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TỔ CHỨC TÀI TRỢ CHÍNH
Liên minh châu Âu

CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Bộ Công Thương

NGÂN SÁCH
16,5 triệu Euro, trong đó Liên minh châu Âu tài trợ 15 triệu Euro, 

Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,5 triệu Euro

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 
Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 1 năm 2018

MỤC TIÊU TỔNG THỂ CỦA DỰ ÁN
Hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại 
toàn cầu, ASEAN và hợp tác tiểu vùng, tăng cường quan hệ 

thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, tối đa 
hóa lợi ích của quá trình phát triển kinh tế, bao gồm 

tăng trưởng kinh tế toàn diện và xóa đói giảm nghèo

MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN
Hỗ trợ Bộ Công Thương tiến hành thuận lợi hóa thương mại 

quốc tế và đầu tư thông qua việc tăng cường năng lực hoạch định 
chính sách, tham gia vấn chính sách, đàm phán và thực thi các 

cam kết liên quan, đặc biệt là trong quan hệ 
với Liên minh châu Âu

CÁC KẾT QUẢ CHÍNH DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN

Tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư giữa EU và Việt Nam 
thông qua đối thoại và hợp tác, đàm phán và thực thi một hiệp 
định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU.

Nâng cao năng lực thể chế trong đàm phán và thực thi các 
cam kết thương mại đa phương, khu vực và tiểu khu vực.

Cải thiện khuôn khổ chính sách về đầu tư, tập trung vào các 
vấn đề xã hội và môi trường trong các chính sách và pháp luật 
liên quan đến thương mại và đầu tư.

Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, quy định và cơ hội thị 
trường liên quan đến cam kết thương mại và đầu tư quốc tế 
của Việt Nam; tăng cường sự tham gia của các bên liên quan 
vào quá trình xây dựng chính sách thương mại và đầu tư; và 
nâng cao năng lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đáp 
ứng các quy định tiếp cận thị trường của châu Âu.

Hỗ trợ đối thoại EU-Việt Nam trong các nội dung kinh tế của 
Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA), và dành sự hỗ 
trợ linh hoạt để giải quyết các vấn đề thương mại quan trọng, 
cấp thiết.
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GIỚI THIỆU TÓM TẮT DỰ ÁN EU-MUTRAP

TRONG SỐ NÀY

Bản tin của Dự án MUTRAP được Liên minh châu Âu tài trợ. Các bài và tin trong Bản tin không phản ảnh quan điểm của 
Liên minh châu Âu và Bộ Công Thương

3

6

7

6

8

9

Hội thảo “Tự chứng nhận xuất xứ: Kinh nghiệm của các nước 
và khuyến nghị đối với Việt Nam” 

Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ thiết bị phục vụ đàm phán 
và thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế 

DỰ ÁN EU- MUTRAP TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO 
Tập huấn về thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Tập huấn cho các hiệp hội, viện, trường về 
“Quản lý các dự án do EU tài trợ” 
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ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
  Diễn đàn nữ doanh nhân Việt Nam: 

“Nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới” 

 Hội nghị tổng kết và tập huấn công tác bình đẳng 
giới và thực hiện chương trình kế hoạch bình đẳng giới năm 

2014 của Bộ Công Thương 

 Tọa đàm 
"Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ"

 Hội thảo “Quyền được thông tin 
của người tiêu dùng - Thực trạng và giải pháp”

 Tọa đàm về Tham vấn xây dựng 
Báo cáo thường niên về thương mại trong nước và phát triển 

thị trường năm 2014 
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ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG

Trong tháng 1/2015, Dự án EU- MUTRAP đã hỗ trợ Cục Sở hữu 
trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức 2 sự kiện nhằm tăng 
cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

- Chương trình đối thoại giữa các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
và doanh nghiệp. Chương trình đã là diễn đàn đối thoại trực tiếp để các 
cơ quan quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cùng các doanh nghiệp 
và các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp ngày 16/1/2015 ở thành 
phố HCM và các địa phương lân cận trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao 
hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.

- Lớp tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ dành cho các cán bộ đến 
từ cơ quan thực thi ngày 29/1/2015 tại Hà Nội

Xem chi tiết tại trang 14 của Bản tin.

Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ (IPR) tại Việt Nam

HOẠT ĐỘNG INVIP-1

Nhằm hỗ trợ Bộ Công Thương cải thiện việc cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ, chuyên gia nước ngoài của Dự án EU-MUTRAP 
đã thực hiện chuyến công tác thứ 2 tại Việt Nam vào tháng 1 
năm 2015 hoàn thành Báo cáo nghiên cứu “Cơ chế tự chứng 

nhận xuất xứ”. Ngày 29/1/2015, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương 
và Dự án EU - MUTRAP tổ chức hội thảo “Tự chứng nhận xuất xứ, kinh 
nghiệm của các nước và khuyến nghị đối với Việt Nam, nhằm tham vấn ý 
kiến các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp. Kết quả của hội 
thảo trên đã góp phần hoàn thiện báo cáo nghiên cứu. Xem chi tiết tại  
trang 12 của Bản tin.

Hỗ trợ Bộ Công Thương hoàn thiện cơ 
chế tự cấp chứng nhận xuất xứ, khởi 
động chương trình tự cấp chứng nhận 
xuất xứ của ASEAN

HOẠT ĐỘNG ICB-4

Rà soát và hỗ trợ thực thi Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng

Hỗ trợ phát triển bền vững thị trường 
trong nước

HOẠT ĐỘNG ICB-21

HOẠT ĐỘNG ICB-14 

Nhân dịp ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới (15/3) và 
tổng kết hơn 3 năm thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng (ban hành ngày 1/7/2011), ngày 13/3/2015, Dự án 
EU-MUTRAP phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công  

Thương tổ chức hội thảo “Quyền được thông tin của người tiêu dùng - 
Thực trạng và giải pháp” tại TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Hội thảo 
đã thu hút đông đảo sự tham gia của các lãnh đạo và đại diện của sở 
ban ngành, hội, chi hội bảo vệ người tiêu dùng cấp tỉnh và huyện cũng 
như doanh nghiệp tại địa phương. Xem chi tiết  tại trang 9 của Bản tin.

Ngày 22 tháng 1 năm 2015, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công 
Thương) đã phối hợp với Dự án EU-MUTRAP tổ chức phiên tọa 
đàm “Tham vấn xây dựng Báo cáo thường niên về thương mại 
trong nước và phát triển thị trường năm 2014”. Sau phiên 

tọa đàm, Ban soạn thảo xây dựng Báo cáo đã thu nhận được nhiều 
đóng góp tích cực từ Sở Công Thương Hà Nội, các trường đại học, viện 
nghiên cứu, các cơ quan ban ngành. Dự kiến trong quý II 2015, Vụ Thị 
trường trong nước và Dự án EU-MUTRAP sẽ giới thiệu Báo cáo một cách  
rộng rãi. Xem chi tiết tại trang 10 của Bản tin.
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Hàng năm Dự án EU-MUTRAP phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ 
phụ nữ - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị thường niên về chủ 
đề công tác bình đẳng giới của ngành Công Thương. Các sự 
kiện này nhằm để tổng kết hoạt động công tác bình đẳng giới 

của Công đoàn Bộ Công Thương nói riêng và Công đoàn ngành Công 
Thương nói chung trong năm trước và đề ra mục tiêu phấn đấu cho 
năm tiếp theo.

Năm 2015, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ - Bộ Công Thương và Dự 
án EU-MUTRAP đã tổ chức Hội nghị trên  ngày 16 tháng 1 tại tỉnh  
Phú Thọ. Hội nghị đã thu hút được hơn 200 đại biểu tham dự. Xem chi 
tiết tại trang 7 của Bản tin.

Tổng kết hàng năm và tập huấn về hoạt 
động bình đẳng giới và về tiến bộ của 
phụ nữ ngành công thương

HOẠT ĐỘNG INVSO-3

Nhằm giúp các đơn vị được trao tài trợ theo chương trình “Mời đề 
xuất dự án” thuận lợi hơn trong việc quản lý và thực hiện dự án, 
Dự án EU-MUTRAP phối hợp với Phái đoàn EU tại Việt Nam tổ 
chức khóa đào tạo “Quản lý dự án do Liên minh châu Âu tài trợ”. 

Khóa đào tạo được tổ chức vào ngày 5 và 6/2/2015 tại Hà Nội, dành 
cho cán bộ quản lý và thực hiện các tiểu dự án của Dự án EU-MUTRAP. 
Xem chi tiết tại trang 15 của Bản tin.

Với sự hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP, ngày 8/1/2015, tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ 
chức Diễn đàn Nữ doanh nhân Việt Nam với chủ đề “Nâng cao 
năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới”. Diễn đàn nhằm tạo 

cơ hội cho nữ doanh nhân cập nhật thông tin về những vấn đề liên quan 
đến nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực trạng, nhu 
cầu, cơ hội và những khó khăn thách thức đặt ra; tọa đàm, chia sẻ kinh 
nghiệm về các giải pháp trong quản trị doanh nghiệp và quản trị nội 
tâm, cân bằng cuộc sống. Xem chi tiết tại trang 6 của Bản tin.

Ngày 30/1/2015, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Dự án EU-MUTRAP tổ 
chức Phiên họp lần thứ tư nhằm rà soát tình hình triển khai Dự 
án đến hết tháng 12/2014 và đề ra phương hướng cho các 
hoạt động trong năm 2015 thuộc Kế hoạch năm thứ hai của 

Dự án, cũng như trong giai đoạn còn lại của Dự án.
 
Về cơ bản, đa số các hoạt động đã và đang được triển khai đúng tiến 
độ, tuy nhiên vẫn còn có một số hoạt động chậm triển khai hoặc hủy do 
nhu cầu của bên thụ hưởng đã thay đổi so với thời gian lên kế hoạch. 

Trước bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi lớn, đặc biệt khi Việt Nam 
đã và đang đi đến ký kết nhiều hiệp định FTA quan trọng, trong đó có 
FTA Việt Nam-EU, Ban Quản lý Dự án đề xuất việc điều chỉnh một số 
hoạt động, để chú trọng hơn vào việc nâng cao năng lực thực thi các 
cam kết quốc tế, cụ thể là thực thi Hiệp định EVFTA, thay vì nâng cao 
năng lực đàm phán như trước đây. Các hoạt động sắp tới, bên cạnh tiếp 
tục dành cho các cơ quan chính phủ, sẽ tập trung hơn cho các đối tượng 
ngoài chính phủ, như các hiệp hội và doanh nghiệp tại cả tỉnh thành lớn 
lẫn các tỉnh vùng sâu và vùng xa. Đề xuất này của Dự án nhận được sự 
đồng tình của các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện Phái đoàn EU tại 
Việt Nam.

Tập huấn cho các hiệp hội, viện, trường 
về “Quản lý các dự án do EU tài trợ”

Nâng cao nhận thức về thương mại đầu 
tư quốc tế cho các hiệp hội doanh nghiệp, 
viện nghiên cứu và trường đại học

HOẠT ĐỘNG NSO-2

HOẠT ĐỘNG NSO-6

PHIÊN HỌP THỨ TƯ CỦA 
BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN EU-MUTRAP

Dựa trên cuộc khảo sát được thực hiện trong Quý IV/2014 tại 
nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, các chuyên gia trong nước 
và quốc tế của Dự án EU-MUTRAP đã hoàn thành báo cáo 
nghiên cứu về chủ đề “Hài hòa hóa dự thảo Hướng dẫn Việt 

Nam về theo dõi hậu đánh giá tác động môi trường với thông lệ tối 
ưu quốc tế”. Một hội thảo tham vấn sẽ được tổ chức trong thời gian 
tới nhằm cải tiến nội dung và cấu trúc của hướng dẫn kỹ thuật về hậu  
đánh giá tác động môi trường.

Cải thiện việc giám sát các báo cáo đánh 
giá tác động môi trường

HOẠT ĐỘNG INVEN-8

Trong quý I/2015, các chuyên gia Dự án EU-MUTRAP  đã hoàn 
thành báo cáo nghiên cứu về thực trạng đầu tư kinh doanh 
Dịch vụ và Hàng hóa môi trường (EGS) tại Việt Nam và báo cáo 
nghiên cứu "Phân tích Khung chính sách: các đề xuất ưu đãi để 

phát triển các cơ chế thúc đẩy FDI trong EGS. Hai nghiên cứu này nhằm 
hỗ trợ Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài 
nguyên - Môi trường (ISPONRE) chứng minh sự cần thiết phải nâng cấp 
và điều chỉnh khung chính sách thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài 
vào lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ môi trường.

Thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) trong các ngành hàng hóa và  
dịch vụ môi trường

HOẠT ĐỘNG INVEN-1
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Ngày 8/1/2014, tại thành phố 
Hồ Chí Minh, Hiệp hội Nữ doanh 
nhân Việt Nam (VAWE) với sự 
hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP 

đã  tổ chức Diễn đàn Nữ doanh nhân 
Việt Nam với chủ đề “Nâng cao năng lực 
cạnh tranh trong giai đoạn mới”. Diễn 
đàn nhằm cung cấp cho nữ doanh nhân 
những thông tin mới về nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực 
trạng, nhu cầu, cơ hội và những khó 
khăn thách thức đặt ra; tọa đàm, chia 
sẻ kinh nghiệm về các giải pháp trong 
quản trị doanh nghiệp và quản trị nội 
tâm, cân bằng cuộc sống.
 
Tham dự Diễn đàn có hơn 200 đại biểu, 
gồm đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam, 
đại diện các tổ chức: Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt nam (VCCI) tại TP 
HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ TP HCM, các 
chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu và 
các nữ doanh nhân giữ chức vụ Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám 
đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công 
ty… đại diện các doanh nghiệp và Chủ 
tịch Hiệp hội/hội/Câu lạc bộ doanh nhân 
nữ các tỉnh/thành từ Đà Nẵng trở vào. 

 

Tại Diễn đàn, hai chủ đề chính đã được 
tập trung thảo luận: Nữ Doanh nhân Việt  
Nam - Đón nhận cơ hội và thách thức 
trong giai đoạn mới; Quản trị nội tâm 
và cân bằng cuộc sống. Các bài tham 
luận và ý kiến cho thấy rằng: năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp là yếu tố 
rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh 
hiện nay, khi Việt Nam hội nhập ngày 
càng sâu, rộng trong khu vực và quốc 
tế. Doanh nhân nữ cần nhận biết những 
khó khăn, thách thức đặt ra, đồng thời 
cũng cần nắm cơ hội ở thị trường trong 
nước, đặc biệt cần biết phát huy những 
phẩm chất, ưu thế của phụ nữ trong 
kinh doanh nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp. 
 
Tại Diễn đàn, kinh nghiệm về quản trị 
doanh nghiệp, các nội dung về quản trị 
nội tâm, cân bằng công việc và cuộc 
sống cũng được các đại biểu chia sẻ: 

quyền lực mềm, tư duy và tầm nhìn 
chiến lược, tiếp cận và tư duy đa chiều, 
tập hợp và tạo sự đồng thuận, quan 
tâm và truyền cảm hứng, đối mặt với 
thất bại, năng lượng và tạo nguồn năng 
lượng cho bản thân và doanh nghiệp...
  
Nhân sự kiện Diễn đàn, Hiệp hội Nữ 
doanh nhân Việt Nam đã tổ chức lễ ra 
mắt các ủy viên Ban chấp hành VAWE 
khu vực phía Nam, công bố Quyết định 
thành lập Ban Vận động thành lập Hội 
Nữ doanh nhân TP HCM và ra mắt Ban 
vận động thành lập Hội Nữ Doanh nhân 
TP HCM. 

Tổ chức trong những ngày đầu năm 
mới, Diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 
là một sự kiện có ý nghĩa, mở màn cho 
các hoạt động năm 2015 của Hiệp hội 
Nữ doanh nhân Việt Nam.                                                                                                    

DIỄN ĐÀN NỮ DOANH NHÂN VIỆT NAM
“NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG GIAI ĐOẠN MỚI”

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Doanh nhân nữ cần nhận biết những khó khăn, thách thức đặt ra, 
đồng thời cũng cần nắm cơ hội ở thị trường trong nước, đặc biệt 
cần biết phát huy những phẩm chất, ưu thế của phụ nữ trong kinh 
doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Giáo dục Trí Việt, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại EU  
trình bày tham luận tại Diễn đàn

Ông Trần Trung Thành  - Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ - Bộ Công Thương, khai mạc hội nghị

Ngày 16/1/2014, Ban Vì sự tiến 
bộ của Phụ nữ (VSTBPN) - Bộ 
Công Thương đã tổ chức Hội 
nghị “Tổng kết và tập huấn 

công tác bình đẳng giới năm 2014 của 
Bộ Công Thương” tại tỉnh Phú Thọ. 
Đây này là hoạt động thường niên của 
Ban VSTBPN Bộ Công Thương với sự 
hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP những 
năm qua.

Ông Đào Văn Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ 
chức cán bộ, Phó trưởng Ban VSTBPN, 
Bộ Công Thương chủ trì và khai mạc 
Hội nghị. Tham dự Hội nghị có gần hai 
trăm đại biểu là cán bộ các Tổng cục, 
Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, đại 
diện các Viện trường, các Tập đoàn, 
Tổng Công ty trực thuộc Bộ. 

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Mai, 
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy 
viên Ban VSTBPN Bộ Công Thương, đã 
báo cáo tổng kết công tác bình đẳng 
giới và VSTBPN. Cho đến tháng 12 

năm 2014, số lãnh đạo nữ của Bộ Công 
Thương chiếm 14.3%, của các đơn vị 
thuộc Bộ là 12.6%. Trong giai đoạn 
2013-2015, 17,6% cán bộ nữ được 
đưa vào quy hoạch lãnh đạo các cấp, 
giai đoạn tiếp theo 2016-2021, con 
số này dự kiến tăng lên 18,4%. Năm 
2014, Bộ Công Thương đã tiếp tục 
phối hợp chặt chẽ với Ủy ban quốc gia 
VSTBPN của phụ nữ Việt Nam, Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, 
… thực hiện công tác quản lý nhà nước 
về sự tiến bộ của phụ nữ và công tác 
bình đẳng giới. 

Mặc dù công tác cán bộ nữ và bình 
đẳng giới đã được quan tâm hơn, 
nhưng tỷ lệ phụ nữ đảm nhận các vị 
trí lãnh đạo vẫn còn thấp so với nam 
giới, chưa tương xứng với năng lực và 
sự đóng góp của đội ngũ nữ lao động 
ngành. Một số nguyên nhân chính là do 
cấp lãnh đạo, hoặc gia đình chưa quyết 
liệt tạo điều kiện cho chị em được tham 

gia đào tạo, phát huy sở trường, năng 
lực. Ngoài ra, do đặc điểm ngành Công 
Thương đòi hỏi cán bộ có kiến thức 
chuyên môn sâu rộng, kỹ năng ngoại 
ngữ, tin học, có bản lĩnh, lại làm việc 
trong điều kiện phức tạp, di chuyển 
nhiều,… nên nhiều chị em phụ nữ gặp 
nhiều khó khăn khi phải hoàn thành cả 
hai nghĩa vụ gia đình và xã hội.

Nhân dịp hội nghị, một số kiến nghị 
đã được gửi tới Ban cán sự Đảng, Lãnh 

HỘI NGHỊ 
“TỔNG KẾT VÀ TẬP HUẤN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2014 
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG”

Cho đến tháng 12 năm 
2014, số lãnh đạo nữ 
của Bộ Công Thương 
chiếm 14.3%, của các 
đơn vị thuộc Bộ là 
12.6%.
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Coi sở hữu trí tuệ là một tài sản, các 
diễn giả đều cho rằng các doanh 
nghiệp cần chủ động trong việc bảo vệ 
quyền (tài sản trí tuệ) của mình. Quyền 
sở hữu trí tuệ chỉ được xác lập nếu có 
đăng ký và có tính lãnh thổ (đăng ký ở 
Việt Nam thì chỉ được bảo hộ pháp lý 
ở Việt Nam).Để đăng ký bảo hộ sáng 
chế hoặc nhãn hiệu ở nước ngoài, các 
doanh nghiệp cần áp dụng các công cụ 
đăng ký quốc tếmà Việt Nam đã tham 
gia, như các Hiệp ước về hợp tác sáng 
chế (Hiệp ước PCT), Hệ thống Madrid.

Các đại biểu tham dự phiên Tọa đàm 
cũng trao đổi các biện pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ 
quan thực thi, khi Việt Nam có đến sáu 
cơ quan thực thi hành chính. 

Liên quan đến việc giám định hành 
vi xâm phạm, các đại biểu đều khẳng 
định kết luận giám định chỉ mang tính 
chất tham khảo, vì khi kết luận một đối 
tượng có xâm phạm các quyền sở hữu 
trí tuệ hay không phải được dựa trên 
nhiều yếu tố khác nhau chứ không 
chỉ dựa trên bản thân đối tượng được 
giám định.

Các đại biểu đều nhất trí rằng với sự 
phát triển của công nghệ kỹ thuật 
số, các hành vi xâm phạm trên mạng 
internet ngày càng nhiều hơn, phức 
tạp hơn. Hiện tại, Chính phủ đã ban 
hành một số Nghị định để xử phạt 
các hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ trên internet, nhưng còn chưa 
đủ rõ ràng, thẩm quyền xử phạt còn 
chồng chéo. Các đại biểu cũng trao đổi, 
thảo luận về các giải pháp khác như 
biện pháp trọng tài và hòa giải của 
Trung tâm Trọng tài và Hòa giải của 
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.

Kết thúc phiên tọa đàm, các đại biểu 
đều cho rằng việc trao đổi trực tiếp 
là rất cần thiết để các cơ quan thẩm 
quyền có thể lắng nghe được những 
kiến nghị của doanh nghiệp để nâng 
cao hiệu quả bảo hộ và thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ. Phiên tọa đàm cũng là 
dịp để cho các cơ quan thẩm quyền 
chia sẻ những khó khăn với doanh 
nghiệp trong việc thực thi chức trách 
về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở  
Việt Nam.

Ngày 16/01/2015, tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Cục Sở 
hữu trí tuệ - Bộ Khoa học & 
Công nghệ, phối hợp với Sở 

Khoa học và Công nghệ thành phố 
Hồ Chí Minh, với sự tài trợ của Dự án  

EU-MUTRAP, đã tổ chức Tọa đàm “Nâng 
cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ”. Tham dự Tọa đàm có hơn 100 
đại biểu đến từ các cơ quan quản lý và 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ, doanh 
nghiệp và các tổ chức đại diện sở hữu 

công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh 
và các tỉnh lân cận. Ông Trần Hữu Nam, 
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ chủ 
trì phiên Tọa đàm.

Đây là diễn đàn đối thoại trực tiếp để 
các cơ quan quản lý và thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ và các doanh nghiệp 
trao đổi, thảo luận về những nội dung 
liên quan đến việc nâng cao hiệu quả 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Viêt 
Nam. Các chủ đề chính của Tọa đàm 
bao gồm xác lập quyền sở hữu trí tuệ 
để tạo cơ sở thực thi quyền, thực thi 
quyền bằng biện pháp hành chính 
và những thách thức đối với thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường 
internet.

Phát biểu tại phiên Tọa đàm, ông Trần 
Hữu Nam khẳng định: trong những 
năm qua Việt Nam đã xây dựng được 
một hệ thống pháp luật tương đối đầy 
đủ để bảo hộ và thực thi quyền ở hữu 
trí tuệ, đã xây dựng được một hệ thống 
các cơ quan rộng khắp trên cả nước để 
giúp các chủ thể quyền có thể bảo vệ 
quyền của mình chống lại hành vi xâm 
phạm một cách nhanh chóng và hiệu 
quả. Nhận thức của công chúng về bảo 
hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã 
được cải thiện đáng kể. Tuy vậy, nhiều 
doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan 
tâm đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
của mình.

TỌA ĐÀM “NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ”

đạo Bộ Công Thương, UBQG vì sự tiến 
bộ của phụ nữ Việt Nam, và một số 
đơn vị liên quan khác bao gồm việc tạo 
điều kiện hơn nữa cho cán bộ nữ của 
ngành được nâng cao năng lực, quy 
hoạch nhiều hơn nữa các cán bộ nữ vào 
các vị trí lãnh đạo, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 
bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ 
nữ, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy 
phạm pháp luật nhằm đảm bảo thực 
hiện bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt 
đối xử về giới.

Hội nghị còn đề cập đến các vấn đề 
xã hội và kinh tế liên quan đến lao 
động nữ ngành công thương, cụ thể là 

về những quy định mới của Luật Hôn 
nhân và Gia đình và tác động của tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế đối với 
lao động nữ ngành công thương. 

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng 
Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư 
pháp đã nêu lên những bất cập trong 
Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như 
những nội dung mới sửa đổi trong Luật 
nhằm bảo vệ quyền cho phụ nữ, đảm 
bảo bình đẳng giới trong xã hội. 

Ông Trịnh Minh Anh, Phó Chánh Văn 
phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác 
kinh tế quốc tế đã cập nhật tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc tế và phân tích 

những tác động của tiến trình này đối 
với phụ nữ ngành công thương với vai 
trò người lao động trong ngành cũng 
như những người phụ nữ trong xã hội, 
qua đó, giúp cho phụ nữ ngành công 
thương nắm bắt cơ hội thể hiện mình, 
vươn lên trong cả công tác xã hội cũng 
như cải thiện vị trí của mình trong gia 
đình Việt Nam hiện đại.

Hội nghị đã tạo cơ hội để các cán bộ nữ, 
cán bộ chuyên trách công tác VSTBPN 
trao đổi, rút kinh nghiệm về công 
tác hỗ trợ cán bộ, người lao động nữ 
và nêu lên các khuyến nghị cho công 
tác cán bộ nữ và bình đẳng giới trong 
ngành Công Thương thời gian tới. 

Trong những năm qua Việt Nam đã xây dựng được một hệ 
thống pháp luật tương đối đầy đủ để bảo hộ và thực thi 
quyền ở hữu trí tuệ

HỘI THẢO “QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN 
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

Nhân dịp ngày Quyền của người 
tiêu dùng thế giới (15/3) và 
tổng kết hơn 3 năm thực hiện 
Luật Bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng (ban hành ngày 1/7/2011), 
ngày 13/3/2015, Dự án EU-MUTRAP 
phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh 
- Bộ Công Thương tổ chức hội thảo 
“Quyền được thông tin của người tiêu 
dùng - Thực trạng và giải pháp” tại 
TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hội 
thảo đã thu hút đông đảo sự tham gia 
của các lãnh đạo và đại diện của sở 
ban ngành, hội, chi hội bảo vệ người 
tiêu dùng cấp tỉnh và huyện cũng như 
doanh nghiệp tại địa phương. 

Tại Hội thảo, đại diện Cục Quản lý cạnh 
tranhtrình bày tình hình thực thi Luật 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 
hơn ba năm vừa qua. Bài trình bày đặc 
biệt nhấn mạnh vào việc thực thi một 

trong các quyền cơ bản của người tiêu 
dùng tại Việt Nam: quyền được cung 
cấp thông tin. Đại diện Hội Tiêu chuẩn 
& Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam 
(Vinastas) cũng có bài tham luận về 
kinh nghiệm của một số nước trên thế 
giới trong việc thực thi các quyền của 
người tiêu dùng nói chung và quyền 
được thông tin của người tiêu dùng 
nói riêng. Trên cơ sở các thông tin, 
kinh nghiệm của các chuyên gia trong 
lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng, đại diện Sở Công Thương và Hội 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh  
Đắk Lắk - một điển hình tốt về công 
tác hội trong cả nước - trình bày tình 
hình thực thi công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng của địa phương; chia 
sẻ các khó khăn, hạn chế và thảo luận 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa 
bàn tỉnh. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều 
nhất trí quan điểm cho rằng: Người tiêu 
dùng là động lực phát triển của nền 
kinh tế. Nhận thức được điều đó, Chính 
phủ đã ban hành một hệ thống văn 
bản pháp luật tương đối đầy đủ nhằm 
bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 
Việt Nam. Tuy nhiên, việc thực thi luật 
và các quy định liên quan đến lĩnh vực 
này, nhất là quyền được thông tin còn 
nhiều bất cập. Trong đó, có thể kể đến 
tình trạng thiếu đồng bộ từ trung ương 
đến địa phương trong việc quản lý vấn 
đề bảo vệ người tiêu dùng. Quy trình 
xử lý theo quy định chưa phù hợp nên 
không khuyến khích được người tiêu 
dùng khiếu nại… Do đó, công tác tuyên 
truyền rộng rãi cho người tiêu dùng về 
quyền của mình cũng như áp dụng các 
biện pháp xử phạt gắn liền với lợi ích 
của doanh nghiệp cần được đẩy mạnh 
để việc thực thi Luật hiệu quả. Hội bảo 

Bà Nguyễn Thị Vân, Công ty Luật VISION, ông Trần Hữu Nam - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu 
trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ, bà Lê Thị Kim Thư, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Hòa 
chủ trì tọa đàm
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Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công 
Thương là đơn vị chủ trì việc soạn thảo 
Báo cáo thường niên về thương mại 
trong nước và phát triển thị trường 
năm 2014. Báo cáo gồm những nội 
dung sau: 

- Tổng hợp, đánh giá chung về diễn 
biến tình hình và kết quả hoạt động 
của thị trường trong nước và thương 
mại nội địa của Việt Nam năm 2014,

- Xây dựng bức tranh toàn cảnh về thị 
trường trong nước và thương mại nội 
địa của Việt Nam năm 2014, làm cơ sở 
để đưa ra những định hướng phát triển 
trong lĩnh vực thị trường trong nước và 
thương mại nội địa cho năm 2015 và 
những năm tiếp theo,

- Nhận định về các nhân tố chủ yếu 
ở trong nước và quốc tế tác động tới 
sự phát triển thị trường trong nước và 
thương mại nội địa của Việt Nam trong 
năm 2015 và những năm tiếp theo,

- Đưa ra một số định hướng cơ bản 
trong điều hành, quản lý, tổ chức phát 
triển thị trường trong nước năm 2015 
và những năm tiếp theo.

Nhằm lấy ý kiến của các cơ quan quản 
lý nhà nước, các Viện trường nghiên 
cứu liên quan đến thương mại và đầu 

tư và các Hiệp hội doanh nghiệp, ngày 
22/1/ 2015 tại Hà Nội, Vụ Thị trường 
trong nước  - Bộ Công Thương phối 
hợp với Dự án EU- MUTRAP tổ chức 
Tọa đàm “Tham vấn xây dựng Báo cáo 
thường niên về thương mại trong nước 
và phát triển thị trường năm 2014”. 
Tham dự phiên Tọa đàm gồm đại diện 
một số Bộ, ngành, Sở Công Thương, 
Hiệp hội, Viện nghiên cứu và Trường 
Đại học.

Ông Dương Duy Hưng, Phó Vụ trưởng 
Vụ Thị trường trong nước - chủ trì 
phiên tọa đàm. Trong phiên tọa đàm, 
Ban soạn thảo đã nhận được một số ý 
kiến đóng góp cụ thể:

- Cần tránh sự trùng lắp giữa báo cáo 
này và các báo cáo thường niên của 
Cục Xuất Nhập Khẩu, Cục Thương mại 
điện tử, Cục Quản lý cạnh tranh; 

- Báo cáo cần nêu ra một số chính sách 
đã áp dụng trong năm qua, các chính 
sách sẽ đưa vào thực tiễn trong năm 
tới, nêu được những vấn đề nổi bật của 
nền kinh tế thị trường trong năm; 

- Cần có kế hoạch duy trì việc soạn 
thảo báo cáo trong những năm tới, dù 
có hay không có sự hỗ trợ của Dự án 
EU-MUTRAP; 

-Về các chỉ số áp dụng cho báo cáo, 
ngoài CPI, GDP, còn có chỉ số niềm tin 
tiêu dùng của Ngân hàng ANZ, tỷ trọng 
thành phần tiêu dùng trong GDP, v.v...

Để báo cáo có chất lượng, nên tiến 
hành điều tra khảo sát chuyên sâu, 
chẳng hạn như điều tra khảo sát cơ 
cấu tiêu dùng tại các hệ thống phân 
phối hàng hóa, điều tra khảo sát các 
doanh nghiệp phân phối tham gia hoạt 
động trên thị trường....

Phiên tọa đàm là cơ sở quan trọng 
cho quá trình xây dựng và hoàn thiện 
Báo cáo thường niên về thương mại 
trong nước và phát triển thị trường  
năm 2014 để sớm được công bố trong 
năm 2015. 

vệ người tiêu dùng cũng cần phân cấp 
tới tận xã, phường để có thể phát huy 
vai trò và ảnh hưởng ở cơ sở.

Nhân dịp này, Cục Quản lý cạnh tranh 
cũng thông báo số điện thoại miễn 
phí 1800.6838 của Tổng đài tư vấn 
nhằm hỗ trợ người tiêu dùng. Bộ Công 
Thương cũng đang trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, phê duyệt việc lấy 
ngày 15/3 hàng năm làm ngày Quyền 
của người tiêu dùng Việt Nam, để có 
thể thường xuyên rà soát và cải thiện 
việc thực hiện quy định liên quan đến 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 
thời gian tới./.

Một trong các quyền cơ bản của người tiêu dùng tại 
Việt Nam: quyền được cung cấp thông tin

TỌA ĐÀM “THAM VẤN XÂY DỰNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VỀ 
THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NĂM 2014”

Trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, Việt Nam đã và đang 
thực hiện nhiều cam kết hội 
nhập, mở cửa thị trường cho 

các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước 
ngoài vào đầu tư sản xuất, kinh doanh 
trên thị trường trong nước. Trong đó, 
đặc biệt là việc cho phép các nhà phân 

phối nước ngoài tham gia hoạt động 
thương mại nội địa của Việt Nam. 

Báo cáo thường niên về phát triển 
thương mại và thị trường trong nước 
là căn cứ quan trọng và thiết thực để 
thực hiện yêu cầu minh bạch hóa, nâng 
cao tính tiên liệu của thị trường, giúp 

cho các doanh nghiệp, bao gồm cả 
doanh nghiệp trong nước và các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ 
động triển khai xây dựng và tổ chức 
các kế hoạch, chương trình sản xuất 
kinh doanh của mình một cách hiệu 
quả hơn. 

Báo cáo thường niên 
về phát triển thương 
mại và thị trường 
trong nước là căn cứ 
quan trọng và thiết 
thực để thực hiện yêu 
cầu minh bạch hóa, 
nâng cao tính tiên 
liệu của thị trường

Từ trái sang phải: Ông Đinh Văn Thành, Chuyên gia Dự án EU-MUTRAP,  Ông  Dương Duy Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,  
Bộ Công Thương, ông Phạm Nguyên Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại
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HỘI THẢO “CƠ CHẾ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ - KINH NGHIỆM 
CỦA CÁC NƯỚC VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM’’

DỰ ÁN EU-MUTRAP HỖ TRỢ THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀM PHÁN 
VÀ THỰC THI CAM KẾT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công 
Thương đã hợp tác với Dự án 
EU - MUTRAP hoàn thiện bản 
dự thảo Báo cáo nghiên cứu 

“Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ”. Báo 
cáo bao gồm một số nội dung chính: 
(i) Quy tắc xuất xứ, thủ tục cấp và 
kiểm tra xuất xứ hiện hành tại Việt 
Nam; so sánh hệ thống cấp C/O hiện 
hành với cơ chế tự chứng nhận xuất 
xứ; (ii) Phân tích việc thực hiện cơ chế 
tự chứng nhận xuất xứ tại một số quốc 
gia đã và đang phát triển trên thế giới, 
và (iii) đánh giá việc quản lý rủi ro đối 
với cơ chế này và khuyến nghị cho 
Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế 
tự chứng nhận xuất xứ trong tương lai.

Ngày 29/1/2015, tại TP Hồ Chí 
Minh, Bộ Công Thương và Dự án EU-
MUTRAP  phối hợp tổ chức Hội thảo 

“Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ - kinh 
nghiệm của các nước và khuyến nghị 
cho Việt Nam”. Hội thảo nhằm cung 
cấp các thông tin hữu ích về quy tắc 
xuất xứ và cơ chế tự chứng nhận xuất 
xứ, kinh nghiệm của các quốc gia đã 
thực hiện, đồng thời tham vấn ý kiến 
các cơ quan hữu quan và cộng đồng 
doanh nghiệp về cơ chế này, trên cơ 
sở đó hoàn thiện báo cáo nghiên cứu 
và các văn bản quy phạm pháp luật 
điều chỉnh về cơ chế tự chứng nhận 
xuất xứ trong tương lai gần.

Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu 
đến từ các cơ quan hữu quan và cộng 
đồng doanh nghiệp khu vực phía Nam.

Phát biểu tại cuộc Hội thảo, ông 
Nguyễn Phú Hòa, Ông Nguyễn Phú 
Hòa, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập 

khẩu, Bộ Công Thương, cho biết “Cơ 
chế tự chứng nhận xuất xứ, nếu được 
áp dụng, sẽ cho phép thương nhân 
được quyền tự khai báo xuất xứ  của 
hàng hóa trên hóa đơn thương mại 
hoặc bất kỳ chứng từ nào khác thay 
cho Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(C/O) hiện hành, nhờ đó sẽ tiết kiệm 
thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, 
thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và 
đầu tư giữa các nước. Mặt khác, cơ chế 
này cũng có thể tạo điều kiện cho gian 
lận thương mại nếu các chế tài chưa đủ 
mạnh và người áp dụng cơ chế chưa 
đủ kiến thức cũng như thông tin cần 
thiết liên quan đến xuất xứ hàng hóa.  
Do vậy, việc nhận thức và hiểu biết đầy 
đủ để có thể tối ưu hóa lợi ích mang 
lại từ cơ chế tự chứng nhận xuất xứ là 
thật sự cần thiết cho các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất - 
xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

Hội thảo là một phần trong chuỗi 
các hoạt động hỗ trợ của Dự án EU-
MUTRAP nhằm khai thác các lợi ích 
mang lại từ các Hiệp địnhthương mại 
tự do giữa Việt Nam và các nước đối tác 
trong khu vực cũng như trên thế giới. 

Ngày 5/1/2015, tại trụ sở 
Bộ Công Thương (Hà Nội),  
Dự án EU-MUTRAP tổ chức 
trao tặng thiết bị cho các 

đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài 
chính, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học 
và Công nghệ).

Các thiết bị bao gồm các thiết bị tin 
học phục vụ cho các đơn vị tham gia 
đàm phán các Hiệp định thương mại và 
thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc 
tế . Đây là một trong những hoạt động 
hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU-MUTRAP 
cho các Bộ ngành Việt Nam. Bên cạnh 
đó, nhằm nâng cao năng lực cho các 
Bộ, ngành, Dự án còn hỗ trợ tư vấn 
xây dựng chính sách, nghiên cứu tác 
động của các cam kết hội nhập để đề 
ra chính sách và biện pháp thực hiện 

phù hợp, phổ biến thông tin về cam kết 
hội nhập quốc tế, đào tạo kỹ năng và 
nội dung liên quan đến hội nhập.

Cũng trong chương trình công tác, Dự 
án đã hỗ trợ xây dựng và chuyển giao 
các phần mềm ứng dụng cho các đơn 
vị trong Bộ Công Thương như Trang 
tin điện tử (website) về công nghiệp 
hỗ trợ Việt Nam, Cổng thông tin chính 
sách - pháp luật Thương mại Điện tử, 
và Nâng cấp hệ thống quản lý và cấp 
chứng nhận xuất xứ điện tử, trao tặng 
66 cuốn sách về thương mại và đầu tư 
quốc tế,  hỗ trợ truy cập cơ sở dữ liệu 
của trang web: worldtradelaw.net và 
insidetrade.com. cung cấp tài liệu trực 
tuyến về thương mại và đầu tư cho các 
đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Tham dự và chứng kiến Lễ trao tặng có 
ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ 
Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán 
Chính phủ và ông Franz Jessen, Đại sứ, 
Trưởng  Phái đoàn EU tại Việt Nam và 
đại diện các đơn vị tiếp nhận thiết bị và 
Ban Quản lý Dự án EU-MUTRAP. 

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công 
Thương và các Bộ, ngành đều đánh 
giá cao sự cần thiết của các thiết bị 
này nhằm phục vụ thiết thực và hiệu 
quả cho công tác đàm phán, nghiên 
cứu, hoạch định và thực thi chính 
sách thương mại và đầu tư trong  
thời gian tới.

Từ trái sang phải: Ông Brian Staples, chuyên gia Dự án EU-MUTRAP, ông Nguyễn Phú Hòa - Phó Cục Trưởng, Cục Xuất nhập khẩu,  
ông Hoàng Xuân Vũ, Chánh Văn phòng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, nếu được áp dụng, sẽ cho 
phép thương nhân được quyền tự khai báo xuất xứ  của 
hàng hóa trên hóa đơn thương mại hoặc bất kỳ chứng từ 
nào khác thay cho Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) 
hiện hành
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Việc bảo vệ và thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ (SHTT) đóng 
một vai trò quan trọng trong 
việc tạo ra một môi trường 

kinh doanh, đầu tư lành mạnh, công 
bằng, trong việc khuyến khích các hoạt 
động sáng tạo và chuyển giao công 
nghệ, đóng góp vào quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Để nâng cao năng lực của các cán 
bộ của chính quyền địa phương 
thực thi quyền SHTT liên quan cũng 
như hướng dẫn các doanh nghiệp 
về thủ tục bảo vệ quyền SHTT, Cục 
Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) và  
Dự án EU-MUTRAP tổ chức Khoá 

tập huấn về “Thực thi quyền Sở hữu 
trí tuệ” tại Hà Nội ngày 29 tháng 1  
năm 2015.

Trong khuôn khổ của khóa đào tạo, các 
chuyên gia có kinh nghiệm về SHTT đã 
cung cấp cho người tham gia thông tin 
hữu ích về các chính sách và pháp luật 
hiện hành về SHTT của Việt Nam; quá 
trình vi phạm, biện pháp và chế tài; làm 
thế nào để đánh giá hành vi xâm phạm 
và nghiên cứu thực tế một số trường 
hợp vi phạm quyền SHTT.

Vấn đề chính được đưa ra thảo luận 
là làm thế nào để đánh giá các hành 
vi xâm phạm quyền SHTT. Đây là một 

vấn đề phức tạp, nhưng quan trọng để 
đánh giá xem liệu một hành động cụ 
thể vi phạm quyền SHTT hay không, 
trên cơ sở đó cơ quan chức năng sẽ 
xác định và sắp xếp các biện pháp 
thích hợp

Khóa tập tuấn được đánh giá cao bởi  
hình thức tổ chức  và nội dung mới. 
Những cuộc đối thoại trực tiếp được 
cho là rất cần thiết đối với cơ quan 
chức năng để nghe từ công chúng, 
cũng như khuyến nghị của họ nhằm 
nâng cao hiệu quả bảo vệ và thực thi 
quyền SHTT tại Việt Nam. 

KHÓA TẬP HUẤN VỀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

DỰ ÁN EU-MUTRAP 
TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học - Công nghệ trình bày tham luận tại phiên tập huấn

KHÓA ĐÀO TẠO 
“QUẢN LÝ DỰ ÁN DO LIÊN MINH CHÂU ÂU TÀI TRỢ”

Chương trình “Mời đề xuất dự án” 
(Call for proposal) của Dự án 
EU-MUTRAP với mục tiêu thúc 
đẩy sự tham gia của các hiệp 

hội người tiêu dùng, doanh nghiệp, 
các viện nghiên cứu và trường đại học 
trong tiến trình xây dựng chính sách 
về thương mại và đầu tư quốc tế đã lựa 
chọn được 06 tiểu dự án đáp ứng tốt 
nhất các tiêu chí lựa chọn để trao tài 
trợ. Tuy nhiên, việc thực hiện các tiểu 
dự án này một cách suôn sẻ, đúng quy 
trình thực sự không hề đơn giản.

Kinh nghiệm từ Dự án EU-VIETNAM  
MUTRAP III cho thấy, đa số các đơn vị 
khi giành được hợp đồng Grant gặp rất 
nhiều khó khăn trong quá trình quản lý 
dự án. Những khó khăn thường gặp là 
những yêu cầu về quy trình thực hiện 
liên quan đến thủ tục hành chính, báo 
cáo, thủ tục tài chính, quy trình hoàn 
tất dự án… theo cơ chế quản lý tiểu dự 
án do nhà tài trợ EU quy định.

Chính vì vậy, nhằm giúp các đơn vị được 
trao tài trợ thuận lợi hơn trong việc 
thực hiện và quản lý 6 tiểu dự án này, 
BQL Dự án EU-MUTRAP phối hợp với 
Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt 
Nam tổ chức khóa đào tạo “Quản lý dự 
án do Liên minh châu Âu tài trợ”. Khóa 
đào tạo thuộc khuôn khổ hoạt động 
NSO-2 của Dự án EU-MUTRAP, dành 
riêng cho cán bộ quản lý và thực hiện 

các tiểu dự án theo hợp đồng Grant 
của Dự án EU-MUTRAP và được tổ chức 
vào ngày 5 và 6 tháng 2 năm 2015 
tại Hà Nội.

Tham gia hướng dẫn, giải đáp thắc mắc 
tại khóa đào tạo có ông Epko Haitsma, 
Phó trưởng Ban Tài chính và Hợp đồng, 
Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt 
Nam, ông Nguyễn Văn Quyết, ông 
Nguyễn Đình Anh, nguyên chuyên viên 
Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, 
Bộ Tài chính, chuyên gia Dự án EU-
MUTRAP. Ngoài ra, khách mời của khóa 
đào tạo, bà Nguyễn Thị Tòng, nguyên 
giám đốc tiểu dự án LEFASO của Dự 
án EU-Vietnam MUTRAP III cũng đến 
tham dự và chia sẻ kinh nghiệm quản 
lý dự án với các học viên.

Những kiến thức và thông tin được 
hướng dẫn và giải đáp thắc mắc chủ 
yếu xoay quanh các vấn đề về quy 
trình quản lý hành chính, tài chính, 
quyền và nghĩa vụ của các tiểu dự án 
trong các hợp đồng tài chính, các loại 
báo cáo, thủ tục hoàn thuế, v.v…

Các học viên tham gia khóa đào tạo 
cũng nhiệt tình trao đổi các tình huống 
thực tế diễn ra trong quá trình thực 
hiện với mong muốn có được những 
giải thích và câu trả lời chuẩn xác để 
tránh những sai sót sau này. 
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Xu thế chung của thương 
mại toàn cầu hiện nay là 
các sản phẩm cần phải có 
chứng nhận để được nhận 

biết và tiêu thụ. Việc đạt chứng 
nhận là một trong những mối quan 
tâm hàng đầu của các doanh nghiệp 
trong việc xúc tiến bán hàng. 
Thương mại công bằng (TMCB) 
là một chứng nhận quốc tế được 
nhận biết khá rộng rãi trên thế giới  
hiện nay. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay 
thương mại công bằng còn ít được 
biết đến. Vai trò, lợi ích, các yêu 
cầu và quy trình cấp chứng nhận 
thương mại công bằng chưa được 
nhận thức đầy đủ bởi các doanh 

nghiệp, nhà sản xuất, nhà hoạch 
định chính sách và những người 
tiêu dùng... Nâng cao nhận thức 
và năng lực của các tổ chức này về 
TMCB sẽ góp phần thúc đẩy thương 
mại ở Việt Nam.

Viện Nghiên cứu và phát triển 
ngành nghề nông thôn Việt Nam, 
đơn vị chủ trì tiểu dự án, đã tổ chức 
khoá đào tạo giảng viên về Thương 
mại công bằng trong 2 ngày 13 và 
14/10/2014 tại Hà Nội. Khóa đào 
tạo nhằm hỗ trợ đội ngũ giảng viên 
phục vụ cho các hoạt động đào tạo 
và hỗ trợ các doanh nghiệp đạt 
được chứng nhận thương mại công 
bằng cũng như thúc đẩy việc lồng 
ghép thương mại công bằng vào 

kế hoạch xúc tiến thương mại của  
địa phương

Tham dự lớp học là hơn 20 đại biểu 
đến từ các hiệp hội chè, cà phê-ca 
cao, thủ công mỹ nghệ, các lãnh đạo 
và các cán bộ từ các trung tâm xúc 
tiến thương mại miền Trung, Quảng 
Nam, Đà Nẵng, Đắc Lắc, và Cục Xúc 
tiến thương mại (Bộ Công Thương). 
Dưới sự hướng dẫn của 2 giảng viên 
cao cấp đến từ Tổ chức Thương mại 
công bằng thế giới (WFTO), các học 
viên đã được trang bị những kiến 
thức nền tảng về những lợi ích, quy 
trình đạt được chứng nhận thương 
mại công bằng của WFTO và một số 
nội dung khác.

Hội thảo được tổ chức ngày 
5/11/2014, nhằm giới 
thiệu các hoạt động của 
tiểu Dự án, tạo cơ hội hợp 

tác giữa các đối tác liên quan và tư 
vấn cho doanh nghiệp trong các 
ngành công nghiệp hỗ trợ. 

Tham gia hội thảo có đại diện 
Vụ Công nghiệp nặng - Bộ Công 
Thương, đại diện Phái đoàn Liên 
minh châu Âu tại Việt Nam, đại 
sứ quán Hà Lan và các Sở Công 

Thương, các Hiệp hội doanh nghiệp 
và đặc biệt là các doanh nghiệp 
trong các lĩnh vực sản xuất liên 
quan đến công nghiệp hỗ trợ, các 
doanh nghiệp sản xuất linh kiện 
phụ tùng cơ khí, điện tử, nhựa,  
cao su.

Tại hội thảo, bà Trương Thị Chí 
Bình, Giám đốc dự án giới thiệu các 
hoạt động và kết quả của tiểu dự 
án. Đại diện nhóm chuyên gia của 
Dự án trình bày báo cáo khảo sát 

năng lực các ngành công nghiệp hỗ 
trợ, đây là kết quả đầu tiên và rất 
quan trọng cho các hoạt động tiếp 
theo của Dự án. Ngoài ra, chuyên 
gia của Cơ quan xúc tiến nhập 
khẩu từ các nước đang phát triển 
thuộc chính phủ Hà Lan (CBI) - đối 
tác châu Âu chính của dự án, đã 
có tham luận về thông tin thương 
mại và các yêu cầu khi tiếp cận thị 
trường châu Âu đối với các ngành 
công nghiệp hỗ trợ.

TIỂU DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG TẠI VIỆT NAM”
TIỂU DỰ ÁN “CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM
HƯỚNG TỚI THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU”

KHOÁ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN VỀ THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU DỰ ÁN  

EU-MUTRAP 

Các giảng viên và học viên của khóa đào tạo giảng viên về Thương mại công bằng Toàn cảnh buổi lễ khởi động tiểu dự án “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng tới thị trường châu Âu”
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Trung tâm Phát triển Doanh 
nghiệp Công nghiệp hỗ trợ 
(SIDEC) phối hợp với Cơ 
quan Xúc tiến nhập khẩu từ 

các nước đang phát triển của Chính 
phủ Hà Lan (CBI) tổ chức khóa tập 
huấn “Xúc tiến xuất khẩu công 
nghiệp hỗ trợ Việt Nam” (EXPRO 
2014) vào các ngày 25-28 /11 tại 
Hà Nội, và 1-4/12/2014 tại thành 
phố Hồ Chí Minh. Khóa tập huấn do 
các chuyên gia châu Âu thực hiện, 
nhằm mục đích nâng cao năng lực 
và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt 
Nam xuất khẩu sang thị trường 
châu Âu.

Đối tượng tham dự khóa tập huấn 
gồm lãnh đạo doanh nghiệp, cán 

bộ quản lý các phòng liên quan 
đến tổ chức sản xuất, thương mại, 
bán hàng, xuất khẩu của các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ như cơ khí, điện - điện tử, 
nhựa - cao su và các cơ quan tổ 
chức, hiệp hội có liên quan. 

Tại khóa đào tạo, các học viên được 
tiếp cận các bước xây dựng chiến 
lược marketing xuất khẩu. Trong 
hai ngày đầu của khóa đào tạo, các 
học viên đã được đào tạo các nội 
dung hỗ trợ xuất khẩu: Chiến lược 
sản phẩm và gia nhập thị trường, 
hạch toán chí phí và giá xuất khẩu; 
nghiên cứu hành vi mua hàng, Xu 
hướng phát triển và sự khác biệt 
văn hóa, Xu hướng công nghệ, tiêu 

chuẩn và các yêu cầu của thị trường 
châu Âu, chiến lược sản phẩm- thị 
trường - kênh phân phối. 

Các ngày tiếp theo, học viên được 
tiếp cận với các Yêu cầu về chứng 
nhận và quy trình chứng nhận các 
tiêu chuẩn của thị trường châu 
Âu do chuyên gia đến từ Công ty 
TUV Nord Việt Nam giảng dạy; các 
nội dung đàm phán và ký kết hợp 
đồng xuất khẩu do chuyên gia là 
thành viên trọng tài quốc tế giảng 
dạy. Ngoài ra, các học viên được 
thăm doanh nghiệp điển hình trong 
ngành để học hỏi kinh nghiệm thực 
tế trong sản xuất và xuất khẩu. 

Viện Nghiên cứu Chiến lược 
Chính sách Công nghiệp 
tổ chức hội thảo tập huấn 
“Các hoạt động thúc đẩy 

phát triển công nghiệp hỗ trợ tại 
địa phương” vào ngày 18/12/2014 
tại Hà Nội. Lớp tập huấn được tổ 
chức nhằm nâng cao kiến thức và 
thúc đẩy các hoạt động phát triển 
CNHT tại các địa phương, đối tượng 
tham dự lớp học là các lãnh đạo các 
sở Công Thương và các phòng ban 
liên quan; lãnh đạo các hiệp hội và 
các tổ chức hỗ trợ phát triển.

Các bài trình bày tại Hội thảo cung 
cấp thông tin cập nhật về thực 
trạng và triển vọng phát triển công 
nghiệp hỗ trợ Việt Nam, giới thiệu 
và khuyến nghị các hoạt động hỗ 
trợ và thúc đẩy doanh nghiệp sản 
xuất công nghiệp hỗ trợ tại địa 

phương, cùng với phần hướng dẫn 
sử dụng và khai thác thông tin về 

thị trường công nghiệp hỗ trợ và 
năng lực sản xuất của Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức ngày 
12/11/2014, với sự tham 
dự của gần 200 đại biểu, 
bao gồm đại diện các Bộ 

Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại 
Việt Nam, các cơ quan ngoại giao 
của Đức tại Việt Nam, công ty GIZ 
Hà Nội, các viện, trường nghiên cứu 
và giảng dạy về chính sách thương 
mại và đầu tư, các đơn vị đối tác 
thực hiện dự án (Hiệp hội Doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài - VAFIE, 
Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khu vực phía Nam - ASMES và 
Công ty SEQUA), cùng đại diện hơn 
150 doanh nghiệp nhỏ và vừa của 
Việt Nam. 

Ông Jean Jacques Bouflet, Tham tán 
Công sứ của Phái đoàn Liên minh 

châu Âu tại Việt Nam và Giáo sư 
Claudio Dordi, Trưởng nhóm chuyên 
gia tư vấn Dự án EU-MUTRAP chúc 
mừng tiểu dự án TCV. Hai ông cũng 
nhấn mạnh về các thách thức mà 
doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đối 
mặt, cũng như tầm quan trọng của 
việc nâng cao năng lực tổng thể cho 
họ về trình độ chuyên môn, kỹ năng 
tham vấn chính sách, khả năng kết 
nối và mở rộng hoạt động thông 
qua hệ thống hạt nhân thương mại. 

Ngay sau Hội nghị khai trương Dự 
án là phiên Tọa đàm về tác động 
của Hiệp định Thương mại Tự do 
Việt Nam-EU đối với các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, với sự tham gia 
của đại diện các cơ quan tham vấn 
và xây dựng chính sách của chính 
phủ Việt Nam và EU, đại diện của 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa và 
các chuyên gia, cố vấn cao cấp về 
thương mại và đầu tư.

Phiên tọa đàm đã cung cấp nhiều 
kiến thức và thông tin bổ ích về tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế của 
Việt Nam, các chủ trương và chính 
sách vĩ mô về gia nhập thị trường 
châu Âu của Việt Nam thông qua 
các hiệp định đã và đang đàm phán.

Tại phiên tọa đàm, đại diện các 
doanh nghiệp đã nêu lên những 
khó khăn vướng mắc hiện tại trong 
hoạt động thương mại với EU, đề 
xuất về giải pháp tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp về chính sách, về 
tài chính, về nguồn lực… 

KHÓA TẬP HUẤN “XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM” 

HỘI THẢO TẬP HUẤN “CÁC HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
HỖ TRỢ TẠI ĐỊA PHƯƠNG”

HỘI NGHỊ KHAI TRƯƠNG DỰ ÁN VÀ TỌA ĐÀM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH HƯỚNG 
MẠI TỰ DO VIỆT NAM-EU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Các giảng viên và học viên của khóa tập huấn “Xúc tiến xuất khẩu công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”

TIỂU DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” (TCV)

Toàn cảnh Hội thảo tập huấn 
“Các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ tại địa phương”
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TIỂU DỰ ÁN “THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 
THỦ CÔNG MỸ NGHỆ BỀN VỮNG”

"BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2013"

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt 
Nam 2013" điểm lại những 
nét lớn về tình hình xuất, nhập 
khẩu từng nhóm hàng, từng thị 

trường và các hoạt động của ngành 
Công Thương trong công tác quản lý 
xuất nhập khẩu năm 2013.

Báo cáo này trước hết nhìn nhận khái 
quát tình hình xuất nhập khẩu của Việt 
Nam năm 2013, tập trung vào đánh 
giá các nhóm/mặt hàng và thị trường 
xuất nhập khẩu theo từng khu vực. 
Tiếp đó, Báo cáo đề cập tình hình xây 
dựng và triển khai các cơ chế, chính 
sách xuất nhập khẩu năm 2013.

Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
sâu rộng, dù ở cấp độ đơn phương, 
song phương, khu vực hay toàn cầu, 
đều đem lại nhiều cơ hội phát triển, 
song cũng kéo theo nhiều khó khăn 
thách thức. Để có cái nhìn tổng quan 
về ảnh hưởng của hội nhập kinh tế 
quốc tế đối với các lĩnh vực xuất nhập 
khẩu, Báo cáo đã phân tích, đánh giá 
tình hình thực hiện các cam kết quốc 
tế, tình hình đàm phán các FTA mới và 
nhận thức, vận dụng ưu đãi FTA của 
doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đề cập đến 
các vấn đề liên quan đến hỗ trợ xuất 

khẩu (như xúc tiến thương mại, bảo 
hiểm tín dụng xuất khẩu), thuận lợi 
hóa thương mại (logistics, chương trình 
một cửa quốc gia), các biện pháp tự vệ, 
chống bán phá giá, chống trợ cấp...

Báo cáo gồm 125 trang, do Cục Xuất 
Nhập khẩu, Bộ Công Thương biên soạn 
và xuất bản, với sự hỗ trợ của Dự án 
EU-MUTRAP.  Toàn văn Báo cáo có thể 
tải về từ trang Web của Dự án 
(www.mutrap.org.vn)

"

So với các nước trong khu 
vực như Thái Lan, Indonesia, 
Philippines, hàng thủ công 
mỹ nghệ của Việt Nam đang 

kém cạnh tranh hơn về mặt thiết kế 
sản phẩm và thương hiệu, đặc biệt 
là thiết kế và thương hiệu mang 
tính bền vững. Ước tính có 90% sản 
phẩm của Việt Nam dựa trên những 
chi tiết kỹ thuật của khách hàng 
cung cấp và sử dụng nhãn mác sản 
phẩm của khách hàng để xuất khẩu. 

Ngày 27 và 28/11/2014, tại Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 

VIETCRAFT phối hợp với Trường 
Đại học Lund (Thụy Điển) và Tổ 
chức SEQUA (CHLB Đức) đã tổ chức 
hội thảo “Xu hướng thiết kế các 
sản phẩm bền vững ở châu Âu, giới 
thiệu cuộc thi thiết kế sản phẩm 
bền vững cho hàng thủ công mỹ 
nghệ Việt Nam”. Với mục đích cung 
cấp tới các doanh nghiệp các xu 
hướng cập nhật nhất, các loại vật 
liệu bền vững nhất có thể áp dụng 
tại Việt Nam, tăng tính cạnh tranh 
với các sản phẩm trong khu vực, 
Hội thảo giới thiệu cho các doanh 
nghiệp, các tổ chức chuyên ngành, 

các trường tham dự cuộc thi: “Thiết 
kế sản phẩm bền vững cho hàng 
thủ công mỹ nghệ Việt Nam”

Hội thảo đã thu hút được sự quan 
tâm của gần 200 tổ chức chuyên 
ngành, các trường, viện và trung 
tâm thiết kế và đặc biệt là các 
doanh nghiệp trong lĩnh vực thủ 
công mỹ nghệ đang hướng tới sự 
phát triển thiết kế và thương hiệu 
bền vững. 

HỘI THẢO GIỚI THIỆU XU HƯỚNG THIẾT KẾ CÁC SẢN PHẨM BỀN VỮNG Ở CHÂU ÂU  
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

Tổng quan về xuất nhập khẩu năm 2013
Xuất nhập khẩu theo mặt hàng
Xuất nhập khẩu theo thị trường

Chính sách, cơ chế xuất nhập khẩu
Các vấn đề liên quan

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

Quy định
Chương I: Các điều khoản chung
Chương II: Thỏa thuận chung
Chương III: Thỏa thuận ưu đãi đặc biệt cho sự phát 
triển bền vững và quản trị tốt
Chương IV: Thỏa thuận đặc biệt dành cho các nước 

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỐN SÁCH

I. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐÀM PHÁN FTA
1. Xây dựng chiến lược chung về hội nhập và tham 
gia FTA
2. Xây dựng chiến lược đàm phán FTA
3. Quyết định đàm phán chính thức
4. Thành lập đoàn đàm phán
5. Quá trình đàm phán
6. Thực hiện Hiệp định FTA
7. Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Hiệp định 
FTA

"HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN"

"QUY CHẾ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) 
CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU - GIAI ĐOẠN 2014-2023"Thực hiện chủ trương chủ động 

hội nhập kinh tế quốc tế, khẳng 
định quyết tâm đổi mới cơ cấu 
kinh tế và cải thiện môi trường 

kinh doanh, môi trường đầu tư, mở 
rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất 
khẩu, trong thời gian vừa qua các nỗ 
lực hội nhập kinh tế của Việt Nam đã 
được thúc đẩy trên cả 3 phương diện: 
đa phương (tham gia Tổ chức Thương 
mại thế giới - WTO), khu vực và song 
phương (tham gia các Hiệp định Khu 
vực thương mại tự do - FTA).

Các Hiệp định Khu vực thương mại tự 
do (FTAs) tiếp tục là xu thế mạnh mẽ, 
đặc biệt ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. Là một thành viên tích cực của 
ASEAN, Việt Nam cũng không đứng 
ngoài xu thế này.

Việc tham gia các khu vực thương mại 
tự do đã được Việt Nam thực hiện từ 
năm 1995 với việc gia nhập ASEAN, 
cùng các nước ASEAN xây dựng Khu 
vực thương mại tự do ASEAN (AFTA). 
Hiện nay, Việt Nam đang cùng các nước 
ASEAN triển khai nhanh và đồng bộ các 
biện pháp nhằm xây dựng Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 
2015. Cùng với các nước ASEAN, Việt 
Nam cũng đã hoàn tất các cuộc đàm 
phán FTA với các đối tác như Ấn Độ, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Niu Di-lân, Trung 
Quốc và Ôt-xtrây-lia. Trong khuôn khổ 
song phương, Việt Nam đã đàm phán 
và ký kết các hiệp định FTA với Chi-lê 
và Nhật Bản. Các Hiệp định FTA này đã 
giúp Việt Nam thúc đẩy hoạt động kinh 
tế, thương mại và đầu tư với các nước 
đối tác, phục vụ chiến lược phát triển 
kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang tham gia đàm 
phán các Hiệp định FTA ở cả cấp độ khu 
vực và song phương như Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp 
định ASEAN về Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP), Hiệp định FTA 
với Liên minh châu Âu (EU), với Hàn 
Quốc, với Liên minh hải quan (VCUFTA 
với Nga, Belarus và Kazakhstan), v.v. 
Về nội dung, các Hiệp định FTA này có 
phạm vi rộng, vượt ra ngoài các lĩnh 
vực thương mại hàng hóa và dịch vụ 
và bao gồm cả các lĩnh vực như quyền 
sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, 
phát triển bền vững (lao động và môi 
trường), cạnh tranh, v.v. Do đó, việc 
cung cấp thông tin liên quan tới các 
thuật ngữ, quy định, cam kết trong 
các Hiệp định FTA sẽ giúp các cơ quan 
quản lý, doanh nghiệp và công chúng 
hiểu rõ hơn nội dung các Hiệp định này. 
Với mục tiêu đó, Dự án Hỗ trợ Chính 
sách thương mại và đầu tư của châu Âu 

(EU-MUTRAP) quyết định cập nhật, bổ 
sung và tái bản cuốn “Hiệp định thương 
mại tự do: Một số khái niệm cơ bản” do 
Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa 
biên giai đoạn III  xuất bản năm 2011 
nhằm cung cấp cho người đọc cách 
hiểu chung về các thuật ngữ thường 
gặp trong các FTA. Bên cạnh các thuật 
ngữ trong các FTA, cuốn sách cũng 
cung cấp thông tin tổng quan về quá 
trình chuẩn bị, đàm phán các Hiệp định 
FTA và các lĩnh vực thuộc các Hiệp định 
này. Ban Quản lý Dự án hy vọng cuốn 
sách tham khảo này sẽ là tài liệu hữu 
ích, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng 
về việc tìm hiểu các Hiệp định FTA.

Toàn bộ cuốn sách có thể tải về từ 
trang Web của Dự án 
(www.mutrap.org.vn)

Liên minh châu Âu là một trong 
những đối tác thương mại quan 
trọng hàng đầu của Việt Nam, 
một trong các thị trường hấp 

dẫn nhưng đầy tính cạnh tranh.

Nhằm giúp doanh nhân Việt Nam hiểu 
thêm những ưu đãi trong chính sách 
thương mại EU, Dự án EU-MUTRAP đã 
hỗ trợ Vụ Thị trường châu Âu, Bộ Công 
Thương biên soạn cuốn sách Quy chế 
ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) mới 
của Liên minh châu Âu (EU) áp dụng từ 
1/1/2014. Các doanh nghiệp Việt Nam 
cần lưu ý, giai đoạn từ năm 2014 đến 
năm 2016 sẽ là giai đoạn quá độ quan 
trọng để các doanh nghiệp có thể tận 
dụng một hiệp định thương mại tự do 
giữa Việt Nam và EU trong tương lai.

Ngoài giới thiệu khái quát về GSP, 
những ưu đãi chung, ưu đãi phát triển 
và khuyến khích đặc biệt, tài liệu còn 
nêu danh sách các nước đang phát 
triển được hưởng GSP, mã danh mục 

hàng hóa xuất khẩu và thuế suất ưu 
đãi phổ cập.

Hy vọng cuốn sách này sẽ là một trong 

các tài liệu tham khảo có giá trị khi 
xuất khẩu vào EU. Toàn bộ cuốn sách 
có thể tải về từ trang Web của Dự án 
(www.mutrap.org.vn)

II. CÁC NỘI DUNG THƯỜNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG 
CÁC HIỆP ĐỊNH FTA
1. Thương mại hàng hóa
2. Quy tắc xuất xứ
3. Thương mại dịch vụ
4. Đầu tư
5. Các nội dung mới (FTA plus)
6. Cơ chế giải quyết tranh chấp
III. CÁC THUẬT NGỮ THƯỜNG GẶP TRONG CÁC 
FTAs

kém phát triển nhất
Chương V: Điều khoản tạm thời thu hồi chung cho 
tất cả các thỏa thuận
Chương VI: Các điều khoản phòng vệ và theo dõi
CHƯƠNG VII: Điều khoản chung
CHƯƠNG VIII: Các điều khoản cuối cùng
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LỊCH SỰ KIỆN QUÝ 1/2015

MÃ 
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/

PHỐI HỢP TỔ CHỨCTHỜI GIAN

05/01/2015 (Hà Nội)

08/01/2015 (TP HCM)

16/01/2015 (TP HCM)

16/01/2015 (Hà Nội)

22/01/2015 (Hà Nội)

29/01/2015 (Hà Nội)

29/01/2015 (Hà Nội)

30/01/2015 (Hà Nội)

03 - 04/02/2015
(Hà Nội)

NSO-6

INVIP-1

INVSO-3

ICB-14

ICB-4

INVIP-1

NSO-2

ICB-21

Lễ trao thiết bị cho các đơn vị thụ hưởng

Diễn đàn nữ doanh nhân Việt Nam:
“Nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới”

Tọa đàm
"Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ"

Hội nghị tổng kết và tập huấn công tác bình đẳng giới
và thực hiện chương trình kế hoạch bình đẳng giới

năm 2014 của Bộ Công Thương

Tọa đàm về Tham vấn xây dựng
Báo cáo thường niên về thương mại trong nước 

và phát triển thị trường năm 2014

Hội thảo “Tự chứng nhận xuất xứ: 
Kinh nghiệm của các nước và khuyến nghị

đối với Việt Nam”

Tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Họp Ban chỉ đạo Dự án EU-MUTRAP lần thứ 4

Tập huấn về “Quản lý các dự án do EU tài trợ”

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ
- Bộ Khoa học & Công nghệ

Bộ Công Thương

Vụ Thị trường trong nước,
Bộ Công Thương

Cục Xuất nhập khẩu
– Bộ Công Thương

Cục Sở hữu trí tuệ
- Bộ Khoa học & Công nghệ

Phái đoàn Liên minh châu Âu
tại Việt Nam

09-10/03/2015 
(Hà Nội)

12-13/03/2015
(Bình Dương) 

NSO-9 Khóa đào tạo Tư vấn viên
“Rào cản kỹ thuật trong lĩnh vực da giầy ở châu Âu”

Viện nghiên cứu da giầy
(LEASHORESIN)

13/03/2015
(Ban Mê Thuột) 

Hội thảo “Quyền được thông tin
của người tiêu dùng tại Việt Nam”

Cục Quản lý Cạnh tranh
– Bộ Công Thương

"TỔNG QUAN VỀ CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ SỬ DỤNG CHỨNG TỪ ĐIỆN 
TỬ TRONG HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ VÀ LỢI ÍCH KHI GIA NHẬP CÔNG ƯỚC"

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ 
của Internet và các công cụ giao 
thương qua mạng Internet, hoạt 
động thương mại điện tử ở Việt 

Nam đã có những bước phát triển vượt 
bậc. Nhằm chủ động, tích cực hội nhập 
kinh tế quốc tế, Việt Nam đang xem 
xét tham gia Công ước Liên hợp quốc 
về Sử dụng chứng từ điện tử trong hợp 
đồng quốc tế được Đại hội đồng Liên 
hợp quốc thông qua tại phiên họp lần 
thứ 38, ngày 23 tháng 11 năm 2005 
tại New York, Hoa Kỳ. 

Công ước ra đời nhằm mục đích tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng 
chứng từ điện tử trong thương mại 
quốc tế, đảm bảo các hợp đồng giao 
kết và các loại chứng từ khác được trao 
đổi bằng phương tiện điện tử cũng có 
giá trị và hiệu lực thực thi tương tự như 
bản giấy của chúng trong thương mại 
truyền thống.

Việc gia nhập Công ước được đánh giá 
sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. 
Các doanh nghiệp sẽ hạn chế được các 
tranh chấp phát sinh trong việc lựa 
chọn luật áp dụng cho hợp đồng điện 
tử, giảm mức độ sử dụng luật của nước 
đối tác. 

Bên cạnh đó, việc gia nhập Công ước 
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, bổ sung 
và sửa đổi pháp luật thương mại điện 
tử trong nước. Tuy nhiên, việc gia nhập 
Công ước của Việt Nam có thể sẽ gặp 
một số khó khăn do sự khác biệt giữa 
pháp luật hợp đồng trong nước và quốc 
tế, nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa 
theo kịp sự thay đổi của công nghệ…

Trong bối cảnh đó, việc giới thiệu nội 
dung của Công ước, đồng thời đưa đến 
cho độc giả cái nhìn từ góc độ của cơ 
quan quản lý về lợi ích cũng như khó 
khăn khi gia nhập Công ước là rất cần 
thiết. Cục Thương mại điện tử và công 
nghệ thông tin - Bộ Công Thương, được 
sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ chính sách 
thương mại và đầu tư của châu Âu 
(EUMUTRAP) đã hoàn thành báo cáo 
“Tổng quan về Công ước Liên hợp quốc 
về Sử dụng chứng từ điện tử trong hợp 
đồng quốc tế và lợi ích khi gia nhập 
Công ước” tập trung giới thiệu những 
nét khái quát của Công ước, những lợi 
ích và hạn chế khi gia nhập Công ước, 
trong đó đưa ra những phân tích cụ thể 
về cả hai mặt thuận lợi và khó khăn 
của Việt Nam khi gia nhập Công ước 
trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay. 
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ 

thông tin trân trọng giới thiệu đến bạn 
đọc nội dung Báo cáo qua Cuốn sách 
nhỏ này.

Chúng tôi hy vọng Cuốn sách sẽ là 
tài liệu hữu ích cho các cơ quan quản 
lý nhà nước, các hiệp hội, các doanh 
nghiệp và các đối tượng quan tâm.

Dự án EU-MUTRAP đã hỗ trợ Cục 
Thương mại điện tử và công nghệ 
thông tin - Bộ Công Thương biên soạn 
và xuất bản Cuốn sách này. Toàn bộ 
cuốn sách có thể tải về từ trang Web 
của Dự án (www.mutrap.org.vn)

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỐN SÁCH

I. Khái quát về Công ước 2005 
1. Bối cảnh ra đời của Công ước 
2. Những nội dung chính của Công ước 2005 
3. Một số đặc điểm của Công ước 2005 
4. Mối liên quan với tư pháp quốc tế và pháp luật 
nội địa hiện hành 
II. Lợi ích của thành viên Công ước 

1. Những ưu điểm của Công ước 2005
2. Lợi ích khi gia nhập Công ước 
3. Một số hạn chế của Công ước 
III. Những thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam gia 
nhập Công ước 
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
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SỰ KIỆN SẮP TỚI

MÃ 
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/

PHỐI HỢP TỔ CHỨCTHỜI GIAN

07/04/2015 (Hà Nội)
17/04/2015 (Cần Thơ)

27/04/2015 (TP HCM)
27-29/04/2015 

(TP HCM)

NSO-9

NSO-9

Đào tạo triển khai mạng lưới hạt nhân thương mại 

Khóa đào tạo dành cho các doanh nghiêp CNHT
về Quản lý sản xuất tinh gọn LEAN 

Hiệp hội các doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài

của Việt Nam (VAFIE)

Viện Nghiên cứu Chiến lược,
Chính sách Công nghiệp (IPSI)

Viện Khoa học Lao động
và Xã hội – Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội

15/04/2015 (Hà Nội) INVSO-1
Tọa đàm Báo cáo khảo sát về thu nhập
và điều kiện sống của lao động nữ di cư

trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Viện Khoa học Lao động 
và Xã hội - Bộ Lao động -

Thương binh & Xã hội
21/04/2015 (Hà Nội) INVSO-2

Hội thảo xác định các biện pháp hỗ trợ người lao động
có thu nhập thấp trong các nhà máy cung cấp
nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu sang

thị trường châu Âu

13/05/2015 (Hà Nội)
15/05/2015 (TP HCM)

NSO-9
Hội thảo về quá trình kiểm soát hóa chất

và các thực hành tốt về môi trường,
đáp ứng yêu cầu TBT

23-24/04/2015
(Phú Thọ) NSO-9 Khóa đào tạo về thương mại công bằng

cho các doanh nghiệp chè

Viện Nghiên cứu và Phát triển
ngành nghề nông thôn

Việt Nam (VIRI)

24-27/04/2015
(Bình Thuận) NSO-9 Khóa đào tạo về quản lý

chuỗi cung ứng cho trái cây Thanh long

Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX,
DN vừa và nhỏ miền Nam

(Socencoop)

Cục Sở hữu trí tuệ -
Bộ Khoa học & Công nghệ

Viện nghiên cứu da giầy
(LEASHORESIN)

Hiệp hội các doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài

của Việt Nam (VAFIE)

Sở Công Thương Đồng Nai28/05/2015
(Đồng Nai) EU-2 Hội thảo Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA

Viện Nghiên cứu thương mại (VIT)
– Bộ Công Thương

27/05/2015
(Hà Nội) NSO-6 Hội thảo "Tăng trưởng xanh và các cơ hội

thương mại đối với Việt Nam"

14-15/05/2015
(TP HCM) NSO-9 Khóa đào tạo lần 2

cho chuyên gia Hạt nhân thương mại 

13-14/05/2015
(Cần Thơ) INVIP-1 Đào tạo về quyền Sở hữu trí tuệ

cho các cơ quan thực thi




