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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (Dự kiến) 

ĐÁNH GIÁ HAI NĂM THỰC THI HIỆP ĐỊNH EVFTA TẠI VIỆT NAM 

TỪ GÓC NHÌN DOANH NGHIỆP 

Thời gian:  8h00 – 11h30 sáng Thứ Năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022 

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

09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Trực tuyến tại Kênh YouTube và Facebook của Trung tâm WTO và Hội 

nhập –VCCI 

Thời gian Nội dung 

8.00-8.30 Đại biểu đăng ký và nhận Báo cáo (trực tiếp)  

Đại biểu vào đường dẫn (trực tuyến) 

8.30-8.40 Khai mạc Hội thảo 

- Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và  

Công nghiệp Việt Nam 

- GS.TS. Andreas Stoffers – Giám đốc quốc gia Viện FNF Việt Nam 

8.40-10.00 Phiên thứ nhất 

Hai năm thực thi Hiệp định EVFTA – Các Kết quả thực tế và Đánh giá 

từ góc nhìn doanh nghiệp 

8.40-9.00 Kết quả thực hiện EVFTA về Thương mại hàng hóa 

- Kết quả xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) 

- Hiệu quả tận dụng ưu đãi thuế quan EVFTA trong tổng quát, và với một 

số nhóm hàng hóa xuất khẩu 

- Đánh giá về kết quả thực thi EVFTA từ góc độ xuất khẩu trong so sánh 

với EVFTA và một số FTA khác 

Diễn giả: Bà Nguyễn Cẩm Trang – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, 

Bộ Công Thương 

9.00-9.45 Hai năm thực hiện EVFTA từ Góc nhìn doanh nghiệp 

• Kết quả Khảo sát trải nghiệm và đánh giá của doanh nghiệp về EVFTA 

- Hiểu biết của doanh nghiệp về EVFTA 

- Thực tế hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp với thị trường EU 

và việc tận dụng ưu đãi thuế quan EVFTA 

- Vai trò của EVFTA và các FTA trong kế hoạch kinh doanh trong hội 

nhập của doanh nghiệp 
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• Kết quả rà soát công tác xây dựng pháp luật thực thi EVFTA 

- Quá trình soạn thảo, ban hành các văn bản pháp luật thực thi EVFTA 

- Đánh giá chất lượng các văn bản pháp luật thực thi EVFTA 

Diễn giả: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội 

nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

9.45-10.00 Nghỉ giải lao 

10.00-11.25 Phiên thứ hai 

Hai năm thực thi EVFTA – Kinh nghiệm và bài học cho tương lai 

Bình luận của chuyên gia 

- TS. Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: “Các dự 

báo về bối cảnh và triển vọng kinh tế EU thời gian tới và Những khuyến 

nghị với doanh nghiệp trong tận dụng EVFTA” 

- TS. Cao Xuân Phong - Trưởng Ban Nghiên cứu Pháp luật quốc tế - Viện 

Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp: “Cải cách pháp luật, thể chế trong bối 

cảnh thực thi EVFTA và các FTA thế hệ mới trong thời gian tới: Những 

khác biệt và Khuyến nghị” 

- TS. Phạm Hùng Tiến - Phó Giám đốc Viện FNF Việt Nam: “Một số thực 

tiễn thực thi EVFTA của doanh nghiệp, hiệp hội, chính quyền ở địa 

phương nhận diện từ Dự án “Hải đăng EVFTA” và các chương trình hỗ 

trợ hội nhập cho Việt Nam của FNF” 

Trao đổi - Hỏi đáp giữa các Diễn giả, Chuyên gia và Đại biểu tham dự 

- Về các bài học rút ra từ hai năm thực hiện EVFTA 

- Về những vấn đề mà Nhà nước và doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện 

hiệu quả EVFTA nói riêng và các FTA nói chung 

11.25-11.30 Bế mạc Hội thảo 

 


