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Kính thưa các quý vị đại biểu, 

Thưa các Quý Bà, Quý Ông, 

 

Thay mặt Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 

các quý vị đại biểu và các vị khách quốc tế đã đến tham dự hội thảo “Đàm phán 

và ký kết Hiệp định Thương mại Tự do - Kinh nghiệm và Thực tiễn” do Ủy ban 

Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Dự án STAR 

PLUS của Hoa Kỳ tổ chức. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chứng 

kiến sự gia tăng nhanh chóng của các Hiệp định thương mại tự do, tạo ra những 

tác động khác nhau đến thương mại quốc tế cũng như nền kinh tế của các quốc 

gia. Do vậy, việc thảo luận về đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do 

có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, không chỉ cho trước mắt mà cho cả lâu dài.  

Thưa các quý vị đại biểu, 

Phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của thế giới và khu vực, 

với chủ trương tích cực, chủ động hội nhập, Việt Nam đã khởi động tiến trình 

đàm phán và ký kết các Hiệp định thương mại tự do cùng với tiến trình gia nhập 

các tổ chức quốc tế và khu vực. Việt Nam hiện đang tích cực thực hiện các cam 

kết Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), đã tham gia các hiệp định thương 

mại tự do (FTA) với các đối tác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, 

Úc, Niu-di-lân và gần đây nhất là Chi-lê. Việt Nam cũng đã ký kết Hiệp định 

đối tác kinh tế (EPA) với Nhật Bản, đang đàm phán Hiệp định đối tác xuyên 

Thái Bình Dương (TPP) và đàm phán FTA với EU. Năm 2007, Việt Nam chính 

thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đánh dấu sự hội nhập toàn 

diện và đầy đủ của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu. 

Việc cải thiện các chính sách thương mại tập trung vào tự do hóa thương 

mại trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng đã 

góp phần không nhỏ vào những thành tựu gần đây của Việt Nam như kinh tế 



tăng trưởng ở mức cao, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thương mại, mở rộng 

đầu tư, góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả.  

Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế càng sâu rộng, cơ hội phát triển càng 

nhiều, thì khó khăn thách thức cũng càng lớn. Quá trình hội nhập kinh tế, nhất là 

kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO và tham gia mạnh mẽ hơn các hiệp định 

thương mại tự do (FTA), còn làm bộc lộ rõ hơn những yếu kém nội tại của nền 

kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần tiếp tục chính sách mở cửa 

và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tích cực chuẩn bị các điều kiện về kinh tế, 

thể chế, nguồn lực để thực hiện thành công quá trình hội nhập trên cơ sở phát 

huy nội lực, đảm bảo độc lập, tự chủ, bình đẳng, cùng có lợi.  

Thưa các quý vị đại biểu, 

Việc đàm phán và ký kết các điều ước quốc tế là một trong những lĩnh 

vực thuộc phạm vi giám sát theo luật định của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. 

Hội thảo “Đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại Tự do - Kinh nghiệm và 

Thực tiễn” là hoạt động mà Ủy ban Đối ngoại tổ chức nhằm mục đích cung cấp 

thông tin, kiến thức cho các Đại biểu Quốc hội trong giai đoạn đầu và trong cả 

quá trình đàm phán. Đây là dịp chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia Việt 

Nam và Hoa Kỳ, từ đó rút ra những kiến nghị để đề xuất với Quốc hội, Chính 

phủ và các cơ quan hữu quan nhằm bảo đảm sự thành công trong đàm phán, ký 

kết các hiệp định thương mại tự do vì mục tiêu phát triển bền vững của đất 

nước.  

Chúng tôi rất vui mừng tới dự Hội thảo này có sự tham gia của các đại 

biểu thuộc Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, đại biểu Quốc hội một số tỉnh phía Bắc, 

đại diện các bộ ngành các chuyên gia nghiên cứu về kinh tế và hội nhập kinh tế 

quốc tế của Việt Nam và các trường đại học, viện nghiên cứu có liên quan. Đặc 

biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các chuyên gia cao cấp của 

Dự án STAR. 

Với tầm quan trọng của vấn đề, tôi mong rằng Hội thảo của chúng ta sẽ 

nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các quý vị đại biểu.  

Tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo và chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

 

 


