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TÀO THỊ HUỆ * 

Tóm tắt: Mặc dù không phải là tổ chức quốc tế về lĩnh vực môi trường nhưng Phần mở đầu của 

Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã xác định, tự do hoá thương mại vẫn phải 

đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Nhiều quy định trong các hiệp định của WTO cũng cho phép 

thành viên bảo vệ môi trường song không quy định thành viên bảo vệ môi trường thông qua biện pháp 

nào. Uỷ ban về Thương mại và Môi trường (CTE) của WTO có nhiệm vụ nghiên cứu mối quan hệ giữa 

các hiệp định của WTO với các hiệp định thương mại đa phương về môi trường, thúc đẩy quá trình 

đàm phán vấn đề môi trường trong WTO nhưng vẫn chưa đạt kết quả. Trong bối cảnh đó, Việt Nam, 

với tư cách là thành viên WTO, cần cân nhắc khi áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường để đảm bảo 

đáp ứng quy định của WTO.  
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WTO REGULATIONS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND LEGAL ISSUES IN 

VIETNAM 

Abstract: Although it is not an international organization specialzing in the environmental field, 

but the Preamble of the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) has determined 

that trade liberalization must ensure the sustainable development goals. Many provisions in the WTO 

agreements allow members to protect the environment. However, there is no specific environmental 

protection measures as WTO rules. The Trade and Environment Committee (CTE) duties are to study 

the relationship between WTO agreements and multilateral environmental agreements (MEAs), to 

promote negotiation about environmental issues in WTO, but it has not yet achieved much results. In 

that context, Vietnam as a WTO member, has to consider when applying environmental protection 

measures, to ensure the consistency with WTO rules. 
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1. Cơ sở pháp lí về bảo vệ môi trường 

trong khuôn khổ WTO 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 

không phải là tổ chức quốc tế về lĩnh vực 

môi trường, mục tiêu chính của WTO là đảm 

bảo hoạt động thương mại được diễn ra tự do 

và có thể dự đoán được trên phạm vi toàn 

cầu.(1) Nhưng phát triển bền vững và bảo vệ 

môi trường cũng là mục tiêu được nêu tại 

Phần mở đầu của Hiệp định thành lập   

                                                 
(1). WTO, The WTO, https://www.wto.org/english/ 

thewto_e/thewto_e.htm, truy cập 16/5/2021. 
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