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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) 

NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT 

Thời gian: 01 buổi sáng, thứ Sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2020 

Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị Capella Parkview (Sảnh Sarin) 

03 Đặng Văn Sâm, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

 

Thời gian Nội dung 

8.00-8.30 Đăng ký đại biểu 

Tặng Cẩm nang Doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định EVFTA” 

8.30-8.45 Phát biểu Khai mạc Hội thảo 

- Đại diện VCCI Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh 

- Đại diện Viện FNF Việt Nam 

8.45-9.45 EVFTA – Những vấn đề cơ bản  

Vị thế EVFTA – Một Hiệp định thương mại tự do đặc biệt 

- Đặc điểm chính và những khác biệt so với các FTA đã có của Việt Nam 

- Đối tác EU – Thị trường EU và Những kỳ vọng cho Việt Nam 

- EVFTA trong bối cảnh hậu COVID-19 và căng thẳng thương mại giữa 

các đối tác thương mại lớn 

Cam kết EVFTA – Những vấn đề cốt lõi và các tác động trực diện 

Cam kết cốt lõi của EVFTA trong các khía cạnh chủ chốt liên quan tới 

doanh nghiệp (thuế, phi thuế, dịch vụ đầu tư, lao động - môi trường, sở 

hữu trí tuệ) 

- Nội dung cam kết và Tác động tới hoạt động kinh doanh 

- So sánh với các cam kết tương ứng trong các FTA khác 

- Những ngành nào được hưởng lợi? Ngành nào sẽ chịu thiệt hại? 

- Doanh nghiệp nên và không nên làm gì? 

Triển khai EVFTA – Yêu cầu hành động và thực tiễn triển khai 

- Kế hoạch hành động thực thi EVFTA của Chính phủ và những điều 

doanh nghiệp cần lưu ý tận dụng 

- Kết quả tận dụng EVFTA trong tháng đầu tiên - Hiện trạng và tín hiệu 

Diễn giả:  

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI 
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9.45-10.00 Nghỉ giải lao 

10.00-10.15 Phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi EVFTA – Những điều 

doanh nghiệp cần lưu ý 

- Thực tiễn về điều tra phòng vệ thương mại của EU 

- Quy định về phòng vệ thương mại trong Hiệp định EVFTA 

- Những điều lưu ý cho doanh nghiệp trong việc phòng chống, và sử 

dụng công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi EVFTA 

Diễn giả: Ông Lê Sỹ Giảng – Công ty Tư vấn GH Consults,  

Nguyên Phụ trách Phòng điều tra - Cục Phòng vệ Thương mại  

10.15 -11.00 Quy tắc xuất xứ trong EVFTA – Những lưu ý với doanh nghiệp để tận 

dụng ưu đãi thuế quan EVFTA 

- Các quy tắc xuất xứ cơ bản của EVFTA: Nội dung, yêu cầu, khác 

biệt với các quy tắc cùng tên gọi trong các FTA khác (nếu có) 

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ trong EVFTA (quy trình, giấy tờ,...): 

Đối với hàng XK VN đi EU? Đối với hàng EU nhập khẩu vào VN? 

- Quy tắc xuất xứ phổ biến của từng nhóm hàng trong EVFTA (đặc 

biệt các nhóm xuất khẩu lớn sang EU) 

Diễn giả: Ông Trần Ngọc Bình – Trưởng phòng, Phòng Quản lý XNK khu vực 

Tp. Hồ Chí Minh, Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương 

11.00-11.30 Hỏi đáp giữa các Diễn giả và Đại biểu tham dự: 

- Về nội dung cụ thể của các cam kết 

- Về cách thức thực thi 

- Về các vấn đề khác mà Đại biểu quan tâm 

11.30-11.35 Bế mạc Hội thảo 

 


