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rong những tha ng cuối năm 2015, TPP đang được rất nhiều người 

chú ý, đặc biệt là đối với ca  c doanh nghiệp và người quan tâm đến 

sự pha  t triển của kinh tế VN. Tối ngày 05/10/2015 tại thành phố 

Atlanta (Mỹ), 12 Bộ trưởng Thương mại của 12 quốc gia thành viên, trong đó 

có VN chính thức đồng thuận về dự thảo Hiệp định TPP đồng thời tổ chức họp 

ba o công bố kết thúc qu  trình đàm pha  n kéo dài suốt 5 năm. Ca  c thỏa thuận 

liên quan đến hiệp định này tạo ra một tiêu chuẩn mới mang tính chất toàn cầu 

và trở thành bước ngoặt trong thương mại và sự pha t triển kinh tế của ca c quốc 

gia thành viên. Đối với VN, TPP có ta  c động rất lớn đến nền kinh tế đặc biệt là 

xuất nhập khẩu, thậm chí nó còn được coi có tầm ảnh hưởng hơn cả so với việc 

VN tham gia Diễn đàn Hợp ta  c Kinh tế châu Á – Tha  i Bình Dương (APEC) năm 

1998 hay gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007. Bài viết 

dưới đây ta  c giả sưu tầm và tập trung viết về TPP, ảnh hưởng đối với xuất nhập 

khẩu VN khi gia nhập TPP. 
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