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I. Bối cảnh đàm phán FTA Việt Nam-EU

 Hợp tác ASEAN-EU
 Chiến lược FTA của EU (Châu Á và ASEAN)
 Tiến trình thảo luận để khởi động đàm phán 

FTA Việt Nam-EU
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I. Bối cảnh đàm phán FTA Việt Nam-EU

Quan hệ thương mại Việt Nam-EU: xuất 
khẩu, nhập khẩu

Quan hệ đầu tư Việt Nam-EU
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II. Mục tiêu và các lĩnh vực đàm phán

 Mục tiêu: Hiệp định EVFTA sẽ là một Hiệp 
định thương mại tự do toàn diện, phù hợp với 
các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO) và đem lại lợi ích cho cả hai bên. 
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II. Mục tiêu và các lĩnh vực đàm phán

Các lĩnh vực đàm phán:
- Hiệp định EVFTA sẽ là một hiệp định 

thương mại tự do toàn diện
- Thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở 

hữu trí tuệ, v.v. 
- Chênh lệch về trình độ phát triển giữa 

Việt Nam và EU.
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III. Tác động dự kiến đến doanh nghiệp 
Việt Nam

Cơ hội:
 Cơ cấu kinh tế của Việt Nam và EU
 Thị trường xuất khẩu quan trọng
 Các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh
 Cắt giảm thuế quan
 Môi trường đầu tư, thể chế
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III. Tác động dự kiến đến doanh nghiệp 
Việt Nam

Thách thức: 
Yêu cầu của thị trường EU
 Sức ép cạnh tranh từ mở cửa thị trường
Các vấn đề mới cho Việt Nam
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IV. Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý

 Theo dõi, đóng góp ý kiến trong quá trình đàm 
phán

 Tìm hiểu về văn hóa, thị hiếu tiêu dùng của thị 
trường EU để lập kế hoạch kinh doanh

 Tìm hiểu các quy định, tiêu chuẩn Vệ sinh an 
toàn thực phẩm của EU

 Khai thác Chương trình ưu đãi thuế quan phổ 
cập GSP và FTA song phương trong tương lai
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