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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (Dự kiến) 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) 

NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT 
 

Thời gian: 08.00-12.00, Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020 

Địa điểm:  Hội trường 1, Tầng 7, Trụ sở VCCI (Tòa bên ngoài) 

09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Thời gian Nội dung 

8.00-8.30 Đăng ký đại biểu 

Tặng Cẩm nang Doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định EVFTA” 

8.30-8.45 Phát biểu Khai mạc Hội thảo 

- Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

- Ông Andreas Stoffers - Giám đốc Quốc gia Viện FNF Việt Nam 

8.45-10.00 Phiên thứ nhất 

Cam kết EVFTA – Những điều doanh nghiệp cần biết 

8.45-10.00 
Vị thế EVFTA – Một Hiệp định thương mại tự do đặc biệt 

- Đặc điểm chính và những khác biệt so với các FTA đã có của Việt Nam 

- Đối tác EU – Thị trường EU và Những kỳ vọng cho Việt Nam 

- EVFTA trong bối cảnh hậu COVID-19 và căng thẳng thương mại giữa 

các đối tác thương mại lớn 

Cam kết EVFTA – Những vấn đề cốt lõi và các tác động trực diện 

Cam kết cốt lõi của EVFTA trong các khía cạnh chủ chốt liên quan tới 

doanh nghiệp (thuế, phi thuế, dịch vụ đầu tư, lao động - môi trường, sở 

hữu trí tuệ) 

- Nội dung cam kết và Tác động tới hoạt động kinh doanh 

- So sánh với các cam kết tương ứng trong các FTA khác 

- Những ngành nào được hưởng lợi? Ngành nào sẽ chịu thiệt hại? 

- Doanh nghiệp nên và không nên làm gì? 

Triển khai EVFTA – Yêu cầu hành động và thực tiễn triển khai 

- Kế hoạch hành động thực thi EVFTA của Chính phủ và những điều 

doanh nghiệp cần lưu ý tận dụng 

- Kết quả tận dụng EVFTA trong tháng đầu tiên - Hiện trạng và tín hiệu 

Diễn giả:  

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI 

10.00-10.15 Nghỉ giải lao 
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10.15-11.45 Phiên thứ hai 

Bàn tròn thảo luận: “Cách thức tận dụng và hiện thực hóa cơ hội từ 

EVFTA – Những điều doanh nghiệp cần biết” 

Điều phối:  

Ông Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch UB Tư vấn Chính sách Thương mại 

Quốc tế VCCI, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

Khách mời: 

- Bà Phạm Chi Lan – Chuyên gia kinh tế cao cấp 

- Ông Lương Hoàng Thái – Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa 

biên, Bộ Công Thương 

- Ông Nguyễn Xuân Dương – Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất 

khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) 

Chủ đề trao đổi với Khách mời 

- Triển khai EVFTA, Nhà nước và doanh nghiệp phải làm gì để không 

bỏ lỡ cơ hội như đã từng trong không ít các FTA trước đây? 

- Doanh nghiệp sẽ được Cơ quan Nhà nước hỗ trợ gì và có thể yêu cầu 

hỗ trợ trong quá trình thực thi EVFTA với ai và ở đâu? 

- Câu chuyện ngành chăn nuôi nội địa: Nhà nước có thể hỗ trợ gì cho 

người chăn nuôi? Những hướng đi mới nào cho ngành chăn nuôi để 

cạnh tranh khi mở cửa thị trường cho các đối thủ mạnh từ EU? 

- Thực tiễn ngành thủy sản xuất khẩu: Kết quả thực hiện EVFTA trong 

những tháng đầu tiên của ngành? Điều gì hỗ trợ/cản trở doanh nghiệp 

thủy sản tận dụng EVFTA tiếp cận thị trường EU? 

Hỏi đáp giữa Khách mời và Đại biểu tham dự 

- Về nội dung cụ thể của các cam kết 

- Về cách thức thực thi 

- Về các vấn đề khác mà Đại biểu quan tâm 

11.45-11.50 Bế mạc Hội thảo 

 


