
 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP THAM VẤN (Dự kiến) 

 “Đánh giá chính sách, pháp luật hiện hành Việt Nam với các cam kết về 

DNNVV trong các FTA mà Việt Nam tham gia 

Thời gian:  8h30 – 11h00 sáng Thứ Năm, ngày 23 tháng 12 năm 2021 

Địa điểm:  Trực tuyến trên Zoom 

 

Thời gian Nội dung 

8.30-9.00 Đăng ký đại biểu  

Đại biểu đăng nhập Zoom và nhận Tài liệu 

9.00-9.15 Giới thiệu bối cảnh, mục tiêu Họp tham vấn 

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

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  

9.15-9.45 Cam kết FTA dành cho DNNVV trong các khía cạnh Trợ cấp và hỗ 

trợ riêng cho DNNVV, Mua sắm công, Phòng chống tham nhũng, 

Ưu tiên trong giao dịch với doanh nghiệp Nhà nước, Xây dựng pháp 

luật 

- Phân tích các cam kết FTA riêng cho DNNVV trong các lĩnh vực 

liên quan 

- Tổng hợp và đánh giá các chính sách, pháp luật Việt Nam thực 

thi các cam kết này 

- Các gợi ý đề xuất cải thiện hiệu quả thực thi các cam kết về 

DNNVV 

Trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Hà – Chuyên gia tư vấn LinkSME 

9.45-10.15 Cam kết FTA dành cho DNNVV trong các khía cạnh Thương mại 

điện tử, Hải quan, Sở hữu trí tuệ, Lao động, Cung cấp thông tin, 

Hợp tác quốc tế 

- Phân tích các cam kết FTA riêng cho DNNVV trong các lĩnh vực 

liên quan 

- Tổng hợp và đánh giá các chính sách, pháp luật Việt Nam thực 

thi các cam kết này 

- Các gợi ý đề xuất cải thiện hiệu quả thực thi các cam kết về 

DNNVV 

Trình bày: Bà Hoàng Ngọc Oanh – Chuyên gia tư vấn LinkSME 

10.15-10.55 Thảo luận – Trao đổi 

Các chuyên gia và Đại biểu tham dự họp 

10.55-11.00 Tổng kết cuộc họp 

 


