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DỰ ÁN HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 
VÀ ĐẦU TƯ CỦA CHÂU ÂU (EU-MUTRAP) 

• Ngân sách: 16,5 triệu Euro  
(đóng góp của EU: 15 triệu Euro,  

của Chính phủ Việt Nam: 1,5 triệu Euro) 
 

• Thời gian thực hiện: 2012 - 2017 
 



Điểm gì mới so với MUTRAP 3? 

• Tập trung đàm phán Hiệp định thương mại tự do EU – Việt 
Nam và thực thi các cam kết về thương mại và đầu tư  

• Tập trung cải thiện khung chính sách đầu tư – đặc biệt quan 
tâm tới các vấn đề môi trường và xã hội  

• Khuyến nghị: đưa vào các hoạt động đề xuất những vấn đề về 
bảo vệ môi trường và xã hội (liên quan đến thương mại và đầu 
tư) 

• Các từ khóa: EU-VN FTA, ASEAN FTA và +, WTO (đã lỗi thời…), 
các vấn đề môi trường và xã hội liên quan đến thương mại và 
đầu tư, phát triển bền vững, giảo nghèo, tiếp cận thị trường, 
tiêu chuẩn, xúc tiến thương mại….  

 
3 



1) Các bên đã nộp đề xuất một số hoạt động  

2) Trước mắt chỉ có thể hỗ trợ một vài trong số đó, phần lớn các 
hoạt động sẽ được hỗ trợ thông qua “mời gọi đề xuất” – xem 
bài trình bày của bà Hà 

 
Dự án mong đợi gì? 
a) Các hội, viện, trường sẽ đề xuất những hoạt động thuộc chuyên 

môn của mình (trường luật – các chương trình về luật) 
b) Mỗi hoạt động phải có kết quả rõ ràng (như mục tiêu trung hạn); 
c) Các hoạt động “lớn” được hưởng ứng hơn các hoạt đông “nhỏ lẻ”; 

không đưa vào các hoạt động triển khai một lần rồi thôi; phối hợp 
hiệu quả hơn với các bên thụ hưởng khác; lưu thành văn bản, có 

thông tin giới thiệu và hoạt động tiếp nối.    

 

MUTRAP sẽ hỗ trợ  
những hoạt động nào? 



Ví dụ: hỗ trợ đàm phán và giảm thiểu các hàng rào thương mại 
để tiếp cận thị trường châu Âu cho ngành ABC. Làm thế 
nào?   

a) Nghiên cứu: phân tích/khảo sát những rào cản hiện có tại EU đối với ngành ABC  

b) Tạo khung điều phối giữa Chính phủ và Hiệp hội doanh nghiệp để cung cấp 
thông tin cho cán bộ đàm phán của Chính phủ với sự hợp tác của các Hiệp hội 
doanh nghiệp khác  

c) Đề xuất một số “nhượng bộ” về tiếp cận thị trường cho ngành công nghiệp của 
Việt Nam đến các đối tác châu Âu với sự hợp tác của Hiệp hội doanh nghiệp khác  

d) Các khóa đào tạo/hội thảo theo định kỳ cho các cán bộ đàm phán được chọn của 
Chính phủ để giúp họ hiểu rõ hơn những vấn đề mà ngành đang gặp phải (hợp 
tác với một trường đại học?) – ngày cả trong quá trình đàm phán 

e) Sau hiệp định – phổ biến thông tin và nâng cao năng lực đánh giá thị trường 
châu Âu cho các thành viên của hiệp hội 

 

 

 

 

 

 

MUTRAP mong muốn  
nhận được gì? 



Thông tin cơ bản cần cung cấp 

Mục tiêu-định hướng-kết quả 

Giai đoạn (quý) (năm) 

Giới thiệu bối cảnh kinh tế, luật pháp của hoạt động. Nhìn nhận hoạt động trong 

bối cảnh kinh tế và luật pháp của lĩnh vực can thiệp. 

Chính phủ (hoặc lãnh đạo cơ quan) có đề ra chiến lược cho ngành được 

can thiệp không?  

Đâu là những khoảng cách chính (vấn đề cần giải quyết là gì)?  

Đâu là những động thái pháp lý phù hơp để giải quyết vấn đề? Hoặc bối 

cảnh kinh tế, kinh doanh hay luật pháp? 

Đã có cơ sở pháp lý/chính trị cho quyết định, hướng dẫn đó chưa… ?  

Tổ chức của Quý vị muốn đạt được gì? (mong muốn tình hình sẽ ra sao 

trong thời gian tới?) 

Những bước đi cụ thể để đạt được muc tiêu? 

Xác định các bộ, ban, ngành liên quan đến hoạt đông của ngành (có 

chuyên môn tốt về ngành) 



Thông tin cơ bản cần cung cấp  

Tiếp nối các hoạt 

động trong  

khuôn khổ M4 

Quý vị muốn yêu cầu MUTRAP hỗ trợ các hoạt động tiếp nối cho các hoạt động hiện 

tại?  

Đối tượng thụ 

hưởng 

Nêu cụ thể cơ chế phối hợp giữa các bên thụ hưởng liên quan, nếu có 

Ai là đối tượng thụ hưởng trực tiếp? 

Có các đối tượng đồng thụ hưởng của cùng một hoạt động không? 

Quý vị có phối hợp với các đối tượng thụ hưởng khác (các bộ liên quan, các tổ chức 

phi chính phủ, các hiệp hội doanh nghiệp…) 

Phối kết hợp Có những hoạt đông tương tự do các nhà tài trợ khác hỗ trợ ở Việt Nam hay không?  

Liên kết Hoạt động này có thể đươc lồng ghép với các hoạt động khác ở mức đô nào? 

Kết quả Kết quả đề ra cho hoạt động này là gì? Ví dụ: một luật hay nghị định cụ thể, giảm tỷ lệ 

sản phẩm bị trả lại khi xuất sang châu Âu do không phù hợp với tiêu chuẩn…. 

Tình hình hiện tại (cơ bản)? (ví dụ: kết quả sẽ được đo đạc sau vài tháng/năm, để đo 

đạc kết quả cần có giá trị tham chiếu – định tính và định lượng – ngay từ khi bắt đầu 

triển khai hoạt động) 

Làm thế nào để xác định phương thức chứng minh hoạt động đã đặt được mục tiêu 

đề ra? (chỉ số) 7 



Thông tin cơ bản cần cung cấp 

Nội dung hoạt động liên 

quan đến vấn đề môi 

trường  

Hoạt động này xem xét những vấn đề môi 

trường như thế nào? 

Nội dung hoạt động liên 

quan đến vấn đề xã hội 

Hoạt động này xem xét những vấn đề xã hội 

như thế nào? 

Đóng góp vào kết quả và 

mục tiêu Dự án 

Liên hệ kết quả hoạt động với kết quả và mục 

tiêu cụ thể của Mutrap 4 (xem logframe) 

Giả thuyết/Rủi ro Rủi ro thất bại của hoạt động là gì?  

Bền vững Hoạt động hoặc lợi ích này có khả năng 

tiếp tục sau khi hỗ trợ của MUTRAP kết thúc? 

Làm thế nào để đảm bảo hoạt động nãy sẽ 

tiếp tục sau khi MUTRAP 4 kết thúc? 
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Còn về “mời gọi đề xuất”? 

• …còn quá sớm… tuy nhiên… 

• Quan tâm đến phương pháp của “logical 
framework”  

• Hướng dẫn trên trang web của EU (Quản lý 
Chu kỳ Dự án) – tôi có thể cung cấp cho quý vị 

• Liên hệ với Ban Quản lý Dự án để có thêm 
thông tin! 
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XIN CẢM ƠN 

 

Liên hệ: 

Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư 

của châu Âu (EU-MUTRAP) 

• Phòng 1203, Tầng 12, Tòa tháp Hà Nội,  

    49 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

• Tel: 04-393 784 72  Fax: 04-393 784 76 

• Email: mutrap@mutrap.org.vn 

• Website: www.mutrap.org.vn 
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