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TRẦN THU YẾN * 

Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, các thành viên WTO đã và đang nỗ lực trong việc xây dựng quy 

chế pháp lí điều chỉnh lĩnh vực mua sắm chính phủ. Mặc dù WTO đã đưa vấn đề này ra đàm phán 

nhiều lần nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận của tất cả các thành viên và đến nay Hiệp định 

Mua sắm chính phủ trong khuôn khổ WTO vẫn thuộc nhóm các hiệp định không có giá trị ràng buộc 

với tất cả thành viên. Vậy việc ngày càng có nhiều hiệp định thương mại khu vực chứa đựng các điều 

khoản về mua sắm chính phủ liệu có ảnh hưởng đến sự tồn tại của Hiệp định Mua sắm chính phủ? Bài 

viết phân tích những thành tựu và bình luận về các thách thức của WTO trong lĩnh vực mua sắm chính 

phủ trong bối cảnh các hiệp định thương mại khu vực nổi lên, qua đó làm rõ hiệp định thương mại khu 

vực với những cam kết về mua sắm chính phủ sẽ là động lực phát triển Hiệp định Mua sắm chính phủ 

trong khuôn khổ WTO.  
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THE DEVELOPMENT AND CHALLENGES FOR GOVERNMENT PROCUREMENT 

WITHIN WTO 

Abstract: For many years, the members of the WTO have been putting their effort into the 

building of regulations governing the sector of government purchases. However, after having been 

through many rounds of negotiations, the Agreement on Government Procurement (GPA) is still 

classified as a non-binding agreement for all WTO’s members. Thus, this raises a question, would the 

rise of Regional Trade Agreements, which contain regulations governing government purchases, be a 

factor affecting the existence of the GPA? The following article analyzes and gives comments on the 

achievement as well as the challenges of the WTO concerning government purchases amid the rising 

age of the RTAs. It thereby clarifies the RTA with commitments on government procurement will be 

the motivation for the development of GPA within WTO. 
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1. Mua sắm chính phủ và sự cần thiết 

của quy chế pháp lý về mua sắm chính phủ 

Mua sắm chính phủ (hay còn gọi là mua  

sắm công) (thuật ngữ tiếng Anh là “Public 

Procurement” hoặc “Government Procurement”) 

là hoạt động mua sắm do các cơ quan nhà 

nước thực hiện, nhằm góp phần thực thi 

nhiệm vụ cũng như duy trì sự tồn tại và hoạt 

động của chính phủ như: xây dựng các công 

trình phúc lợi, cơ sở vật chất, hạ tầng xã 

hội… So sánh với mua sắm ở khu vực tư 

nhân thì sự khác biệt căn bản của mua sắm  
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