
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Rà soát Pháp luật Việt Nam với các Cam kết EVFTA về Sở hữu trí tuệ 

Kết quả rà soát và Đề xuất điều chỉnh từ góc độ lợi ích của doanh nghiệp 

Hà Nội, Thứ Ba ngày 01 tháng 03 năm 2016 

Phòng Hội thảo tầng 3 - Tòa tháp VCCI (mới), số 9 Đào Duy Anh – Hà Nội 

Thời gian Nội dung chương trình 

08.00 – 08.30 Đăng ký đại biểu 

08.30 – 08.45 Khai mạc 

- Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

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

VCCI 

- Đại diện Đại sứ quán Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam 

Ông Andrew Holt, Bí thư thứ nhất về Kinh tế và Chính trị, Đại sứ quán 

Vương Quốc Anh và Bắc Ireland 

08.45 – 09.40 Kết quả Rà soát pháp luật Việt Nam so với các cam kết EVFTA về Sở 

hữu trí tuệ (dự thảo) 

- Pháp luật Việt Nam chưa đáp ứng cam kết ở những điểm nào? Mức độ 

khác biệt và tác động tới doanh nghiệp? 

- Đề xuất sửa đổi pháp luật để tuân thủ: Sửa pháp luật chung hay chỉ sửa 

riêng cho đối tác EU? Cần sửa đổi như thế nào, ở mức độ nào để đảm 

bảo tuân thủ cam kết theo hướng có lợi nhất cho doanh nghiệp? 

TS. Nguyễn Thị Thu Trang – Đại diện Nhóm rà soát 

09.45 – 10.00 Trao đổi làm rõ kết quả rà soát 

10.00 – 10.15 Giải lao 

10.15 – 11.15 Bình luận về Dự thảo Rà soát rà soát  

- Bình luận từ góc độ của Nhà đàm phán 

- Bình luận từ góc độ Chuyên gia 

- Bình luận từ góc độ của doanh nghiệp  

Thảo luận của đại biểu tham dự Hội thảo 

Giải trình, trao đổi của Nhóm rà soát 

11.30 – 11.35 Bế mạc Hội thảo 

 


