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LỜI GIỚI THIỆU TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP VÀ HỘI NHẬP VÀ
HỘI NHẬP
Trung tâm WTO và Hội nhập và Hội nhập và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được thành lập nhằm hỗ trợ về pháp lý
cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Hoạt động chính của Trung tâm là cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ các hiệp hội và
doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức, năng lực và chủ động tham gia ý kiến 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.
Để hỗ trợ sâu về chuyên môn cho các cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề hội nhập
nóng theo từng thời kỳ, Trung tâm thành lập các đơn vị tư vấn dưới dạng các Ủy ban, Hội
đồng tư vấn. Trung tâm hiện có 02 đơn vị tư vấn là Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương
mại Quốc tế (INTAC) và Hội đồng Tư vấn về Phòng vệ thương mại (TRC).
-

Ủy ban tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế (Ủy ban INTAC) hoạt động vì sự
phát triển bền vững, quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt
Nam trong các vấn đề liên quan đến chính sách thương mại quốc tế. Website chính
thức của Ủy ban INTAC là Cổng thông tin về hội nhập: www.hoinhapkinhte.vn

-

Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại (Hội đồng TRC) có chức năng hỗ trợ
các hiệp hội, doanh nghiệp phòng tránh, đối phó và/hoặc sử dụng có hiệu quả các
công cụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Website chính thức của
Hội đồng TRC là trang web www.chongbanphagia.vn
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TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2013
Năm 2013, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế của Ban pháp chế được thực hiện bởi đầu mối là Trung tâm WTO và Hội nhập
trên 04 mảng cơ bản sau:
1

Vận động chính sách thương mại quốc tế
Với vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham vấn và đề xuất ý kiến với
Chính phủ về các vấn đề chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là các đàm phán mở
cửa thị trường theo Quyết định 06/2012 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm
2013 Trung tâm WTO và Hội nhập tiếp tục là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất
cho doanh nghiệp về WTO và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam
đang tham gia với hàng chục khuyến nghị chính sách lớn về TPP, FTA Việt Nam –
EU, EFTA và các hoạt động vận động xung quanh các đàm phán này...và 20 báo
cáo/bình luận/kiến nghị khác về các hiệp định, thỏa thuận, chính sách hội nhập quan
trọng khác của Việt Nam.

2

Hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại
Đây là mảng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong những vấn đề nóng về pháp lý liên
quan đến hội nhập kinh tế, đặc biệt là các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và
tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại nước ngoài. Trong năm 2013, Trung tâm WTO
và Hội nhập đã thực hiện 11 gói hỗ trợ (thông tin, tư vấn pháp lý) cho các hiệp hội và
doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến các vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với
hàng hóa Việt Nam tại nước ngoài và các vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với
hàng nhập khẩu tại thị trường Việt Nam.

3

Cung cấp thông tin, đào tạo, tư vấn và các hỗ trợ khác về hội nhập
Đây là mảng hỗ trợ hội nhập chung của Trung tâm WTO và Hội nhập. 04 Trang web
của Trung tâm WTO và Hội nhập, đầu mối cung cấp thông tin pháp lý về hội nhập lớn
nhất Việt Nam cho các hiệp hội, doanh nghiệp (www.chongbanphagia.vn (Tiếng
Việt)/www.antidumping.vn

(Tiếng

Anh)

và

www.trungtamwto.vn

(Tiếng

Việt)/www.wtocenter.vn (Tiếng Anh) đã có tổng cộng hơn 15 triệu lượt truy cập, với
4

trung bình 20 tin bài được đăng mới mỗi ngày; biên soạn và phát hành 16 bản tin và
02 sách tham khảo; tổ chức 06 Hội thảo; thực hiện hơn 10 bài báo/phỏng vấn về
các chủ đề thương mại quốc tế đăng tải trên các Tạp chí Cộng sản, Thời báo kinh tế
Sài Gòn, Báo Sài Gòn giải phóng, Đài truyền hình Việt Nam VTV1, Đài Tiếng nói
Việt Nam VOV…; Chuẩn bị và tiếp hàng chục Đoàn Chính phủ và doanh nghiệp
trong nước, quốc tế về các đàm phán thương mại quốc tế; thực hiện hàng trăm lượt
tư vấn doanh nghiệp qua điện thoại, email….
4

Tư vấn, giúp việc, hỗ trợ chuyên môn về các vấn đề pháp lý trong hội nhập cho
Ban Thường trực VCCI và các đơn vị trực thuộc VCCI
Đây là mảng công việc được đẩy mạnh trong năm 2013 nhằm thực hiện chỉ đạo của
Chủ tịch VCCI về việc tăng cường công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo VCCI
về các vấn đề pháp lý hội nhập, cũng như hỗ trợ các đơn vị trong nội bộ VCCI về các
vấn đề liên quan. Trong năm 2013, Trung tâm WTO và Hội nhập đã thực hiện hàng
chục lượt tham mưu cho Ban Thường trực VCCI về các vấn đề nóng trong hội nhập,
chuẩn bị nội dung chuyên môn cho các cuộc họp của lãnh đạo VCCI với các đối tác
về các vấn đề liên quan đến các đàm phán thương mại cũng như tư vấn trực tiếp cho
các đơn vị trong nội bộ VCCI.

CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2013
1

Hoạt động vận động chính sách thương mại quốc tế

Đây là nhóm hoạt động trọng điểm của Trung tâm WTO và Hội nhập nhằm tăng cường
tiếng nói và sự tham gia hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình hoạch định
chính sách, đàm phán các cam kết thương mại quốc tế, chủ động hội nhập một cách hiệu
quả và bền vững. Các hoạt động vận động chính sách của Trung tâm WTO và Hội nhập
trong thời gian qua mà đặc biệt là các hoạt động vận động chính sách về đàm phán TPP
và các FTA quan trọng mà Việt Nam đang tham gia đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá
tích cực từ cả phía các hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước có liên quan, đặc
biệt là các Đoàn đàm phán FTA của Chính phủ. Thông qua các hoạt động này, VCCI đã
5

trở thành đối tác tư nhân quan trọng nhất của các cơ quan Đảng và Chính phủ trong các
tham vấn đàm phán mở cửa thương mại gần đây.
Cụ thể, các hoạt động của Trung tâm trong năm 2013, thực hiện bởi Ủy ban Tư vấn về
Chính sách Thương mại Quốc tế, bao gồm:
Các hoạt động về TPP:
1) Tìm kiếm và xử lý thông tin, nghiên cứu và xây dựng Khuyến nghị về phương án mở
cửa thị trường đầu tư và dịch vụ trong TPP
2) Tổng hợp, cung cấp thông tin, giải trình về quan điểm của doanh nghiệp về các vấn đề
quan trọng trong TPP theo yêu cầu hoặc phục vụ các hoạt động liên quan của các Cơ
quan Đảng, Nhà nước (Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội,
Chủ tịch nước..).
3) Thực hiện vai trò đầu mối, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp về đàm phán TPP thông
qua việc theo dõi tình hình và hướng dẫn hành động cho các hiệp hội trên cả nước về
các vấn đề nóng của TPP.
4) Tổ chức/phối hợp tổ chức 06 hội thảo/tập huấn về TPP nhằm thông tin và tuyên
truyền cho các hiệp hội, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan về TPP và các tác
động đối với Việt Nam
5) Phối hợp và tham gia các hoạt động truyền thông về TPP nhằm tăng cường nhận thức
và tiếng nói của cộng đồng và doanh nghiệp vào đàm phán TPP (thực hiện hàng chục
cuộc phỏng vấn/tư vấn nội dung/viết bài cho các báo đài như Đài truyền hình Việt
Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thời báo Kinh tế Sài Gòn....)
6) Thực hiện vai trò đầu mối thông tin lớn nhất về TPP cho cộng đồng doanh nghiệp
thông qua việc cập nhật và tổng hợp tin tức, quan điểm của các bên, các nghiên cứu
đánh giá về tác động của TPP trên Chuyên đề TPP trang www.trungtamwto.vn ;
www.wtocenter.vn
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7) Xuất bản 03 số Bản tin “Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế” với các
chủ đề khác nhau về TPP, cung cấp thông tin theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp
khi được yêu cầu
8) Tham gia ý kiến cho các Đề tài NCKH cấp Nhà nước liên quan tới quan điểm trong
đàm phán TPP (ví dụ Đề tài “Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và
vấn đề tham gia của Việt Nam” của Trường Đại học Ngoại Thương; đề tài “Đàm phán
Hiệp định TPP” của Viện Chiến lược Chính sách…)
9) Chuẩn bị nội dung và thay mặt VCCI làm việc với các hàng chục Đoàn chuyên gia,
Tổ chức quốc tế/phi Chính phủ, đại diện Đại sứ quán/Thành viên Đoàn đàm phán các
nước về các vấn đề liên quan tới quan điểm của doanh nghiệp Việt Nam trong TPP.
Các hiệp định mở cửa thương mại quan trọng khác:
1)

Tìm kiếm thông tin, nghiên cứu và xây dựng Khuyến nghị về phương án mở cửa
thị trường hàng hóa trong FTA Việt Nam – EU.

2)

Tìm kiếm thông tin, nghiên cứu và xây dựng Khuyến nghị về phương án mở cửa
thị trường đầu tư và dịch vụ trong FTA Việt Nam - EU

3)

Tìm kiếm thông tin, nghiên cứu và xây dựng Khuyến nghị về phương án mở cửa
thị trường đầu tư và dịch vụ trong FTA Việt Nam – khối EFTA (Thụy Sỹ, Na Uy,
Lit-ten-xơ-tên, Ai-xơ-len)

4)

Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Giới thiệu về hệ thống SPS của
các nước EFTA” tại Hà Nội và TP. HCM

5)

Tìm kiếm thông tin, nghiên cứu và xây dựng Khuyến nghị Phương án đàm phán
cuối cùng Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại của WTO

6)

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào Đợt rà soát chính
sách thương mại lần 1 đối với Việt Nam của WTO (Tập hợp, cung cấp thông tin
phục vụ Rà soát; nghiên cứu, góp ý nội dung Dự thảo Báo cáo; làm việc trực tiếp
với đại diện Ban Thư ký WTO…)
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Các vấn đề hội nhập khác:
1)

Nghiên cứu, góp ý Hiệp định hợp tác và trợ giúp lẫn nhau về Hải quan giữa Việt
Nam và Ấn Độ của Tổng cục Hải quan

2)

Nghiên cứu, góp ý Hiệp định hợp tác và trợ giúp lẫn nhau về Hải quan giữa Việt
Nam và Qatar của Tổng cục Hải quan

3)

Nghiên cứu, góp ý “Đề án Việt Nam gia nhập Tổ chức Gỗ Nhiệt đới” cho Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

4)

Nghiên cứu, góp ý “Đề án Việt Nam gia nhập Công ước Montreal 1999 về vận tải
hàng không”

5)

Nghiên cứu, góp ý Dự thảo Hiệp định Việt – Nga về điều kiện đi lại của công dân
hai nước của Bộ Ngoại giao

6)

Nghiên cứu, góp ý “Đề án tổng hợp về giải quyết tranh chấp liên quan đến các biện
pháp phòng vệ thương mại đến năm 2020” của Bộ Công Thương

7)

Nghiên cứu, góp ý Đề án “Tiếp cận, gia nhập các thiết chế đa phương về giải quyết
tranh chấp quốc tế” của Bộ Tư pháp

8)

Nghiên cứu, góp ý Đề án “Tổng thể giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà
đầu tư nước ngoài” của Bộ Tư pháp

9)

Nghiên cứu, bình luận 02 Bộ cẩm nang hướng dẫn kỹ năng trong Giải quyết tranh
chấp đầu tư quốc tế của Bộ Tư pháp

10) Nghiên cứu, góp ý Quy chế Giải quyết tranh chấp về đầu tư cho Bộ Tư Pháp
11) Nghiên cứu, góp ý Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-TW về Hội nhập
phục vụ việc thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương;
12) Bình luận, góp ý và thực hiện các công việc khác trong khuôn khổ hoạt động của Tổ
Công tác liên ngành Rà soát việc thực hiện các Cam kết WTO trong lĩnh vực Phân
phối Dược phẩm;
13) Nghiên cứu, bình luận Đề tài Khoa học “Công ước ICSID và Việt Nam”
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14) Nghiên cứu về Đề xuất bãi bỏ việc miễn thị thực cho công dân 07 nước của Bộ
Ngoại giao
15) Nghiên cứu, góp ý Dự thảo Quyết định Thủ tướng về hoạt động thương mại qua
biên giới đất liền
16) Góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định 48/2011/QĐ-TTg về thí
điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia ASEAN
17) Nghiên cứu, góp ý Dự thảo “Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu – nhập khẩu
ưu đãi 2014 thực hiện lộ trình WTO” của Bộ Tài chính
18) Nghiên cứu, góp ý Dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu mặt hàng cao
su của Bộ Tài chính

2

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội về các biện pháp phòng vệ thương mại

2.1.

Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn trực tiếp cho hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến

phòng vệ thương mại
Nhóm hoạt động này được thực hiện với đầu mối là Hội đồng tư vấn về phòng vệ thương
mại (TRC) của Trung tâm WTO và Hội nhập. Trong năm 2013, Hội đồng TRC (thông
qua Ban thư ký đặt tại Trung tâm WTO và Hội nhập) đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ
doanh nghiệp, hiệp hội trong các vụ việc sau:
Về các vụ kiện phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam tại nước ngoài:
1)

Thông tin, phân tích chi tiết cáo buộc và tư vấn hành động cho Hiệp hội Chế biến
và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và các Doanh nghiệp trong ngành liên
quan; phân tích tác động tới nền kinh tế và đề xuất hành động cho các cơ quan
Chính phủ trong vụ điều tra chống trợ cấp đối với tôm nước ấm đông lạnh tại thị
trường Hoa Kỳ - tháng 01/2013

2)

Nghiên cứu phân tích tình hình và xác định hành động trong vụ điều tra rà soát lần
8 vụ áp thuế chống bán phá giá cá tra - basa
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3)

Cập nhật thông tin, phân tích và cảnh báo Hiệp hội Thép Việt Nam và các Doanh
nghiệp trong ngành về nguy cơ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với ống
thép không gỉ Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ tháng - 02/2013;

4)

Thông tin, tư vấn cho Hiệp hội Thép Việt Nam và các Doanh nghiệp trong ngành
liên quan đến vụ điều tra chống bán phá giá đối với ống thép hàn không gỉ chịu
lực tại thị trường Hoa Kỳ - tháng 06/2013;

5)

Cập nhật thông tin, phân tích và cảnh báo Hiệp hội Thép Việt Nam và các Doanh
nghiệp trong ngành về nguy cơ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với ống
thép dẫn dầu (OCTG) Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ - tháng 05/2013;

6)

Nghiên cứu, tư vấn một số Doanh nghiệp sản xuất tôn mạ về cách phòng chống
các vụ kiện tự vệ thương mại tại thị trường nước ngoài (như: Indonesia và một số
các quốc gia ASEAN khác) - tháng 01/2013;

7)

Thông tin và tư vấn cho hiệp hội và các doanh nghiệp ngành thép về vụ kiện
chống bán phá giá thép không gỉ Việt Nam tại Braxin – tháng 10/2013

8)

Thông tin cho hiệp hội và các doanh nghiệp ngành thép về vụ kiện tự vệ ống thép
tại Colombia – tháng 9/2013

Về các vụ kiện phòng vệ thương mại đối với hàng nước ngoài nhập khẩu vào Việt
Nam:
(i)

Tư vấn một số Doanh nghiệp sản xuất tôn, thép liên quan tới đề xuất áp dụng biện
pháp tự vệ thương mại đối tôn thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan vào Việt
Nam - tháng 5/2013;

(ii)

Tư vấn một số Doanh nghiệp nội địa liên quan tới Đơn kiện của 2 công ty thép
Posco và Hòa Bình yêu cầu Bộ Công Thương Việt Nam khởi xướng điều tra chống
bán phá giá đối với thép không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan và
Indonesia vào Việt Nam - tháng 05/2013;
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(iii) Theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ kiện tự vệ đối với dầu thực vật nhập khẩu vào Việt
Nam (khởi xướng năm 2012) và thông tin cho các doanh nghiệp

2.2.

Cổng thông tin về chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ (phòng vệ thương

mại) : www.chongbanphagia.vn và www.antidumping.vn
Được xây dựng và hoạt động từ năm 2008, website www.chongbanphagia.vn (tiếng Việt)
và www.antidumping.vn (tiếng Anh) hiện nay là đầu mối thông tin lớn nhất về vấn đề
này tại Việt Nam, được nhiều doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan Nhà nước đánh giá
cao.
Tính đến tháng 11/2013, trang web này đã đạt hơn 9,3 triệu lượt truy cập
Các hoạt động liên quan bao gồm:
Về nội dung
-

Thu thập, xử lý, biên dịch, đăng tin tức hàng ngày (trung bình 5 bài/ngày)

-

Thường xuyên cập nhật số liệu về các vụ kiện phòng vệ thương mại trên thế giới
và Việt Nam

-

Thường xuyên tìm kiếm, tổng hợp và tóm tắt các quy định, văn bản pháp luật mới
về phòng vệ thương mại cũng như các rào cản thương mại khác tại thị trường nước
ngoài.

-

Cập nhật thông tin, tư vấn hành động cho các doanh nghiệp Việt Nam về các vụ
kiện phòng vệ thương mại tại nước ngoài cũng như cách thức hiệu quả sử dụng
các công cụ này tại thị trường trong nước.

Về Kỹ thuật :
-

Thuê server riêng để tăng dung lượng và tăng tốc độ truy cập

-

Tích hợp search engine để quá trình tìm kiếm tốt hơn
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2.3.
-

Hoạt động hội thảo
Tổ chức Hội thảo “Kiện chống bán phá giá ở Việt Nam – Đánh thức công cụ bị
bỏ quên” tai Hà Nội ngày 24/7/2013

2.4.
-

Các hoạt động khác
Cung cấp thông tin, tư vấn hàng trăm lượt doanh nghiệp, báo chí, các đơn vị
nghiên cứu về các vấn đề cụ thể liên quan tới phòng vệ thương mại khi được yêu
cầu ;

-

Viết bài, trả lời phỏng vấn thời sự VTV1, các báo Diễn đàn doanh nghiệp, Thanh
niên, Thời báo kinh doanh, Đài tiếng nói Việt Nam…

3

Nhóm cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ về hội nhập khác

3.1.

Cổng

thông

tin

về

WTO

và

hội

nhập:

www.trungtamwto.vn

và

www.wtocenter.vn
Đây là giao diện giữa Trung tâm WTO và Hội nhập với các doanh nghiệp và các đơn vị
liên quan đồng thời là đầu mối thông tin hội nhập lớn nhất Việt Nam hiện nay. Cổng
thông tin cung cấp tất cả các thông tin cập nhật về pháp luật, thực tiễn, bài học kinh
nghiệm, nghiên cứu vụ việc… liên quan đến WTO và các Hiệp định thương mại quốc tế
mà Việt Nam có liên quan.
Cho đến nay Cổng thông tin này được đánh giá là một trong các website có nội dung
phong phú nhất về WTO và các vấn đề hội nhập tại Việt Nam, được không chỉ các hiệp
hội, doanh nghiệp đánh giá cao về tốc độ cập nhật thông tin nhanh chóng và xử lý tin phù
hợp với trình độ hiểu biết của doanh nghiệp mà cả các phóng viên báo, các chuyên gia,
học giả tại các viện trường cũng coi đây là một nguồn thông tin, dữ liệu phong phú phục
vụ công tác thông tin, nghiên cứu và học tập về các chủ đề thương mại quốc tế.
Đặc biệt, Cổng thông tin duy trì cùng lúc 2 versions (tiếng Anh và tiếng Việt), phục vụ cả
các đối tượng doanh nghiệp nội địa và FDI.
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Tính đến tháng 11/2013, Cổng thông tin đã đặt hơn 6,1 triệu lượt truy cập.
Hoạt động liên quan đến Cổng thông tin này bao gồm:
Về nội dung
-

Thu thập, xử lý, biên dịch, đăng bài tin tức hàng ngày (trung bình 5 bài/ngày)

-

Tìm kiếm, tập hợp, thống kê, đăng tải thông tin, quy định, văn bản pháp luật thực
thi các cam kết quốc tế của Việt Nam

-

Tìm kiếm, tập hợp và biên tập thông tin, quan điểm của các bên, nghiên cứu/phân
tích tác động về các hiệp định thương mại mà Việt Nam đang tham gia như TPP,
FTA Việt Nam – EU, Việt Nam – Hàn Quốc...

Về kỹ thuật
-

Tiến hành rà soát, xây dựng và thay đổi giao diện mới cho website để đảm bảo
tính thân thiện và hiệu quả

-

Thuê server riêng để đáp ứng khối lượng thông tin lớn được up lên tại Cổng này

-

Nâng cấp phần quản trị, giao diện gửi bài, từ đó tăng cường hiệu quả quản trị web

-

Tích hợp search engine để quá trình tìm kiếm tốt hơn, phục vụ nhu cầu tìm kiếm
của người truy cập

3.2.
-

Hội thảo:
Hội thảo “Đàm phán TPP về Sở hữu trí tuệ: Tác động đối với sản xuất thuốc và
quyền tiếp cận thuốc” tại Hà Nội ngày 13/8/2013 (phối hợp với UNIDO và
UNCTAD)

-

Tọa đàm “Cập nhật tình hình TPP – Những yêu cầu đối với ngành dệt may, da
giày và nông nghiệp” tại TP.HCM ngày 21/8/2013 (phối hợp Thời báo KTSG)

-

Hội thảo “Giới thiệu về hệ thống SPS của các nước EFTA” tại Hà Nội và TP.
HCM ngày 1/10/2013 và 3/10/2013 (phối hợp Bộ Công Thương)

-

Hội thảo “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và quá trình tham gia của
Việt Nam” tại Hà Nội ngày 15/11/2013 (phối hợp Bộ Công Thương)
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-

Phiên họp Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế năm 2013 tại Hà
Nội ngày 17/12/2013

3.3.
-

Xuất bản
Biên soạn và phát hành 04 Bản tin quý “Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại
quốc tế”

-

Biên soạn và phát hành 12 Bản tin tháng “Các vụ kiện thương mại quốc tế”

-

Phát hành sách song ngữ «Hợp đồng mẫu cho Doanh nghiệp nhỏ - Hướng dẫn
pháp lý cho hoạt động kinh doanh quốc tế »

-

Cập nhật nội dung và phát hành « Cẩm nang Kháng kiện chống bán phá giá và
chống trợ cấp tại Liên minh châu Âu »

3.4.
-

Tư vấn – Hỗ trợ - Nghiên cứu và các hoạt động khác
Điều tra Hiệp hội về “Hiện trạng việc tham vấn phương án đàm phán với Chính
phủ trong đàm phán các cam kết thương mại quốc tế” (xây dựng Bảng câu hỏi,
Tiến hành điều tra, Các hoạt động phục vụ thu thập phản hồi)

-

Xây dựng báo cáo Tổng hợp Điều tra doanh nghiệp về “Nhu cầu đối với các hỗ trợ
về chính sách thương mại từ các Trung tâm WTO và Hội nhập”

-

Thực hiện Nghiên cứu “Tăng cường sự tham gia của Doanh nghiệp vào đàm phán
thương mại quốc tế” – Đại học Luật Hà Nội

-

Nghiên cứu “Tăng cường hiệu quả Cơ chế tham vấn chính sách thương mại quốc
tế” – Bộ Ngoại giao

-

Thực hiện hàng trăm lượt tư vấn qua email, điện thoại, trao đổi trực tiếp hỗ trợ
doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong qua trình thực thi các
cam kết WTO và các vấn đề hội nhập khác

-

Thực hiện phân tích, hướng dẫn cách thức xử lý hàng chục vụ tranh chấp thương
mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài;
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-

Thực hiện hàng chục lượt tham mưu, tư vấn, góp ý cho Ban Thường trực VCCI và
các Ban/Đơn vị chuyên môn khác của VCCI liên quan tới thương mại quốc tế khi
được yêu cầu.

4

Các hoạt động của Ban Pháp chế tham mưu, giúp việc Ban Thường trực VCCI
và tư vấn các Đơn vị chuyên môn thực hiện bởi nhóm hội nhập

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực về việc tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ
về pháp luật cho Ban Thường trực và các đơn vị chuyên môn trong VCCI, trong thời gian
qua, Ban Pháp chế đã chú trọng tới công tác này.
Trong năm 2013, Ban Pháp chế đã thực hiện các nhóm hoạt động sau
(i) Các hoạt động phục vụ Đại hội VI (Tiểu ban Văn kiện)
Về sửa đổi Điều 2013
-

Nghiên cứu tình hình, tập hợp thông tin

-

Xây dựng Đề cương, định hướng sửa đổi Điều lệ

-

Xây dựng Dự thảo Điều lệ sửa đổi

-

Xây dựng Báo cáo thuyết minh sửa đổi Điều lệ

-

Tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh sửa Dự thảo Điều lệ
Về xây dựng các Báo cáo

-

Tham gia góp ý các nội dung của các Báo cáo

-

Tập hợp thông tin, sửa đổi các phần cụ thể của Báo cáo theo phân công.

(ii) Thực hiện góp ý/tư vấn chuyên môn đối với 11 Quy chế hoạt động nội bộ của
VCCI, 04 vụ việc, hàng chục cuộc họp cho các Ban chuyên môn của VCCI. Cụ
thể:
Ban Pháp chế đã nghiên cứu, góp ý chi tiết các Quy chế:
-

Quy chế Ban Kiểm tra VCCI
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-

Quy chế Ban lãnh đạo các Diễn đàn – Hội đồng VCCI

-

Quy chế Bổ nhiệm cán bộ VCCI

-

Quy chế Bảo vệ Cơ quan VCCI (nhóm XDPL thực hiện)

-

Quy chế Đảng đoàn VCCI

-

Quy chế Quản lý Đề tài Khoa học VCCI

-

Quy chế Hoạt động Hội đồng quản trị VCCI

-

Quy chế Hoạt động nội bộ VCCI

-

Quy chế Hoạt động Tổ Công tác Khiếu nại VCCI

-

Quy chế Văn thư lưu trữ VCCI (nhóm XDPL thực hiện)

-

Quy chế Phòng cháy chữa cháy VCCI (nhóm XDPL thực hiện)

-

Hướng dẫn Quy chế bổ nhiệm cán bộ

Ban Pháp chế đã nghiên cứu, góp ý các vụ việc cụ thể phục vụ Ban Thường trực và các
Ban chuyên môn VCCI:
-

Góp ý Giấy ủy quyền Hợp đồng mua bán điện (VPĐD tại Vinh)

-

Góp ý Thỏa thuận hợp tác tổ chức sự kiện giữa Văn phòng VCCI và Công ty Nam
Hương (Văn phòng VCCI)

-

Góp ý về việc Ủy quyền của VCCI cho các Trưởng Văn phòng Đại diện VCCI
(Văn phòng VCCI)

-

Góp ý Hợp đồng cho thuê tài sản giữa VCCI và Công ty Minh Nguyên (Văn
phòng VCCI)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2013
1 Điểm tích cực, thuận lợi
Hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý và vận động chính sách thương mại quốc tế của Trung
tâm WTO và Hội nhập đối với doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan Nhà nước trong
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khuôn khổ Trung tâm WTO và Hội nhập được đánh giá có chất lượng tốt, tạo hiệu quả
lan tỏa, ví dụ Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về phòng vệ thương mại đã tạo lập được
một đầu mối thông tin và hỗ trợ lớn nhất cả nước về vấn đề này; Hoạt động Vận động
chính sách thương mại quốc tế đã đạt được những thành công ban đầu, tạo dựng uy tín
tốt của VCCI trong các hoạt động tham vấn với các Đoàn đàm phán của Chính phủ và
các Cơ quan Đảng, Quốc hội có liên quan và được cộng đồng ghi nhận trong việc tạo một
kênh tích cực để tăng cường tiếng nói và nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong
vấn đề hoạch định chính sách, đàm phán và thực thi các cam kết thương mại quốc tế.
-

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về các biện pháp phòng vệ thương mại (TRC) của
Trung tâm đã đi vào ổn định (từ góc độ công việc và nhân lực). Hội đồng tư vấn về
các biện pháp phòng vệ thương mại của Trung tâm WTO và Hội nhập (hội đồng
TRC) đã bước vào năm hoạt động thứ 6, đã thiết lập được uy tín trong cộng đồng
doanh nghiệp (đặc biệt là các hiệp hội xuất khẩu). Do đó hoạt động của Hội đồng
TRC có điều kiện để tăng cường hiệu quả và hữu ích hơn cho các doanh nghiệp trong
những vấn đề liên quan. Cho đến nay, Hội đồng tư vấn về phòng vệ thương mại của
Trung tâm WTO và Hội nhập là đầu mối tập trung và chuyên môn nhất về vấn đề này,
được hầu hết các hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan, các đơn vị truyền thông biết
đến và yêu cầu hỗ trợ khi có sự việc phát sinh.

-

Hoạt động vận động chính sách thương mại quốc tế của Trung tâm đã đạt được
nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó nổi bật là việc thiết lập một Cổng thông tin đầy
đủ và thân thiện nhất hiện nay ở Việt Nam về các vấn đề WTO và hội nhập phục vụ
nhu cầu thông tin của doanh nghiệp và việc hình thành và duy trì hoạt động ổn định
của Ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc tế đặt tại Trung tâm, làm cầu nối
giữa doanh nghiệp và các Cơ quan đàm phán thương mại quốc tế của Chính phủ. Các
hoạt động vận động của Trung tâm trong thời gian vừa qua về TPP và một số FTA
quan trọng mà Việt Nam đang tham gia đã không chỉ nhận được sự quan tâm ủng hộ
của cộng đồng doanh nghiệp, của các Tổ chức quốc tế mà còn được đánh giá cao bởi
các cơ quan đàm phán của Chính phủ, các cơ quan Đảng, Quốc hội liên quan và cả
các Đoàn đàm phán nước ngoài (Ví dụ: Với các khuyến nghị được thực hiện công
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phu, khoa học gửi Đoàn đàm phán Chính phủ, lần đầu tiên trong lịch sử đàm phán các
FTA của Việt Nam, cơ quan đàm phán của Chính phủ làm việc trực tiếp và trao đổi
với VCCI về các khuyến nghị phương án đàm phán cụ thể; VCCI cũng trở thành địa
chỉ tham vấn của các Tổ chức quốc tế, các Đoàn đàm phán, sứ quán đối tác về các
FTA liên quan và là nguồn cung cấp thông tin về quan điểm doanh nghiệp trong các
FTA tập trung nhất cho các cơ quan Đảng, Quốc hội khi cần thiết).

2 Khó khăn, vướng mắc
-

Nguồn lực để thực hiện các Chương trình hỗ trợ pháp lý về hội nhập của Trung tâm
còn hạn hẹp: Dự án xây dựng Trung tâm WTO và Hội nhập sẽ kết thúc trong năm
nay, Chương trình thực hiện Quyết định 06 được phê duyệt chưa đầy một nửa số ngân
sách cần thiết cho các hoạt động. Hiện tại rất nhiều các hoạt động hội nhập được thực
hiện nhờ sự đóng góp miễn phí từ các chuyên gia và cộng tác viên của Trung tâm
WTO và Hội nhập. Trong khi đó các hoạt động của Trung tâm ngày càng nhiều, đặc
biệt khi hàng loạt các FTA mà Việt Nam đang tham gia như TPP, FTA Việt Nam –
EU...đang đến giai đoạn đàm phán cấp tập đòi hỏi các nỗ lực tập hợp ý kiến và xây
dựng phương án đàm phán phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp;

-

Một số hoạt động như biên dịch, biên soạn ấn phẩm về hội nhập, số lượng cộng tác
viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn không nhiều.... Một số vấn đề mới trong hội
nhập có chuyên môn quá sâu nên việc tìm chuyên gia phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ, tham
gia các hoạt động khó khăn;

-

Chính sách Thương mại quốc tế là vấn đề khó, mới và chưa nhận được sự quan tâm
đúng mức của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động kinh doanh
khó khăn, doanh nghiệp ít quan tâm tới những vấn đề vĩ mô trong tương lai. Do vậy
các hoạt động của Trung tâm liên quan đến vấn đề này cũng gặp nhiều khó khăn trong
việc thuyết phục doanh nghiệp hiểu và cho ý kiến về những chính sách này.
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