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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - ĐỨC THÔNG QUA HIỆP ĐỊNH EVFTA 

Những điều doanh nghiệp cần biết 

Thời gian:  8h30 – 11h00 sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

Địa điểm:  Trực tuyến tại Kênh YouTube và Facebook của Trung tâm 

WTO và Hội nhập – VCCI; Kênh Facebook của Viện FNF tại 

Việt Nam 

 

Thời gian Nội dung 

8.30-9.00 Đăng ký đại biểu 

Tài liệu Hội thảo và Sổ tay doanh nghiệp “Tận dụng EVFTA để xuất 

nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Đức” sẽ được gửi sau khi kết 

thúc Hội thảo cho đại biểu đã đăng ký 

9.00-9.10 Phát biểu Khai mạc Hội thảo 

- Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam 

- GS. TS, Andreas Stoffers – Giám đốc quốc gia Viện FNF Việt Nam  

9.10-9.30 Kết quả năm đầu tận dụng EVFTA trong thương mại Việt Nam – 

Đức 

- Kết quả 01 năm đầu thực thi EVFTA từ góc độ xuất nhập khẩu 

giữa Việt Nam và EU nói chung, Việt Nam – Đức nói riêng 

- Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan EVFTA (nói chung, và với 

tốp các sản phẩm xuất khẩu chủ lực sang Đức nói riêng) 

- Những lưu ý về quy tắc xuất xứ trong tận dụng EVFTA, đặc biệt 

là với các sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu sang Đức 

Diễn giả: Bà Nguyễn Cẩm Trang – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập 

khẩu, Bộ Công Thương 

9.30-10.00 Thúc đẩy xuất nhập khẩu hiệu quả giữa Việt Nam và Đức trong bối 

cảnh EVFTA 

- Các cam kết EVFTA mà doanh nghiệp có thể tận dụng khi xuất 

nhập khẩu (XNK) với thị trường Đức 

- Những nội dung cốt lõi trong XNK giữa Việt Nam - Đức (yêu 

cầu, thủ tục XNK, các nhóm sản phẩm lợi thế, đặc điểm thị 

trường, hệ thống phân phối…) 

Diễn giả: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và 

Hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
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10.00 -10.20 Kinh doanh với thị trường Đức - Những lưu ý cho doanh nghiệp 

Việt   

- Những đặc điểm đáng chú ý trong phương thức kinh doanh, 

thương mại Đức mà đối tác nước ngoài cần quan tâm 

- Diễn biến kinh tế Đức và những lưu ý với doanh nghiệp Việt 

Nam kinh doanh với thị trường này 

Diễn giả: TS. Phạm Hùng Tiến – Phó Giám đốc Viện FNF Việt Nam 

10.20-10.30 Giới thiệu Chuyên trang thông tin trực tuyến về XNK Việt Nam – 

Đức 

- Nguồn tra cứu về các quy định, thủ tục xuất nhập khẩu giữa Việt 

Nam – Đức 

- Nguồn thông tin tổng thể, cập nhật về thị trường hàng hóa Việt 

Nam và Đức 

- Nguồn dữ liệu về các ưu đãi thuế quan, cam kết EVFTA có thể 

tận dụng khi XNK với thị trường Đức 

Diễn giả: Bà Phùng Thị Lan Phương – Trung tâm WTO và Hội nhập, 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

10.30-10.55 Trao đổi – Hỏi đáp 

Các Diễn giả và Đại biểu tham dự 

10.55-11.00 Bế mạc Hội thảo 

 


