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GIỚI THIỆU
TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI)

Trung tâm WTO và Hội nhập (WITC) là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI), được thành lập từ năm 2010 nhằm hỗ trợ về pháp lý cho các
doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Chức năng chính của Trung tâm là cung cấp thông tin, phân tích, tư vấn, hỗ trợ các hiệp
hội và doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức, năng lực và chủ động tham vấn để
có thể tận dụng tối đa những lợi ích từ WTO và các hiệp định thương mại quốc tế, phòng
tránh và tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực có thể có từ các hiệp định này.
Hiện Trung tâm đã trở thành một trong những đầu mối tư vấn pháp lý về hội nhập uy tín
nhất tại Việt Nam. Nhiều hoạt động của Trung tâm được cộng đồng đánh giá cao, đặc
biệt là:
 Cổng thông tin lớn nhất Việt Nam hiện nay ở Việt Nam về WTO, các Hiệp định
Thương mại Tự do (FTA) , các Hiệp định, Thỏa thuận quốc tế liên quan tới thương
mại, đầu tư và doanh nghiệp (www.trungtamwto.vn/www.wtocenter.vn);
 Xuất bản các Sổ tay/Cẩm nang doanh nghiệp về các FTA quan trọng của Việt Nam;
 Tổ chức các Hội thảo/Tọa đàm/Khóa Đào tạo về các vấn đề thương mại quốc tế;
 Thực hiện các Nghiên cứu, Khuyến nghị chính sách, Điều tra Khảo sát, Báo cáo
đánh giá tác động, Vận động chính sách thương mại quốc tế từ góc độ lợi ích doanh
nghiệp.
Các hoạt động hỗ trợ thông tin, tư vấn, vận động chính sách của Trung tâm trong thời
gian qua đã được đánh giá cao bởi các cơ quan đàm phán của Chính phủ, các cơ quan
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương, các Tổ chức quốc tế và đặc biệt là các doanh
nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.
VCCI hiện là đối tác tư nhân hàng đầu của Đoàn đàm phán Chính phủ về thương mại
quốc tế và các Cơ quan liên quan của Việt Nam trong đàm phán và thực thi các FTA và
các Hiệp định mở cửa thương mại, đầu tư quốc tế.

GIỚI THIỆU
Cẩm nang doanh nghiệp
“TÓM LƯỢC HIỆP ĐỊNH EVFTA”
và các Gói Tài trợ - Quảng cáo

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt

Với kinh nghiệm tư vấn cho doanh

Nam và EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực

nghiệp về FTA hơn 10 năm, bằng cách

từ 1/8/2020, mở ra những cơ hội thương

chắt lọc các vấn đề từ hàng ngàn câu

mại đầu tư đặc biệt cho doanh nghiệp Việt

hỏi thực tế của doanh nghiệp, và với

Nam ở thị trường lớn nhất nhì thế giới này.

các kiến thức chuyên sâu về EVFTA

Việc hiện thực hóa các cơ hội này phụ

trong suốt quá trình góp ý cho đàm

thuộc vào cách các doanh nghiệp hiểu và

phán và phê chuẩn EVFTA, Trung tâm

hành động tận dụng các cam kết.

WTO và Hội nhập của VCCI đã chọn

Tuy nhiên, Văn kiện EVFTA là một tài liệu
đồ sộ với 17 chương, 02 Nghị định thư,

02 Biên bản ghi nhớ, và 04 Tuyên bố
chung, với nhiều cam kết phức tạp nhất tới
nay. Hầu như không có doanh nghiệp nào
có thể đọc hiểu tất cả các cam kết liên
quan trực tiếp từ Văn kiện này.
Việc biên soạn và phát hành Cẩm nang
doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định EVFTA”
của VCCI là nhằm giúp các doanh nghiệp
vượt qua được khó khăn nói trên, thông
qua một tài liệu hướng dẫn ngắn gọn, chính
xác, đầy đủ và dễ hiểu về các cam kết cốt
lõi của Hiệp định này.

lọc, tóm tắt và diễn giải những cam kết

EVFTA theo cách đơn giản, dễ hiểu
nhất, phù hợp với ngôn ngữ và quan
tâm của doanh nghiệp.

Nội dung
Cẩm nang “Tóm lược EVFTA”
Cẩm nang EVFTA giới thiệu tất cả các nội dung cốt lõi, quan trọng nhất
của EVFTA mà doanh nghiệp cần biết qua 07 Phần

Phần 1
Các vấn đề chung

(Hiệu lực áp dụng, Thành viên, Giám
sát thực thi, Khả năng sửa đổi, bổ
sung cam kết trong tương lai)

Phần 2
Thương mại hàng hóa

(Ưu đãi thuế quan; Quy tắc xuất xứ;
Các biện pháp hạn chế xuất – nhập
khẩu; Các biện pháp phòng vệ
thương mại; Hàng rào kỹ thuật TBT;
Các biện pháp vệ sinh dịch tễ, an
toàn thực phẩm SPS; Hải quan và
Tạo thuận lợi thương mại….)

Phần 5
Sở hữu trí tuệ

(Chỉ dẫn địa lý, Bản quyền, Nhãn
hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng
chế, Nghĩa vụ của Nhà cung cấp
dịch vụ Internet trung gian, Thực
thi bảo hộ tại biên giới…)

Phần 3

Phần 4

Dịch vụ và đầu tư

Mua sắm công và
Doanh nghiệp nhà nước

(Cam kết về mở cửa dịch vụ
và đầu tư, so sánh với mức
độ mở cửa trong WTO)

Phần 6
Phát triển bền vững và
Chính sách cạnh tranh

(Cam kết về tiêu chuẩn lao động,
môi trường, nguyên tắc quản lý
cạnh tranh…)

Phần 7
Cơ chế giải quyết tranh chấp
cấp Chính phủ

Hình thức
Cẩm nang “Tóm lược EVFTA”
 Cẩm nang EVFTA được thiết kế
dưới hình thức các câu Hỏi –
Đáp ngắn gọn (Q&A)
 Mỗi câu Hỏi – Đáp bao gồm
một câu hỏi, phần trả lời và
phần lưu ý – khuyến nghị đối với
doanh nghiệp
 Cẩm nang EVFTA được thiết kế
mỹ thuật, với hình thức bắt mắt,
dễ đọc, dễ tra cứu và thuận tiện
nhất cho việc sử dụng của
người đọc
Kích thước

19 x 26 cm
Độ dày

180 - 200 trang
Màu sắc

In màu toàn bộ (cả bìa và ruột)

Các Gói Tài trợ, Quảng cáo
trên Cẩm nang “Tóm lược EVFTA”
GÓI VÀ QUYỀN LỢI

STT

GIÁ TRỊ (VND)

Gói 1. Quảng cáo/Tài trợ trên Bìa sách
1

Bìa 2 - Cả trang

50.000.000

2

Bìa 2 - Nửa trang

30.000.000

3

Bìa 3 - Cả trang

40.000.000

4

Bìa 3 - Nửa trang

25.000.000

5

Bìa 4 - Cả trang

60.000.000

6

Bìa 4 - Nửa trang

40.000.000

Gói 2. Quảng cáo/Tài trợ trên Ruột sách
1

Trang ruột – Cả trang

30.000.000

2

Trang ruột – Nửa trang

20.000.000

Chú ý:


Trung tâm WITC có thể hỗ trợ thiết kế trang quảng cáo trên Cẩm nang nếu Quý Doanh nghiệp có



Nội dung quảng cáo/tài trợ do Quý Doanh nghiệp cung cấp, với sự chấp thuận của Trung tâm



Thứ tự xuất hiện trên các trang ruột xác định theo thứ tự hợp đồng quảng cáo/tài trợ được giao kết

yêu cầu

Một số Ấn phẩm mới phát hành
của WITC về FTA
Cẩm nang Doanh nghiệp:
Tóm lược Hiệp định CPTPP
Phát hành tháng 7/2018

Cẩm nang Doanh nghiệp: Quy tắc xuất xứ trong

các FTA mà Việt Nam là thành viên
Phát hành tháng 8/2018

Sổ tay Doanh nghiệp:
Những điều cần biết về các FTA của Việt Nam
Phát hành tháng 6/2019

Tuyển tập 03 cuốn
Booklets về EVFTA và các
ngành dịch vụ Việt Nam
Phát hành tháng 10/2019

Tuyển tập 10 cuốn Booklets về
CPTPP và các ngành hàng
Việt Nam
Phát hành tháng 11/2019

Toàn bộ các ấn phẩm về FTA của WITC có thể xem tại đây:
http://trungtamwto.vn/an-pham/257-fta/1

GIỚI THIỆU CÁC HỘI THẢO

“EVFTA – NHỮNG ĐIỀU
DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT”
VÀ CÁC GÓI TÀI TRỢ

Mục đích Hội thảo
Tiếp theo việc xuất bản Cẩm nang “Tóm
lược EVFTA”, VCCI sẽ phối hợp với Tổ chức
FNF (CHLB Đức) tổ chức 02 Hội thảo lớn

“Hiệp định EVFTA – Những điều
doanh nghiệp cần biết” với mục tiêu:
 Giới thiệu trực tiếp các nội dung cam
kết EVFTA nêu trong Cẩm nang doanh
nghiệp “Tóm lược Hiệp định EVFTA”
 Ra mắt Hội đồng kinh doanh Việt Nam EU, Diễn đàn cho doanh nghiệp hai Bên
hợp tác tận dụng EVFTA
 Thảo luận với chuyên gia và doanh
nghiệp về các cách thức thực tiễn để
hiện thực hóa các cơ hội EVFTA
Hội thảo mang tới thông tin không chỉ cho
khoảng gần 700 đại biểu trực tiếp tham dự
mà còn là hàng triệu doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân, cơ quan quản lý Nhà nước
thông qua khoảng 100 tin, bài của báo chí,
truyền thông.

Số lượng &
thành phần tham dự
Hội thảo

Dự kiến

Hội thảo tại Hà Nội

Thời gian tổ chức* Giữa tháng 9/2020

Số lượng đại biểu

300 - 350 đại biểu

Hội thảo tại
TP. Hồ Chí Minh
Cuối tháng 9/2020

250 - 300 đại biểu

- Các doanh nghiệp và hiệp hội (Việt Nam và

nước ngoài)

- Các cơ quan nhà nước liên quan, các tổ chức

Thành phần
tham dự

quốc tế

- Các Viện Trường
- Các đơn vị truyền thông (dự kiến khoảng 50 đơn vị

báo chí/phát thanh/truyền hình tại Hà Nội và
khoảng 20 đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh).

Thời gian dự kiến tổ chức các Hội thảo có thể điều chỉnh tùy thuộc vào diễn biến
tình hình dịch Covid-19

Các Gói Tài trợ cho Hội thảo
Các Gói Tài trợ áp dụng cho các Hội thảo
(tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh) như dưới đây

STT

Quyền lợi

Gói Kim cương
(100.000.000
VND)

Gói Vàng
(75.000.000
VND)

Gói Bạc
Gói Đồng
(50.000.000 (25.000.000
VND)
VND)

1

Logo trên Banner, Standee, Tài liệu
trình bày của Hội thảo (Mục Nhà tài
trợ/Đơn vị đồng hành)

√

√

√

√

2

Phát các Tài liệu quảng bá về
doanh nghiệp cho đại biểu tham dự
tại Hội thảo

√

√

√

√

3

Được tặng Cẩm nang doanh nghiệp
“Tóm lược EVFTA”

30 cuốn

20 cuốn

10 cuốn

5 cuốn

4

Được đặt một Standee quảng bá
(kích thước thống nhất 0,8 x 2m)
về doanh nghiệp tại khu vực đón
tiếp đại biểu của hội thảo*

√

√

√

5

01 trang giới thiệu quảng cáo về
doanh nghiệp trong tài liệu trình
bày của Hội thảo*

√

√

√

6

Trình chiếu 01 clip giới thiệu về
doanh nghiệp phát vào giờ nghỉ
giải lao của hội thảo (tối đa 3
phút)*

√

√

7

Trình bày một bài tham luận trực
tiếp tại Hội thảo (Tối đa 10 phút)*

√

Trường hợp Quý Doanh nghiệp
tài trợ cả 2 hội thảo thì chi phí
tài trợ cho hội thảo thứ 2 sẽ
được giảm 30%.
Sản phẩm quảng bá do Quý
Doanh nghiệp tự chuẩn bị và
với nội dung đã được chấp
thuận trước bởi Ban Tổ chức

Một số hình ảnh tại sự kiện
Một số hình ảnh trong
các hội thảo gần đây
của WITC về FTA

Toàn bộ các hội thảo về FTA của WITC có thể xem tại đây:
http://trungtamwto.vn/su-kien

VÌ SAO QUÝ DOANH NGHIỆP NÊN TÀI TRỢ
CHO VIỆC PHÁT HÀNH CẨM NANG
VÀ HỘI THẢO VỀ HIỆP ĐỊNH EVFTA NÀY?

Cẩm nang doanh nghiệp
“Tóm lược EVFTA”
Tài liệu đầu tiên tại Việt Nam
hướng dẫn đầy đủ và toàn diện
các Cam kết EVFTA cho
doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp muốn
hưởng lợi từ EVFTA đều phải tìm
đọc các tài liệu như Cẩm nang doanh
nghiệp này, đặc biệt là các doanh
nghiệp xuất nhập khẩu muốn
tìm kiếm cơ hội từ thị trường
EU

Toàn bộ số tiền Tài trợ/Quảng cáo
sẽ được sử dụng để hỗ trợ in ấn và
tiếp tục cập nhật, bổ sung, tái bản Cẩm
nang, phục vụ các hiệp hội, doanh nghiệp
và các chủ thể kinh doanh khác – những
Đối tác, Khách hàng, Nhà cung cấp
tiềm năng của Quý Doanh
nghiệp

Ý nghĩa của EVFTA
EU là thị trường tiêu dùng lớn
thứ 2 thế giới và nguồn cung
cấp máy móc, thiết bị, dược
phẩm, các sản phẩm công
nghệ cao hàng đầu thế giới.
Với Việt Nam, EU là đối tác
thương mại hàng đầu, với cơ
cấu kinh tế bổ sung lẫn nhau
và đang có lợi thế ưu tiên (khi
tất cả các đối thủ cạnh tranh
của Việt Nam ở thị trường EU
đều chưa có FTA với EU).
Dự kiến đến năm 2025, xuất
khẩu của Việt Nam sang EU
sẽ tăng thêm 43% và nhập
khẩu tăng 33% nhờ EVFTA.

Hội thảo
“EVFTA – Những điều doanh nghiệp cần biết”

Hội tụ tất cả các Đơn vị Truyền thông,
Báo chí về kinh tế lớn nhất Việt Nam
đến đưa tin, bài

Trung tâm WTO và
Hội nhập (WITC) –
VCCI đã từng xuất
bản Cẩm nang

“Tóm lược Hiệp
định TPP-CPTPP”
và 02 Hội thảo giới
thiệu Cẩm nang này
tại Hà Nội và TP. Hồ
Chí Minh.

Thu hút số lượng lớn các doanh nghiệp,
đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu
tham gia

02 Hội thảo đã thu hút
gần 1000 đại biểu,
phần lớn là doanh
nghiệp, đến tham dự;

Sau Hội thảo, đã có
gần 100 tin, bài về Hội
thảo được đăng trên cả
báo viết, báo hình, báo
mạng, báo giấy

Đã có hàng ngàn yêu
cầu tặng/mua sách từ
các doanh nghiệp, hiệp
hội, trung tâm xúc tiến
thương mại và một số
đơn vị nhà nước liên
quan, bao gồm cả các
cơ quan của Quốc hội
gửi tới WITC

Cho tới thời điểm này,
Cẩm nang TPP-CPTPP
vẫn là ấn phẩm về

CPTPP lớn nhất, đầy
đủ nhất, dễ hiểu nhất
và được cộng đồng
doanh nghiệp quan tâm
nhất ở Việt Nam

LIÊN HỆ
TÀI TRỢ - QUẢNG CÁO
Cẩm nang doanh nghiệp
“Tóm lược Hiệp định EVFTA”
Hội thảo
"Hiệp định EVFTA - Những điều
doanh nghiệp cần biết"
Chị Phùng Thị Lan Phương
Ban Truyền thông
Trung tâm WTO và Hội nhập (WITC)
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Tel: 024-35771458
Mobi: 0915162216
Email: phuongphungvcci@gmail.com/ phuongptl@vcci.com.vn

Trung tâm WTO và Hội nhập (WITC)
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.35771458;
Fax: 04.35771459
Website: www.trungtamwto.vn / www.wtocenter.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamwtovahoinhap/
Email: banthuky@trungtamwto.vn /secretary@wtocenter.vn

