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NHÓM HOẠT ðỘNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HOẠT ðỘNG

Hoạt ñộng Quý II – 2010
Soạn thảo và thông qua Nội quy hoạt ñộng của Ủy ban 
và Kế hoạch hoạt ñộng năm 2010

Hoạt ñộng Quý III-IV 2010

Ủy ban cùng Ban Thư ký
ñã vận hành thuận lợi, 

linh hoạt và hiệu quả theo
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linh hoạt và hiệu quả theo
Cơ chế và kế hoạch nói trên



CỔNG THÔNG TIN WTO-HỘI NHẬP

Hoạt ñộng Quý II - 2010

� Xây dựng kỹ thuật
� Xây dựng cơ sở dữ liệu (tập hợp, tìm kiếm thông tin, 

xử lý thông tin, biên dịch)
� Chạy demo
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Hoạt ñộng Quý III-IV 2010

� Chỉnh sửa tổng thể sau thời gian chạy demo
� Bổ sung các chức năng mới
� Vận hành ổn ñịnh, cập nhật hàng ngày

www.themegallery.com



Lượt truy cập: 
260.000







NHÓM CÁC HOẠT ðỘNG XUẤT BẢN

� Biên soạn nội dung
� In ấn
� Xuất bản

Bản tin “DN 
và CSTMQT” 

số 1-5
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Sách “Cẩm nang 
Vận ñộng CSTMQT”�Xây dựng kết cấu sách

�Tổ chức biên soạn sách
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NHÓM HOẠT ðỘNG VẬN ðỘNG CHÍNH SÁCH

Chiến dịch vận ñộng 1

Chiến dịch vận ñộng 2

Cơ chế nào ñể cộng ñồng doanh nghiệp tham gia vào quá trình 
ñàm phán, thực thi CSTMQT?
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Chiến dịch vận ñộng 3

Khuyến nghị phương án ñàm phán Hiệp ñịnh ðối tác Xuyên Thái 
Bình Dương (TPP)

Việt Nam có cần gia nhập Công ước Viên 1980 về mua bán hàng 
hóa quốc tế (CISG)?



Chiến dịch vận ñộng chính sách 1

Cơ chế nào ñể cộng ñồng doanh nghiệp tham gia vào quá trình 
ñàm phán, thực thi CSTMQT?

• Mục tiêu

� 01 Báo cáo nghiên cứu về vấn ñề này ñể có cơ sở lý luận thuyết phục các cơ quan

có thẩm quyền thông qua một cơ chế phối hợp Công – Tư trong vấn ñề này

• Hoạt ñộng

� Nghiên cứu deskstudy (lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng Việt Nam)

� ðiều tra các hiệp hội (tháng 3/2010)

� Phỏng vấn, làm việc trực tiếp với một số Hiệp hội (tháng 4/2010)� Phỏng vấn, làm việc trực tiếp với một số Hiệp hội (tháng 4/2010)

� Hoàn thành Báo cáo Nghiên cứu – in ấn – phát hành – thực hiện chiến dịch truyền 

thống liên quan (tháng 5/2010)

� Gửi Báo cáo ñến các cơ quan liên quan và thực hiện các hoạt ñộng vận 

ñộng/follow-up cần thiết

• Kết quả

� 01 Báo cáo Nghiên cứu về các vấn ñề nêu trên

� Văn phòng Chính phủ ñã lấy ý kiến các Bộ ngành liên quan – chỉ ñạo việc ñề

xuất cơ chế chi tiết ñể Thủ tướng xem xét thông qua

• Công việc sắp tới

� Ý kiến của thành viên UB về cơ chế dự kiến trình CP báo cáo sơ bộ





Chiến dịch vận ñộng chính sách 2

Việt Nam có cần gia nhập Công ước Viên 1980 về mua bán hàng 
hóa quốc tế (CISG)?

• Mục tiêu

� 01 Báo cáo nghiên cứu về vấn ñề này ñể có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục Chính 
phủ gia nhập Công ước CISG

• Hoạt ñộng

� Nghiên cứu deskstudy (Lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng Việt Nam) (tháng 
5/2010)

� Thảo luận tại UB và thảo luận rộng rãi tại các Hội thảo (tháng 5/2010 tại HN và tháng � Thảo luận tại UB và thảo luận rộng rãi tại các Hội thảo (tháng 5/2010 tại HN và tháng 
9/2010 tại HCMC), ðiều tra các hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp

� Hoàn thành Báo cáo Nghiên cứu – in ấn – phát hành – thực hiện chiến dịch truyền 
thống liên quan (tháng 6-7/2010)

� Gửi Báo cáo ñến các cơ quan liên quan và thực hiện các hoạt ñộng vận ñộng/follow-
up cần thiết (tháng 7/2010)

• Kết quả

� 01 Báo cáo Nghiên cứu về các vấn ñề nêu trên

� Bộ Công thương có Công văn gửi VPCP về việc giao Bộ này nghiên cứu việc gia nhập 
CISG – VPCP ñã có công văn thông báo ý kiến ñồng ý tháng 11/2010

• Công việc sắp tới

� Thực hiện các hoạt ñộng hỗ trợ Bộ Công thương nghiên cứu và thực hiện các 
chiến dịch phổ biến, tuyên truyền cần thiết





Chiến dịch vận ñộng chính sách 3

Khuyến nghị phương án ñàm phán Hiệp ñịnh ðối tác Xuyên Thái 
Bình Dương (TPP)

• Mục tiêu

� 01 Bản Khuyến nghị, tập hợp các ñề xuất và phương án ñàm phán phù hợp lợi ích 

của cộng ñồng doanh nghiệp và nên kinh tế gửi Cơ quan ñàm phán TPP của Chính 

phủ

• Hoạt ñộng

� Nghiên cứu deskstudy (tháng 10-11/2010)

� Thực hiện 02 Hội thảo khởi ñộng và ñiều tra ý kiến sơ bộ tại HN và HCMC (tháng 11/2010)

� Hướng dẫn và lấy ý kiến các hiệp hội và doanh nghiệp về phương án ñàm phán (tháng 10-11/2010)

� Xây dựng Dự thảo 1 Khuyến nghị phương án ñàm phán TPP lần thứ nhất (tháng 12/2010)

• Kết quả

� 01 Dự thảo Khuyến nghị

• Công việc sắp tới

� Các thành viên UB cho ý kiến về Dự thảo – tiếp tục cung cấp tư liệu ñể Ban Thư ký hoàn thiện Dự 

thảo

� Thực hiện các Khuyến nghị tiếp theo về TPP theo từng giai ñoạn của quá trình ñàm phán

� Thực hiện các hoạt ñộng vận ñộng cần thiết ñể Khuyến nghị ñược tiếp thu với hiệu quả tốt nhất







KẾ HOẠCH HOẠT ðỘNG 2011

� Cổng thông tin WTO – Hội nhập

+ Vận hành ổn ñịnh và cập nhật hàng ngày tại phiên bản                 

tiếng Việt và tiếng Anh

� Các bản tin “Doanh nghiệp và CSTMQT”

Hoạt ñộng 
thông tin

Hoạt ñộng 
thông tin

Hoạt ñộng Hoạt ñộng 
Bao gồm nghiên cứu, ñiều tra, phỏng vấn, hội thảo, xây dựng báo cáo, 

follow-up… cho mỗi chiến dịch vận ñộng chính sách: 
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Hoạt ñộng 
vận ñộng 

chính sách

Hoạt ñộng 
vận ñộng 

chính sách

follow-up… cho mỗi chiến dịch vận ñộng chính sách: 

�ðàm phán TPP (Khuyến nghị theo từng giai ñoạn)

�ðàm phán FTA VN – EU (và các FTA khác, nếu phát sinh)

�Nghiên cứu và ñề xuất Chính phủ tham gia một số Công ước quốc tế 

quan trọng về hàng hải



KẾ HOẠCH HOẠT ðỘNG 2011

� Hoàn thiện phần soạn thảo và xuất 

bản Cẩm nang vận ñộng CSTMQT 

� Chủ ñề khác? 

Hoạt ñộng xuất 
bản ấn phẩm

Hoạt ñộng xuất 
bản ấn phẩm
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� Thực hiện các khóa ñào tạo 

Kỹ năng vận ñộng CSTMQT

Hoạt ñộng 
ñào tạo

Hoạt ñộng 
ñào tạo
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Ban Thư ký
Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế
Trung tâm WTO – VCCI
9 ðào Duy Anh – Hà Nội

Tel: 04-35771458

Fax: 04-35771459

Email: banthuky@trungtamwto.vn; 

trangnt@vcci.com.vn


