
Hội thảo đánh dấu 3 năm FTA Việt-Hàn có hiệu lực 

 

 

Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư 

Việt Nam-Hàn Quốc 

- Những đánh giá và vấn đề đặt ra sau 3 năm FTA có hiệu lực- 

 

 

 

13:00~19:00 ngày 16/11/2018 (Thứ Sáu)  

Phòng Emerald-Khách sạn Lotte, Hà Nội 

 

 

 

 

 

 Đơn vị tổ chức 『Viện nghiên cứu thương mại quốc tế Gwang Chang』 (Lee&Ko GCI) 

Đại học Thái Nguyên (Thai Nguyen University) 

Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA)  

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

 

 Đơn vị tài trợ Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc · Bộ Công thương Việt Nam 

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam · Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA)  

Hyosung · POSCO 
 

  



 

Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư  

Việt Nam-Hàn Quốc 

- Những đánh giá và vấn đề đặt ra sau 3 năm FTA có hiệu lực -  

 

Sau khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã không 

ngừng phát triển hợp tác, giao lưu trên nhiều lĩnh vực. 26 năm qua quy mô thương mại giữa hai 

nước đã tăng hơn 100 lần, và dự kiến sẽ đạt 100 tỷ đô-la vào năm 2020. Hiện có hơn 6.000 

doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư vào Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành quốc gia đầu tư 

lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2015, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định thương mại tự do, 

nhờ đó mà mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước đã và đang bước vào một 

quỹ đạo phát triển mới.  

Tại thời điểm này, hai nước cần phải cùng nhau đánh giá những kết quả đã đạt được, cùng thảo 

luận những vấn đề đặt ra và đưa ra chiến lược để phát triển mối quan hệ thương mại lên một tầm 

cao mới. Vì vậy, Viện nghiên cứu thương mại quốc tế Gwang Chang và Trường Đại học Thái 

Nguyên, KOTRA, VCCI đã thống nhất đồng tổ chức Hội thảo “Triển vọng mới trong mối quan 

hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc”. 

Chúng tôi trân trọng kính mời các chuyên gia thương mại, đại diện của các doanh nghiệp Việt 

Nam-Hàn Quốc tới tham dự Hội thảo đầy ý nghĩa này. Chúng tôi rất hy vọng về sự hiện diện 

của quý vị và rất mong sẽ nhận được những ý kiến góp ý vì một tương lai tươi sáng hơn trong 

mối quan hệ của hai nước.  

    Xin chân thành cảm ơn. 

 

『Viện nghiên cứu thương mại quốc tế Gwang Chang』 

     Viện trưởng Bark Taeho 

 

 

 

  



Nội dung chương trình 

12:30~13:00 Đăng ký 

  13:00~13:30 [Phát biểu chào mừng] 

- Kim Do Hyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam 

- Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng Đại học Thái Nguyên 

- Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

- Kim Ki Joon, Chủ tịch Kotra-Khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương 

  
13:30~14:00 

[Báo cáo chung] “Tương lai quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn 

Quốc” 

- Bark Taeho, Viện trưởng Viện nghiên cứu thương mại quốc tế Gwang Chang, Nguyên Bộ 

Trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc 

14:00~15:00 
[Phần 1] “Phương án tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-

Hàn Quốc” 

- Điều hành  : Bark Taeho, Viện trưởng Viện nghiên cứu thương mại quốc tế Gwang Chang 

- Phát biểu 1 : PGS. Nguyễn Duy Lợi, Viện kinh tế và chính trị thế giới  

- Phát biểu 2 : HEO Yoon, Giáo sư Đại học Sogang, GSIS  

- Panel     : CHOI Seokyoung, Cố vấn cao cấp Lee&Koo, Cựu Đại sứ Hàn Quốc tại WTO 

    Trần Trọng Toàn, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc 

15:00~15:15 Tiệc trà  

  

15:15~16:30 [Phần 2] “Phương án thúc đẩy tận dụng FTA cho doanh nghiệp hai nước” 

- Điều hành : Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

- Phát biểu 1: LEE Dong Bok, Trưởng phòng tư vấn hỗ trợ FTA, KITA 

- Phát biểu 2: YOO Sun Ah, Phó Giám đốc Văn phòng KOTRA Hà Nội 

- Phát biểu 3 : Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI 

- Panel     : Kim Jae Hong, CEO Công ty Hanaro TNS Việt Nam 

    Bùi Tuấn Minh, Phó Tổng giám đốc, Deloitte Việt Nam 

16:30~17:30 [Thảo luận chung] 

- Điều hành: CHOI Seokyoung, Cố vấn cao cấp Lee&Koo, Cựu Đại sứ Hàn Quốc tại WTO 

- Panel    : PGS. Nguyễn Duy Lợi, Viện kinh tế và chính trị thế giới  

   HEO Yoon, Giáo sư Đại học Sogang, GSIS  

   Trần Trọng Toàn, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc 

           PARK Sang Hyup, Nguyên Giám đốc Văn phòng KOTRA Hồ Chí Minh 

17:30~19:00 Tiệc tối 

 


