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Tóm tắt: Trong bối cảnh thị trường thuỷ sản đã được mở rộng từ phạm vi quốc gia, khu vực tới thị 

trường toàn cầu, với vai trò là tổ chức thương mại đa phương lớn nhất trên thế giới, WTO đã và đang 

tạo dựng khuôn khổ pháp lí điều chỉnh các hoạt động thương mại thuỷ sản giữa các quốc gia hoặc 

nhóm thành viên cũng như giám sát việc các thành viên ban hành chính sách thương mại để kiểm soát 

hoạt động thương mại hàng thuỷ sản, trong đó đặc biệt quan tâm tới biện pháp trợ cấp thuỷ sản. Từ 

thực tiễn áp dụng pháp luật WTO về trợ cấp thuỷ sản và những diễn tiến của quá trình đàm phán, bài 

viết gợi mở một số khuyến nghị cho Việt Nam khi tham gia đàm phán trợ cấp đối với thuỷ sản với vai 

trò là thành viên của WTO. 
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WTO RULES ON FISHERIES SUBSIDIES - LATEST ISSUES IN AMENDMENT NEGOTIATIONS 

AND RECOMMENDATIONS FOR VIETNAM 

Abstract: The fishery market has been expanded from the national, regional to the global scale 

and, as the largest multilateral trading organization in the world, the WTO has been creating a legal 

framework for trading in fishery products among countries or groups of members, supervises its 

members’ trade policies to control trade in fishery products, and especially pays a significant 

attention to fisheries subsidies. From the practical application of WTO law on fisheries subsidies and 

the negotiation progress, the paper provides some recommendations for Vietnam as participating in 

the negotiation of fisheries subsidies in the shoes of a WTO member. 
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1. Pháp luật của WTO về trợ cấp đối 

với thuỷ sản  

1.1. Các quy định của WTO về trợ cấp đối 

với thuỷ sản 

Các quy định đầu tiên về trợ cấp trong 

khuôn khổ đa phương được khởi nguồn từ 

Điều VI và Điều XVI của Hiệp định chung 

về Thuế quan và Thương mại năm 1947 

(General Agreement on Tariffs and Trade - 

GATT). Tiếp nối sau GATT, Đạo luật Trợ 

cấp năm 1979 tại Vòng Đàm phán Tokyo đã 

đưa ra những quy tắc và thủ tục chi tiết hơn 

về quy định trợ cấp. Trong Vòng đàm phán 

Urugoay, các quy định về trợ cấp đã được 

phát triển hơn để điều chỉnh hoạt động trợ 

cấp một cách hiệu quả và cho ra đời Hiệp 

định trợ cấp và các biện pháp đối kháng 

(Agreement on Subsidies and Countervailing 

Measures - Hiệp định SCM). 
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