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Thảo luận các biện pháp tăng cường 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của UB



NHÓM HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN THÔNG TIN

 Bổ sung cơ sở dữ liệu đợt 3

 Cập nhật thông tin hàng ngày

 Thay giao diện mới

 Nâng cấp server

 Vận hành ổn định



Lượt truy cập 
950.000



Lượt truy cập 
650.000
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NHÓM HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Chiến dịch vận động 1

Chiến dịch vận động 2

Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (FTA VN-EU)
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Chiến dịch vận động 1

Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

 Khuyến nghị lần thứ nhất về quan điểm tiếp cận đàm phán TPP

 Khuyến nghị lần thứ hai về quan điểm về thương mại hàng hóa (mở 

cửa thị trường VN và tiếp cận thị trường Hoa Kỳ)

 Khuyến nghị về phương án đàm phán Chương đầu tư và giải quyết 

tranh chấp

 Vận động chính sách trong khuôn khổ Vòng đàm phán TPP 7 tại HCMC

 Làm việc với các bên liên quan (stakeholders) khác, đặc biệt là từ Hoa 

Kỳ, về các quan điểm tiếp cận của DN VN trong TPP;

 Loạt cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các hiệp hội, DN về xây dựng 

Bản chào hàng hóa

Tồn tại: Vẫn còn sự thờ ơ, từ cả hai phía..





NHÓM HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

 Hội thảo mở đường dư luận

 Nghiên cứu desk-study

 Điều tra

 Trao đổi, thảo luận tại các diễn đàn khác nhau về FTA này

 Xây dựng Kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về FTA 

VN-EU gửi Chính phủ và các cơ quan hữu quan

Tồn tại: Tiếng nói chưa có phản hồi..

Chiến dịch vận động 2

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (FTA VN-EU)
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Khuyến nghị phương án đàm phán 

FTA VN–Hàn Quốc

Khuyến nghị phương án đàm phán 

Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại

Khuyến nghị phương án đàm phán 

Các dự thảo đàm phán NAMA về NTBs

Khuyến nghị phương án đàm phán: Hiệp định          VN-

Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực hải quan
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NHÓM HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO/ĐÀO TẠO

Hội thảo "Đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do 

Việt Nam - EU: Cơ hội và Thách thức nào cho Việt Nam?"



NHÓM HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO/ĐÀO TẠO

Hội thảo "Chống bán phá giá - Chống trợ cấp đối với hàng

xuất khẩu vào EU: Những diễn tiến mới - Tác động và Ảnh hưởng“



NHÓM HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO/ĐÀO TẠO

Khóa đào tạo "Quyền sở hữu trí tuệ trong thực tiễn

Làm thế nào để bảo vệ và thực thi hiệu quả?"



HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU



NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA NĂM 2011

Cơ chế tham vấn DN đối với các đàm phán TMQT

Việt Nam và Công ước Viên

VN và 1 số Công ước về vận chuyển HH bằng đường biển

 VPCP có CV nêu ý kiến của Thủ tướng giao Bộ Công thương nghiên cứu

 Bộ Công thương thực hiện nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án STAR

 Kết quả?

Đã có Dự thảo 8 (tháng 5/2011)

 Đã thống nhất về cơ chế tham vấn

 Nội dung còn tồn tại?

 Bộ Công thương tiến hành nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án MUTRAP

 UB đã lấy ý kiến các chuyên gia hàng hải hàng đầu

 Tạm dừng nghiên cứu



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2012



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2012

 Cổng thông tin WTO – Hội nhập

Vận hành ổn định và cập nhật hàng ngày cả hai phiên bản

tiếng Việt và tiếng Anh

 Các bản tin “Doanh nghiệp và CSTMQT”

Hoạt động 

thông tin

Hoạt động 

vận động 

chính sách

 Hoạt động:

Nghiên cứu, điều tra, phỏng vấn, hội thảo, xây dựng báo cáo,               

follow-up… cho mỗi chiến dịch.

 Chủ đề ưu tiên: 

 Tiếp tục: TPP, FTA Việt Nam – EU

 Mới: 

 Chiến lược đàm phán ký kết FTA 10 năm tới; 

 Một số nội dung nhạy cảm trong các FTA                          

(đặc biệt là: IP đối với dược phẩm, quy tắc xuất xứ,           

tiêu chuẩn lao động và môi trường, quy tắc cạnh tranh)

 Các Hiệp định/Điều ước QT tác động lớn đến doanh

nghiệp…



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2012

 Xuất bản các ấn phẩm, cẩm nang

phục vụ hội nhập KTQT cho doanh

nghiệp và hiệp hội

Hoạt động xuất 

bản ấn phẩm

 Các khóa đào tạo kỹ

năng/xây dựng năng lực cho

hiệp hội, doanh nghiệp về

các chủ đề quan trọng trong

hội nhập KTQT

Hoạt động 

đào tạo
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Trung tâm WTO – VCCI

9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Tel: 04-35771458

Fax: 04-35771459

Email: banthuky@trungtamwto.vn; 

trangnt@vcci.com.vn
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THẢO LUẬN

Sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình
đàm phán các cam kết TMQT còn rất hạn chế

TẠI SAO?



TỪ PHÍA CƠ QUAN NN? TỪ PHÍA HH?

• Thi m ch chính th , 
có tính b bu và có s giám
sát th hi ?

• Thi m thói quen?

• Thi m s thi chí, m
thái c th và tinh th dân
ch trong tham v ?

• Thi thông tin?
• Thi l ?

Thiếu một sự phối hợp và tin tưởng?


