ khỏi định nghĩa của hàng tân trang) mà: 

(i) đƣợc cấu tạo hoàn toàn hoặc một phần từ các bộ phận của sản phẩm 

đã đƣợc sử dụng trƣớc đó; và 

                                           
4
 Các thủ tục đƣợc gọi là “cấp phép” cũng nhƣ các thủ tục hành chính tƣơng tự khác. 
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(ii) có tính năng hoạt động và các điều kiện vận hành cũng nhƣ tuổi thọ 

tƣơng tự nhƣ sản phẩm mới nguyên bản, và đƣợc bảo hành nhƣ hàng 

mới. 

 

ĐIỀU 2.4 

Đối xử quốc gia 

Mỗi Bên phải dành cho hàng hóa của Bên còn lại đối xử quốc gia phù hợp với 

Điều III của Hiệp định GATT 1994, bao gồm các ghi chú và diễn giải của 

Điều này. Để đạt mục tiêu này, các nghĩa vụ tại Điều III của Hiệp định GATT 

1994 cùng với các ghi chú và diễn giải đƣợc tích hợp và tạo thành một phần 

của Hiệp định này, cùng với những sửa đổi phù hợp.  

 

ĐIỀU 2.5 

Phân loại hàng hóa 

Việc phân loại hàng hóa trong thƣơng mại giữa các Bên sẽ phù hợp với danh 

mục thuế quan của mỗi Bên và phù hợp với HS.   

 

ĐIỀU 2.6 

Hàng tân trang 

Các Bên sẽ đối xử với hàng tân trang giống nhƣ với hàng hóa mới tƣơng tự. 

Một Bên có thể yêu cầu dán nhãn cụ thể đối với hàng tân trang để tránh việc 

lừa gạt ngƣời tiêu dùng. Mỗi Bên sẽ thực thi Điều khoản này trong một giai 

đoạn chuyển tiếp không quá 3 năm kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực.  

 

ĐIỀU 2.7 

Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan 

1. Trừ phi có quy định khác trong Hiệp định này, mỗi Bên sẽ cắt giảm hoặc 

xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Bên kia phù hợp với 

Biểu cam kết trong các Tiểu phụ lục 2-A-1 (Biểu cam kết thuế quan của 

Liên minh) và 2-A-2 (Biểu cam kết thuế quan của Việt Nam) của Phụ lục 

2-A (Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan).  

2. Để tính toán các khoản cắt giảm liên tiếp quy định tại khoản 1, thuế suất 

cơ sở của thuế quan của mỗi hàng hóa sẽ là một mức thuế suất nhất định 

đƣợc nêu chi tiết tại Tiểu phụ lục 2-A-1 (Biểu cam kết thuế quan của 

Liên minh) và 2-A-2 (Biểu cam kết thuế quan của Việt Nam) của Phụ lục 

2-A (Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan). Việc xóa bỏ thuế quan tại Tiểu 

phụ lục 2-A-2 (Biểu cam kết thuế quan của Việt Nam) không áp dụng 

cho phƣơng tiện vận tải đã qua sử dụng theo mã HS 87.02, 87.03 và 

87.04. 



EU/VN/vn 9 

3. Nếu một Bên cắt giảm thuế suất đối xử tối huệ quốc áp dụng thấp hơn 

thuế quan áp dụng phù hợp với Biểu cam kết thuế quan tƣơng ứng trong 

Tiểu phụ lục 2-A-1 (Biểu cam kết thuế quan của Liên minh) và 2-A-2 

(Biểu cam kết thuế quan của Việt Nam) của Phụ lục 2-A (Cắt giảm hoặc 

xóa bỏ thuế quan), hàng hóa có xuất xứ của Bên kia sẽ đƣợc phép hƣởng 

mức thuế thấp hơn đó. 

4. Trừ phi có quy định khác tại Hiệp định này, không Bên nào đƣợc tăng bất 

kỳ mức thuế quan đang áp dụng nào nêu tại Biểu cam kết của Bên đó 

trong Tiểu phụ lục 2-A-1 (Biểu cam kết thuế quan của Liên minh) và 2-

A-2 (Biểu cam kết thuế quan của Việt Nam) của Phụ lục 2-A (Cắt giảm 

hoặc xóa bỏ thuế quan), hoặc áp dụng mức thuế quan mới đối với một 

hàng hóa có xuất xứ từ Bên kia. 

5. Một Bên có thể đơn phƣơng đẩy nhanh việc cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế 

quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Bên kia theo Biểu cam kết của Bên 

đó trong Tiểu phụ lục 2-A-1 (Biểu cam kết thuế quan của Liên minh) và 

2-A-2 (Biểu cam kết thuế quan của Việt Nam) của Phụ lục 2-A (Cắt giảm 

hoặc xóa bỏ thuế quan). Bên nào xem xét đẩy nhanh việc cắt giảm thuế 

quan này sẽ phải thông báo cho Bên kia sớm nhất có thể trƣớc khi thuế 

suất mới có hiệu lực. Việc đơn phƣơng đẩy nhanh cắt giảm thuế quan 

không ngăn cản Bên đó tăng mức thuế quan trở lại nhƣ mức đã nêu tại 

từng lộ trình cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan trong Biểu cam kết tƣơng 

ứng của mỗi Bên trong Tiểu phụ lục 2-A-1 (Biểu cam kết thuế quan của 

Liên minh) và 2-A-2 (Biểu cam kết thuế quan của Việt Nam) của Phụ lục 

2-A (Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan).  

6. Theo yêu cầu của một Bên, các Bên sẽ tiến hành tham vấn để xem xét 

đẩy nhanh hoặc mở rộng phạm vi cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan đang 

áp dụng theo Biểu cam kết tƣơng ứng của mỗi Bên trong Tiểu phụ lục 2-

A-1 (Biểu cam kết thuế quan của Liên minh) và 2-A-2 (Biểu cam kết thuế 

quan của Việt Nam) của Phụ lục 2-A (Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan). 

Nếu các Bên đồng ý sửa đổi Hiệp định này nhằm đẩy nhanh hoặc mở 

rộng phạm vi cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, bất kỳ sửa đổi đƣợc thống 

nhất này sẽ thay thế bất kỳ mức thuế quan hoặc lộ trình nào đối với hàng 

hóa đƣợc xác định theo Biểu cam kết của các Bên. Thỏa thuận này sẽ có 

hiệu lực phù hợp với Điều 17.5 (Sửa đổi).   

 

ĐIỀU 2.8 

Quản lý các sai sót hành chính 

Trong trƣờng hợp xảy ra sai sót của cơ quan hành chính trong việc quản lý 

phù hợp của hệ thống ƣu đãi khi xuất khẩu, và đặc biệt trong việc áp dụng 

Nghị định thƣ 1 (Liên quan đến định nghĩa của khái niệm “Hàng hóa có xuất 

xứ” và các phƣơng thức hợp tác hành chính), mà sai sót này dẫn đến kết quả 

liên quan đến thuế suất nhập khẩu, thì Bên nhập khẩu có thể yêu cầu Ủy ban 
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Thƣơng mại đƣợc thành lập theo Điều 17.1 (Ủy ban Thƣơng mại) kiểm tra về 

khả năng thông qua các biện pháp thích hợp nhằm giải quyết tình trạng đó. 

 

ĐIỀU 2.9  

Các biện pháp cụ thể liên quan đến ƣu đãi thuế quan  

1. Các Bên sẽ hợp tác trong việc đấu tranh chống vi phạm hải quan liên 

quan đến ƣu đãi thuế quan đƣợc hƣởng theo Chƣơng này. 

2. Vì mục đích tại khoản 1, mỗi Bên sẽ dành cho Bên kia hợp tác hành 

chính và hỗ trợ quản trị lẫn nhau về hải quan và các vấn đề liên quan nhƣ 

là một phần của việc thực thi và kiểm soát các ƣu đãi thuế quan, bao gồm 

các nghĩa vụ sau: 

(a) xác định các tình trạng xuất xứ của một sản phẩm hoặc các sản phẩm 

có liên quan; 

(b) tiến hành xác minh bằng chứng của xuất xứ và cung cấp kết quả xác 

minh đó cho Bên kia; và 

(c) cấp phép cho Bên nhập khẩu thực hiện các chuyến làm việc nhằm 

xác minh tính xác thực của tài liệu hoặc tính chính xác của thông tin 

liên quan đến việc dành ƣu đãi thuế đƣợc đề cập. 

3. Trong trƣờng hợp, phù hợp với các quy định về hợp tác hành chính hoặc 

hỗ trợ quản trị cùng nhau về hải quan và các vấn đề liên quan đƣợc nêu 

tại khoản 2, Bên nhập khẩu xác định rằng bằng chứng về xuất xứ đã đƣợc 

Bên xuất khẩu phát hành không đúng do các yêu cầu quy định trong Nghị 

định thƣ 1 (Liên quan đến định nghĩa của khái niệm "Hàng hóa có xuất 

xứ” và các phƣơng thức hợp tác hành chính) không đƣợc đáp ứng, Bên 

nhập khẩu đó có thể từ chối áp dụng ƣu đãi thuế quan đối với ngƣời khai 

báo đã khai báo rằng hàng hóa đã có bằng chứng về xuất xứ đƣợc ban 

hành.  

4. Nếu Bên nhập khẩu cho rằng việc từ chối ƣu đãi thuế quan đối với từng 

lô hàng nhƣ quy định tại khoản 3 là không đủ để thực thi và kiểm soát ƣu 

đãi thuế quan của một sản phẩm nhất định, Bên đó có thể, theo quy trình 

thủ tục đƣợc nêu tại khoản 5, tạm thời trì hoãn các ƣu đãi thuế quan liên 

quan đối với các sản phẩm đó trong các trƣờng hợp sau: 

(a) khi Bên đó thấy rằng đã có một sự vi phạm hải quan có hệ thống liên 

quan đến khai báo ƣu đãi thuế quan theo Hiệp định này; hoặc  

(b) khi Bên đó thấy rằng Bên xuất khẩu đã không tuân thủ một cách có 

hệ thống các nghĩa vụ nêu tại khoản 2. 

5. Cơ quan có thẩm quyền của Bên nhập khẩu sẽ thông báo không chậm trễ 

cho cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu các phát hiện của mình, 

cung cấp thông tin có thể kiểm chứng mà dựa trên đó các phát hiện đƣợc 

tiến hành và tham vấn với cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu 

nhằm hƣớng đến một giải pháp đƣợc hai bên chấp nhận. 

6. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày thông báo đƣợc nêu tại khoản 5, các cơ quan 

có thẩm quyền không đạt đƣợc một giải pháp đồng thuận đối với cả hai 
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Bên, thì Bên nhập khẩu sẽ đề xuất không chậm trễ vấn đề này với Ủy ban 

Thƣơng mại. 

7. Nếu trong vòng 60 ngày kể từ khi vấn đề đƣợc đề xuất lên, Ủy ban 

Thƣơng mại không đạt đƣợc đồng thuận về một giải pháp có thể chấp 

nhận đƣợc, Bên nhập khẩu có thể tạm thời đình chỉ ƣu đãi thuế quan đối 

với các sản phẩm liên quan. 

Bên nhập khẩu có thể áp dụng biện pháp đình chỉ tạm thời ƣu đãi thuế 

quan theo quy định tại khoản này chỉ trong một khoảng thời gian cần thiết 

để bảo vệ lợi ích tài chính và cho đến khi Bên xuất khẩu cung cấp bằng 

chứng thuyết phục về khả năng tuân thủ các nghĩa vụ nêu tại khoản 2 và 

cung cấp biện pháp kiểm soát hiệu quả để thực thi các nghĩa vụ đó. 

Biện pháp đình chỉ tạm thời không đƣợc vƣợt quá thời hạn ba tháng. Nếu 

các điều kiện dẫn đến việc phát sinh đình chỉ ban đầu vẫn tồn tại sau khi 

hết thời hạn ba tháng, Bên nhập khẩu có thể quyết định gia hạn biện pháp 

đình chỉ với thời hạn ba tháng nữa. Bất kỳ sự đình chỉ nào cũng phải 

đƣợc tham vấn định kỳ trong phạm vi Uỷ ban Thƣơng mại. 

8. Bên nhập khẩu, phù hợp với quy trình nội bộ của mình, phải công bố các 

thông báo cho các nhà nhập khẩu về bất kỳ thông báo và quyết định nào 

liên quan đến biện pháp đình chỉ tạm thời nêu tại khoản 4. Bên nhập khẩu 

sẽ thông báo không chậm trễ cho Bên xuất khẩu và Ủy ban Thƣơng mại 

về bất kỳ thông báo và quyết định đó. 

 

ĐIỀU 2.10 

Hàng hóa sửa chữa 

1. Một Bên không đƣợc áp dụng thuế quan đối với hàng hóa, bất kể xuất xứ 

từ đâu, đƣợc tái nhập khẩu vào lãnh thổ của mình sau khi tạm thời xuất 

khẩu từ lãnh thổ của nƣớc mình sang lãnh thổ Bên kia sửa chữa, bất kể 

sửa chữa đó có đƣợc tiến hành tại lãnh thổ của Bên có hàng hóa tạm thời 

xuất khẩu để sửa chữa hay không. 

2. Khoản 1 không áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào kho ngoại quan 

trong khu vực thƣơng mại tự do hoặc các khu vực tƣơng đƣơng, mà đƣợc 

xuất khẩu để sửa chữa và không đƣợc nhập khẩu trở lại kho ngoại quan 

trong khu vực thƣơng mại tự do hoặc các khu vực tƣơng đƣơng. 

3. Một Bên không đƣợc áp dụngthuế quan cho hàng hóa, bất kể xuất xứ từ 

đâu, đƣợc tạm thời nhập khẩu từ lãnh thổ của Bên kia để sửa chữa.  

4. Vì mục đích của Điều này, thuật ngữ “sửa chữa” nghĩa là bất kỳ  hoạt 

động xử lý nào thực hiện trên hàng hóa để khắc phục các khiếm khuyết 

vận hành hoặc hƣ hỏng vật chất và tái lập hàng hóa trở về chức năng ban 

đầu hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật cho việc sử dụng 

hàng hóa đó mà nếu thiếu quá trình xử lý này thì hàng hóa không thể sử 

dụng một cách bình thƣờng theo mục đích đã đề ra. Sửa chữa hàng hóa 
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bao gồm việc khôi phục và bảo trì. Hoạt động này không bao gồm thao 

tác hoặc quy trình mà: 

(a) phá hủy các đặc tính cơ bản của hàng hóa hoặc tạo nên hàng hóa mới 

hoặc hàng hóa khác hoàn toàn về thƣơng mại;  

(b) biến hàng hóa chƣa hoàn thiện trở thành sản phẩm hoàn chỉnh; hoặc 

(c) đƣợc sử dụng nhằm cải thiện hoặc nâng cấp đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa.  

 

ĐIỀU 2.11 

Thuế xuất khẩu, thuế hoặc các khoản thu khác 

1. Một Bên không đƣợc duy trì hoặc áp dụng bất kỳ loại thuế hải quan, thuế 

và các khoản thu khác nào áp dụng cho hoặc liên quan đến việc xuất khẩu 

hàng hóa sang lãnh thổ của Bên kia, mà vƣợt quá mức thuế và phí áp 

dụng cho các hàng hóa tƣơng đƣơng đƣợc nhập khẩu cho mục đích tiêu 

dùng nội địa, trừ khi tuân thủ Biểu cam kết trong Tiểu phụ lục 2-A-3 

(Biểu cam kết thuế xuất khẩu của Việt Nam) của Phụ lục 2-A (Cắt giảm 

hoặcxóa bỏ thuế quan). 

2. Nếu một Bên áp dụng thuế và phí thấp hơn đối với hoặc liên quan đến 

việc xuất khẩu hàng hóa, và nếu thấp hơn mức thuế đƣợc tính toán theo 

Biểu cam kết trong Tiểu phụ lục 2-A-3 (Biểu cam kết thuế xuất khẩu của 

Việt Nam) của Phụ lục 2-A (Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan), thì mức 

thuế thấp hơn đó sẽ đƣợc áp dụng. Khoản này không áp dụng cho sự đối 

xử ƣu đãi hơn dành cho nƣớc thứ ba bất kỳ theo một thỏa thuận ƣu đãi 

thƣơng mại.  

3. Theo yêu cầu của một trong các Bên, Ủy ban Thƣơng mại sẽ tiến hành rà 

soát bất kỳ loại thuế và phí khác áp dụng đối với hoặc liên quan đến việc 

xuất khẩu hàng hóa sang lãnh thổ của Bên kia, khi một Bên dành sự đối 

xử ƣu đãi hơn cho bên thứ 3 bất kỳ theo một thỏa thuận ƣu đãi thƣơng 

mại. 

 

ĐIỀU 2.12 

Trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp 

1. Trong bối cảnh đa phƣơng, các Bên chia sẻ đồng thời mục tiêu về xóa bỏ 

và ngăn chặn việc tái áp dụng tất cả các hình thức trợ cấp xuất khẩu và 

các nguyên tắc đối với mọi biện pháp xuất khẩu mà có ảnh hƣởng tƣơng 

đƣơng đối với nông sản. Vì mục đích đó, các Bên sẽ hợp tác vì mục tiêu 

tăng cƣờng các nguyên tắc đa phƣơng về doanh nghiệp nhà nƣớc xuất 

khẩu nông sản, trợ cấp lƣơng thực quốc tế và hỗ trợ tài chính xuất khẩu.  

2. Bắt đầu từ khi Hiệp định này có hiệu lực, Bên xuất khẩu không đƣợc 

phép đƣa ra hoặc duy trì bất kỳ trợ cấp xuất khẩu nào hoặc các biện pháp 
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khác có ảnh hƣởng tƣơng đƣơng đối với bất kỳ loại nông sản nào là đối 

tƣợng của việc xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế quan bởi Bên nhập khẩu phù 

hợp với Phụ lục 2-A (Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan) và là hàng hóa 

nhập khẩu vào lãnh thổ của Bên nhập khẩu.  

ĐIỀU 2.13 

Thực thi các quy định thƣơng mại 

Theo Điều X của Hiệp định GATT 1994, mỗi Bên sẽ áp dụng một cách thống 

nhất, công bằng và hợp lý tất cả các luật lệ, quy định, quyết định hành chính 

và phán quyết của tòa án của liên quan đến:   

(a) việc phân loại hoặc định giá hàng hóa cho mục đích hải quan; 

(b) Thuế quan, thuế hoặc các khoản thu khác; 

(c) các yêu cầu, hạn chế hoặc lệnh cấm liên quan đến xuất khẩu hoặc nhập 

khẩu; 

(d) chuyển tiền thanh toán; và 

(e) các vấn đề ảnh hƣởng đến bán hàng, phân phối, vận chuyển, bảo hiểm, 

kiểm tra kho bãi, triển lãm, xử lý, pha trộn hoặc hình thức sử dụng hàng 

hóa khác cho mục đích hải quan.  

 

ĐIỀU 2.14 

Hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu 

1. Trừ khi có quy định khác tại Hiệp định này, một Bên không đƣợc áp 

dụng hay duy trì bất kỳ hình thức cấm hoặc hạn chế nhập khẩu bất kỳ 

hàng hóa nào của Bên kia hoặc xuất khẩu hoặc bán để xuất khẩu bất kỳ 

hàng hóa nào sang lãnh thổ của Bên kia, phù hợp với Điều XI của Hiệp 

định GATT 1994 cùng với các ghi chú và quy định bổ sung của Điều 

khoản này. Để đạt đƣợc điều đó, Điều XI của Hiệp định GATT 1994 

cùng với các ghi chú và quy định bổ sung đƣợc tích hợp và tạo thành một 

phần của Hiệp định này, cùng với những sửa đổi phù hợp. 

2. Khoản 1 không cấm một Bên áp dụng hoặc duy trì:  

(a) cấp phép nhập khẩu có điều kiện dựa trên việc đáp ứng yêu cầu thực 

hiện; hoặc 

(b) biện pháp hạn chế xuất khẩu tự nguyện.  

3. Khoản 1 và 2 không áp dụng đối với hàng hóa đƣợc liệt kê tại Tiểu phụ 

lục 2-A-4 (Hàng hóa mà Việt Nam áp dụng các biện pháp cụ thể). Bất kỳ 

sửa đổi về luật và quy định của Việt Nam mà sẽ cắt giảm phạm vi hàng 

hóa đƣợc liệt kê tại Tiểu phụ lục 2-A-4 (Hàng hóa mà Việt Nam áp dụng 

các biện pháp cụ thể) sẽ tự động áp dụng theo Hiệp định này. Bất kỳ ƣu 

đãi nào mà Việt Nam dành cho các đối tác thƣơng mại bất kỳliên quan 

đến phạm vi hàng hóa đƣợc liệt kê tại Tiểu phụ lục 2-A-4 (Hàng hóa mà 

Việt Nam áp dụng các biện pháp cụ thể) sẽ tự động áp dụng theo Hiệp 
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định này. Việt Nam sẽ thông báo cho Liên minh Châu Âu về bất kỳ sự 

thay đổi hay ƣu đãi đƣợc nêu tại khoản này.  

4. Theo Hiệp định WTO, một Bên có thể thực thi bất kỳ biện pháp nào đƣợc 

Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của WTO cho phép đối với Bên kia. 

5. Khi một Bên áp dụng hoặc duy trì biện pháp cấm hoặc hạn chế nhập khẩu 

hoặc xuất khẩu phải đảm bảo minh bạch hóa về biện pháp đó. 

 

ĐIỀU 2.15 

Các quyền thƣơng mại và quyền liên quan khác đối với dƣợc phẩm  

1. Việt Nam sẽ áp dụng và duy trì các văn kiện pháp lý phù hợp cho phép 

các công ty dƣợc phẩm nƣớc ngoài thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài để nhập khẩu dƣợc phẩm mà đã có sự cho phép của cơ quan 

có thẩm quyền Việt Nam về việc tiếp thị. Không làm ảnh hƣởng tới Biểu 

cam kết của Việt Nam trong Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể của Việt 

Nam), các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đó đƣợc phép bán 

dƣợc phẩm đƣợc nhập khẩu hợp pháp cho các nhà phân phối hoặc nhà 

bán buôn mà có quyền phân phối dƣợc phẩm tại Việt Nam. 

2. Các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài nêu tại khoản 1 đƣợc phép: 

(a) xây dựng nhà kho để chứa dƣợc phẩm họ nhập khẩu hợp pháp vào 

Việt Nam phù hợp với các quy định đƣợc ban hành bởi Bộ Y tế, 

hoặc các cơ quan dƣới quyền; 

(b) cung cấp thông tin về dƣợc phẩm họ đã nhập khẩu hợp pháp vào 

Việt Nam cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phù hợp với quy 

định của Bộ Y tế, hoặc các cơ quan dƣới quyền, và các cơ quan có 

thẩm quyền khác của Việt Nam; và 

(c) thực hiện nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng theo quy định của 

Điều 3 (Tiêu chuẩn quốc tế) của Phụ lục 2-C (Dƣợc phẩm và thiết bị 

y tế) và phù hợp với các quy định của Bộ Y Tế, hoặc các cơ quan 

dƣới quyền nhằm đảm bảo dƣợc phẩm mà họ nhập khẩu hợp pháp 

vào Việt Nam là thích hợp cho tiêu dùng nội địa.   

 

ĐIỀU 2.16 

Thủ tục cấp phép nhập khẩu 

1. Các Bên khẳng định quyền và nghĩa vụ theo Hiệp định Cấp phép nhập 

khẩu.   

2. Mỗi Bên phải thông báo cho Bên kia về thủ tục cấp phép nhập khẩu hiện 

hành của nƣớc mình, bao gồm cơ sở pháp lý và trang thông tin mạng 

chính thống có liên quan, trong vòng 30 ngày từ khi Hiệp định này có 

hiệu lực, trừ phi đã thông báo hoặc cung cấp thông tin theo Điều 5 hoặc 

khoản 3 Điều 7 của Hiệp định Cấp phép nhập khẩu. Thông báo phải chứa 
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đựng thông tin nhƣ quy định tại Điều 5 hoặc khoản 3 Điều 7 của Hiệp 

định Cấp phép nhập khẩu. 

3. Mỗi Bên phải thông báo cho Bên kia bất kỳ thủ tục cấp phép nhập khẩu 

nào mới hoặc sửa đổi đang định thông qua trong khoảng thời gian không 

muộn hơn 45 ngày trƣớc khi thủ tục mới hoặc sửa đổi có hiệu lực. Trong 

mọi trƣờng hợp, các Bên không đƣợc phép thông báo muộn hơn 60 ngày 

sau ngày công bố về thủ tục mới hoặc sửa đổi, trừ phi đã đƣợc thông báo 

theo Điều 5 của Hiệp định Cấp phép nhập khẩu. Thông báo phải chứa 

đựng thông tin nhƣ quy định tại Điều 5 của Hiệp định Cấp phép nhập 

khẩu. 

4. Mỗi Bên sẽ công bố trên một trang thông tin chính thống các thông tin 

đƣợc yêu cầu theo tiểu đoạn 4(a) Điều 1 của Hiệp định Cấp phép nhập 

khẩu. 

5. Khi có yêu cầu của một Bên, Bên kia phải trả lời trong vòng 60 ngày, nếu 

đó là một yêu cầu hợp lý, thông tin liên quan đến bất kỳ thủ tục cấp phép 

nhập khẩu nào mà Bên đó định thông qua, hoặc đã thông qua hoặc duy 

trì, cũng nhƣ những tiêu chí cấp hoặc phân bổ giấy phép nhập khẩu, bao 

gồm điều kiện nộp đơn đối với cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, các cơ 

quan hành chính cần tiếp cận và danh sách sản phẩm thuộc diện cấp phép. 

6. Các Bên sẽ thông qua và quản lý thủ tục cấp phép nhập khẩu tuân thủ 

theo: 

(a) khoản 1 đến 9 Điều 1 của Hiệp định Cấp phép nhập khẩu; 

(b) Điều 2 của Hiệp định Cấp phép nhập khẩu; và 

(c) Điều 3 của Hiệp định Cấp phép nhập khẩu. 

Để đạt mục tiêu này, các quy định nêu tại điểm (a), (b) và (c) của khoản 

này đƣợc tích hợp và tạo thành một phần của Hiệp định này, với các sửa 

đổi phù hợp.   

7. Một Bên sẽ chỉ tự động áp dụng hoặc duy trì thủ tục cấp phép nhập khẩu 

tự động nhƣ là một điều kiện nhập khẩu vào lãnh thổ của Bên đó nhằm 

thi hành các mục tiêu hợp pháp sau khi tiến hành đánh giá tác động thích 

hợp. 

8. Một Bên sẽ cấp giấy phép nhập khẩu trong một khoảng thời gian hợp lý, 

không ngắn hơn so thời gian đã đƣợc quy định tại pháp luật trong nƣớc 

về yêu cầu cấp phép nhập khẩu, và không gây nên sự ngăn chặn nhập 

khẩu.  

9. Khi một Bên từ chối đơn xin cấp phép nhập khẩu đối với một hàng hóa 

của Bên kia thì theo yêu cầu của ngƣời nộp đơn, Bên đó phải trả lời bằng 

văn bản về lý do từ chối cấp giấy phép nhập khẩu ngay sau khi nhận đƣợc 

yêu cầu. Ngƣời nộp đơn có quyền khiếu nại hoặc xin xem xét lại phù hợp 

với luật pháp và thủ tục trong nƣớc của Bên nhập khẩu.    
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10.  Các Bên sẽ chỉ áp dụng hoặc duy trì thủ tục cấp phép nhập khẩu không 

tự động  nhằm thực thi các biện pháp không phù hợp với Hiệp định này, 

bao gồm Điều 2.22 (Ngoại lệ chung). Bên áp dụng thủ tục cấp phép nhập 

khẩu không tự động phải nêu rõ mục đích của quy trình thủ tục này.  

 

ĐIỀU 2.17 

Thủ tục cấp phép xuất khẩu 

1. Mỗi Bên phải thông báo cho Bên kia về thủ tục cấp phép xuất khẩu hiện 

hành của mình, bao gồm cơ sở pháp lý và trang thông tin mạng chính 

thống có liên quan, trong vòng 30 ngày từ khi Hiệp định này có hiệu lực. 

2. Mỗi Bên phải thông báo cho Bên kia bất kỳ thủ tục cấp phép xuất khẩu 

nào mới hoặc sửa đổi đang định thông qua trong khoảng thời gian không 

muộn hơn 45 ngày trƣớc khi thủ tục mới hoặc sửa đổi có hiệu lực. Trong 

mọi trƣờng hợp, các Bên không đƣợc phép thông báo muộn hơn 60 ngày 

sau ngày công bố về thủ tục mới hoặc sửa đổi đó. 

3. Thông báo nêu tại khoản 1 và 2 phải chứa đựng những thông tin sau:  

(a) lời văn của quy trình thủ tục cấp phép xuất khẩu, bao gồm bất kỳ sự 

sửa đổi nào; 

(b) hàng hóa là đối tƣợng cấp phép xuất khẩu;  

(c) đối với từng thủ tục cấp phép xuất khẩu, mô tả về:  

(i) quy trình nộp đơn xin cấp phép xuất khẩu; và 

(ii) các tiêu chí mà ngƣời nộp đơn phải đáp ứng để đƣợc cấp phép 

xuất khẩu; 

(d) một hoặc các đầu mối liên lạc mà các bên quan tâm có thể hỏi thêm 

thông tin về điều kiện xin giấy phép xuất khẩu; 

(e) bộ phận hành chính tiếp nhận hồ sơ và các giấy tờ liên quan; 

(f) khoảng thời gian mà từng thủ tục cấp phép xuất khẩu có hiệu lực;  

(g) tổng lƣợng hạn ngạch và nếu có thể, giá trị của hạn ngạch và ngày 

mở, ngày đóng hạn ngạch nếu Bên đó định áp dụng thủ tục cấp phép 

xuất khẩu nhằm quản lý hạn ngạch xuất khẩu; và 

(h) bất kỳ ngoại lệ nào của yêu cầu cấp phép xuất khẩu, cách thức yêu 

cầu các ngoại lệ đó, và các tiêu chí để đƣợc áp dụng các ngoại lệ 

này.  

4. Mỗi Bên sẽ công bố các thủ tục cấp phép xuất khẩu hiện hành, bao gồm 

cơ sở pháp lý và trang thông tin mạng chính thống có liên quan. Mỗi Bên 

cũng sẽ công bố bất kỳ thủ tục mới hoặc sửa đổi sớm nhất và trong mọi 

trƣờng hợp không đƣợc phép muộn hơn  45 ngày sau khi thông qua và ít 

nhất 25 ngày trƣớc khi có hiệu lực.  
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5. Khi có yêu cầu của một Bên, Bên kia phải trả lời trong vòng 60 ngày, nếu 

đó là một yêu cầu hợp lý, liên quan đến bất kỳ thủ tục cấp phép xuất khẩu 

nào mà Bên đó định thông qua, hoặc đã thông qua hoặc duy trì, cũng nhƣ 

những tiêu chí cấp hoặc phân bổ giấy phép xuất khẩu, bao gồm điều kiện 

nộp đơn đối với cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, các cơ quan hành chính 

thực hiện việc nộp đơn, các cơ quan hành chính cần tiếp cận và danh sách 

sản phẩm thuộc diện cấp phép. 

6. Các Bên sẽ thông qua và quản lý thủ tục cấp phép xuất khẩu tuân thủ 

theo: 

(a) khoản 1 đến 9 Điều 1 của Hiệp định Cấp phép nhập khẩu; 

(b) Điều 2 của Hiệp định Cấp phép nhập khẩu; 

(c) Điều 3 của Hiệp định Cấp phép nhập khẩu ngoại trừ các tiểu đoạn 

5(a), (c), (j) và (k). 

Để đạt mục tiêu này, các quy định về Hiệp định Cấp phép nhập khẩu nêu 

tại tiểu đoạn (a), (b) và (c) của khoản này đƣợc tích hợp và tạo thành một 

phần của Hiệp định này, với các sửa đổi phù hợp.   

7. Mỗi Bên phải đảm bảo tất cả các thủ tục cấp phép xuất khẩu là trung lập 

và đƣợc quản lý theo cách công bằng, vô tƣ, không phân biệt đối xử và 

minh bạch. 

8. Một Bên sẽ cấp giấy phép xuất khẩu cho một khoảng thời gian hợp lý, 

không ngắn hơn so với quy định của pháp luật trong nƣớc về yêu cầu cấp 

phép xuất khẩu, và không gây nên sự ngăn chặn xuất khẩu.  

9. Khi một Bên từ chối đơn xin cấp phép xuất khẩu đối với một hàng hóa 

của Bên kia thì theo yêu cầu của ngƣời nộp đơn, Bên đó phải trả lời bằng 

văn bản về lý do từ chối ngay sau khi nhận đƣợc yêu cầu. Ngƣời nộp đơn 

có quyền khiếu nại hoặc xin xem xét lại phù hợp với luật pháp và thủ tục 

trong nƣớc của Bên xuất khẩu.     

10. Một Bên sẽ chỉ áp dụng hoặc duy trì thủ tục cấp phép xuất khẩu tự động 

nhƣ là một điều kiện xuất khẩu từ lãnh thổ của Bên đó nhằm thi hành các 

mục tiêu hợp pháp sau khi tiến hành đánh giá tác động thích hợp. 

11. Các Bên sẽ chỉ áp dụng và duy trì thủ tục cấp phép xuất khẩu không tự 

động   nhằm thực thi một biện pháp không phù hợp với Hiệp định này, 

bao gồm Điều 2.22 (Ngoại lệ chung). Bên áp dụng thủ tục cấp phép xuất 

khẩu không tự động phải nêu rõ mục đích thực hiện của thủ tục này.    

 

ĐIỀU 2.18 

Phí, lệ phí khác và thủ tục hành chính liên quan đến xuất khẩu và nhập khẩu 

1. Mỗi Bên sẽ đảm bảo rằng các khoản phí, lệ phí, thủ tục và yêu cầu, 

ngoại trừ các thuế suất nhập khẩu và xuất khẩu và biện pháp đƣợc liệt kê 

tại tiểu đoạn (d)(i), (ii) và (iii) của Điều 2.3 (Các Định nghĩa), phù hợp 
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với nghĩa vụ của các Bên theo Điều VIII của Hiệp định GATT 1994, bao 

gồm các ghi chú và quy định bổ sung. 

2. Một Bên sẽ chỉ áp dụng các khoản phí và lệ phí đối với các dịch vụ 

đƣợc cung cấp liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Phí và lệ 

phí sẽ không dựa trên cơ sở thuế suất phần trăm và không vƣợt quá chi 

phí tƣơng đƣơng của dịch vụ đƣợc cung cấp. Mỗi Bên sẽ công bố thông 

tin về các loại phí và lệ phí mà Bên đó áp dụng liên quan đến nhập khẩu 

và xuất khẩu hàng hóa theo Điều 4.10 (Phí và lệ phí).  

3. Một Bên sẽ không yêu cầu giao dịch lãnh sự, bao gồm các khoản phí và 

lệ phí liên quan đến việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Sau 3 năm kể 

từ khi Hiệp định này có hiệu lực, một Bên sẽ không yêu cầu chứng nhận 

lãnh sự đối với việc nhập khẩu hàng hóa thuộc diện điều chỉnh của Hiệp 

định này.   

 

ĐIỀU 2.19 

Dán nhãn xuất xứ 

Trừ khi có quy định khác tại Hiệp định này, nếu Việt Nam áp dụng các yêu 

cầu bắt buộc về dán nhãn xuất xứ đối với các sản phẩm phi nông nghiệp của 

Liên minh Châu Âu thì Việt Nam sẽ chấp nhận nhãn “Sản xuất tại EU ” hoặc 

nhãn tƣơng đƣơng  theo ngôn ngữ nội địa nhƣ là việc đáp ứng các yêu cầu 

này.   

 

ĐIỀU 2.20 

Doanh nghiệp thƣơng mại Nhà nƣớc 

1. Các Bên khẳng định quyền và nghĩa vụ theo Điều XVII của Hiệp định 

GATT 1994, cùng với các ghi chú và quy định bổ sung, và Diễn giải của 

WTO về giải thích Điều XVII của Hiệp định GATT 1994, đƣợc tích hợp 

và trở thành một phần của Hiệp định này, với các sửa đổi phù hợp.   

2. Nếu một Bên yêu cầu thông tin từ Bên kia trong các trƣờng hợp riêng lẻ 

về doanh nghiệp thƣơng mại nhà nƣớc và hoạt động của các doanh 

nghiệp này, bao gồm thông tin về thƣơng mại song phƣơng, thì Bên đƣợc 

yêu cầu phải đảm bảo tính minh bạch theo quy định tại điểm 4(d) Điều 

XVII của Hiệp định GATT 1994.  

 

ĐIỀU 2.21 

Xóa bỏ các biện pháp phi thuế quan theo lĩnh vực  

1. Các Bên sẽ thực hiện các cam kết về các biện pháp phi thuế quan đối với 

hàng hóa theo từng lĩnh vực nhƣ trong quy định tại Phụ lục 2-B (Xe cơ 
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giới và phụ tùng và thiết bị xe cơ giới) và 2-C (Dƣợc phẩm và các thiết bị 

y tế).   

2. Trừ khi có quy định khác trong Hiệp định này, 10 năm sau khi Hiệp định 

này có hiệu lực và theo yêu cầu của một trong các Bên, các Bên sẽ, phù 

hợp với quy trình nội bộ của từng bên, bắt đầu đàm phán với mục tiêu mở 

rộng phạm vi cam kết về các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa 

theo từng lĩnh vực.  

 

ĐIỀU 2.22 

Ngoại lệ chung 

1. Chƣơng này không ngăn cản một trong các Bên tiến hành các biện pháp 

phù hợp với quy định tại Điều XX của Hiệp định GATT 1994, cùng với 

các ghi chú và quy định sửa đổi, đƣợc tích hợp và trở thành một phần của 

Hiệp định này, với các sửa đổi phù hợp.  

2. Các Bên hiểu rằng trƣớc khi thực hiện bất kỳ biện pháp nào quy định tại 

tiểu đoạn (i) và (j) của Điều XX Hiệp định GATT 1994, Bên xuất khẩu có 

ý định áp dụng các biện pháp đó sẽ cung cấp cho Bên kia tất cả các thông 

tin liên quan. Khi đƣợc yêu cầu, các Bên sẽ tham vấn với quan điểm tìm 

kiếm một giải pháp có thể chấp nhận đƣợc. Các Bên có thể đồng ý về một 

phƣơng thức cần thiết để giải quyết các khó khăn. Nếu các thông tin và sự 

kiểm tra trƣớc không thể thực hiện do các hoàn cảnh ngoại lệ và nghiêm 

trọng đỏi hỏi phải có hành động ngay lập tức, Bên xuất khẩu có thể áp 

dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết và ngay lập tức thông báo cho 

Bên kia.   

 

ĐIỀU 2.23 

Ủy ban Thƣơng mại Hàng hóa 

1. Ủy ban Thƣơng mại Hàng hóa đƣợc thành lập theo Điều 17.2 (Các Ủy 

ban chuyên ngành) sẽ bao gồm các đại diện của các Bên.   

2. Uỷ ban Thƣơng mại Hàng hóa sẽ xem xét bất kỳ vấn đề nào phát sinh 

theo Chƣơng này và Nghị định thƣ 1 (Liên quan đến định nghĩa của khái 

niệm “Hàng hóa có xuất xứ” và các phƣơng thức hợp tác hành chính).   

3. Ủy ban Thƣơng mại Hàng hóa sẽ thực hiện các chức năng sau theo quy 

định của Điều 17.2 (Các Ủy ban chuyên ngành):  

(a) rà soát và giám sát việc thực thi và vận hành của các điều khoản 

đƣợc nêu tại khoản 2;  

(b) xác định và đề xuất các biện pháp xử lý bất kỳ bất đồng nào có thể 

nảy sinh, và thúc đẩy, tạo thuận lợi và phát triển việc tiếp cận thị 

trƣờng, bao gồm bất kỳ việc đẩy nhanh các cam kết thuế quan quy 

định tại Điều 2.7 (Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan); 



(c) đề xuất Ủy ban Thƣơng mại thành lập các nhóm công tác nếu thấy 

cần thiết;  

(d) thực thi bất kỳ các công việc bổ sung khác mà Ủy ban Thƣơng mại 

chỉ định; và 

(e) đề xuất Ủy ban Thƣơng mại thông qua các quyết định sửa đổi danh 

mục các giống lúa thơm đƣợc liệt kê tại tiểu đoạn 5 (c) Tiểu Mục 1 

(Hạn ngạch thuế quan của Liên minh) Mục B (Hạn ngạch thuế quan) 

của Phụ lục 2-A (Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan).  
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