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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
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Hội thảo “Báo cáo Đánh giá mức độ sẵn sàng của Việt Nam về 
các khía cạnh kinh tế - xã hội trước thềm Cộng đồng kinh tế 
ASEAN 2015” 

Hội nghị lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về quy định, thủ tục hành 
chính của ngành Công Thương 

DỰ ÁN EU-MUTRAP TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO 

DỰ ÁN EU-MUTRAP HỖ TRỢ CÁC BỘ NGÀNH
THAM DỰ HỌP Ở NƯỚC NGOÀI 

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM  

LỊCH SỰ KIỆN
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ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
 Tuần lễ truyền thông nâng cao nhận thức về công 

tác chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

Hội thảo “Nhìn lại ba năm thực thi Luật 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”  

 Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm của Việt Nam và 
EU trong việc sử dụng và ứng phó hiệu quả các biện pháp 

phòng vệ thương mại”

 Hội thảo “Ngành gỗ Việt Nam trong bối cảnh hội 
nhập và đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU”

 
 Hội thảo “10 năm thực thi Luật Cạnh tranh ở Việt 

Nam và những bài học kinh nghiệm của châu Âu” 

Hội thảo “RCEP - Cơ hội và thách thức đối với 
Cộng đồng kinh tế ASEAN và các nước CLMV” 
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ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG

Trong ba ngày từ 22 đến 24/12/2014, tại thành phố Hồ Chí 
Minh, Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương phối hợp với Dự án EU-
MUTRAP tổ chức khóa đào tạo “Quy tắc Sở giao dịch và phát 
triển Sở Giao dịch hàng hóa giao sau”. Khóa đào tạo nhằm trang 

bị cho đại diện các doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội, ngân hàng và 
các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến Sở Giao dịch hàng hóa 
những kiến thức kiến thức cơ bản liên quan đến vai trò, và hoạt động 
của thị trường hàng hóa giao sau, các nguyên tắc điều tiết thị trường 
giao sau và hệ thống pháp lý hiện thời về thị trường hàng hóa giao sau 
ở Việt Nam. Xem chi tiết tại trang 19 của Bản tin.

Rà soát Luật Thương mại Việt Nam

HOẠT ĐỘNG ICB-15

Tiếp nối các khóa đào tạo trong Quý III/2014, Dự án EU-MUTRAP 
tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo: “Những điều khoản môi 
trường trong các Hiệp định FTA của EU” từ 13-17/10/2014, 
“Thương mại và Đầu tư Dịch vụ: Những thách thức và triển vọng 

chính sách tại Việt Nam” từ 17-22/10/2014 tại Hà Nội và “Giới thiệu 
các yêu cầu về an toàn thực phẩm  để thâm nhập thị trường EU đối với 
Cá và Động vật nhuyễn thể” từ 3-7/11/2014 tại Cần Thơ và Nha Trang. 
Đây là các khóa đào tạo dành cho cán bộ Chính phủ và doanh nghiệp, 
giúp cập nhật những khía cạnh mới trong các FTA của EU. Đồng thời, Dự 
án còn phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Luật Hà Nội, 
Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Nha Trang tổ chức 
nhiều khóa đào tạo về những nội dung trên cho giảng viên, sinh viên và 
cán bộ của các trường đại học, viện nghiên cứu. Xem chi tiết tại trang 
17 của Bản tin.

Xây dựng năng lực cho các nhà đàm 
phán Việt Nam về những khía cạnh cụ 
thể của FTA thế hệ mới, trong đó có FTA 
Việt Nam-EU và FTA ASEAN-EU

HOẠT ĐỘNG EU-4

Xúc tiến thương mại và đầu tư giữa VN 
và EU

HOẠT ĐỘNG EU-15

Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu 
(PROMOCEN) - Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ 
chức khóa đào tạo “Xây dựng chiến lược và nâng cao kỹ năng 
xúc tiến thương mại với thị trường EU” cho các doanh nghiệp 

xuất khẩu, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các TP.  Cần Thơ (từ 
27-28/11/2014), TP. Nha Trang (3-4/12/2014) và TP. Rạch Giá (Kiên 
Giang) (18-19/12/2015).

Tham dự khóa học, học viên được trang bị những kỹ năng về phân tích 
thị trường, đánh giá và tiếp thị sản phẩm và tổ chức hoạt động quảng 
bá thông qua hội chợ, triển lãm… tại các thị trường nhập khẩu thuộc EU.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư đã phối hợp với Dự án EU-MUTRAP tổ chức Hội thảo 
tham vấn các cơ quan quản lý nhà nước, các Viện nghiên cứu, 
các Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp về dự thảo Báo cáo 

“Đánh giá mức độ sẵn sàng của Việt Nam về mặt kinh tế - xã hội trước 
thềm Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015” tại Hà Nội vào ngày 12/12/2014 
và tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 19/12/2014. Hội thảo nhằm đóng góp ý 
kiến cho Báo cáo tập trung vào ba nội dung: mức độ sẵn sàng của Việt 
Nam trước thềm AEC về khía cạnh kinh tế - xã hội; những nỗ lực của 
Việt Nam trong việc thực thi các biện pháp AEC; và các định hướng chính 
sách để Việt Nam tham gia có hiệu quả vào sân chơi chung của khu vực 
trong thời gian tới.  Xem chi tiết tại trang 15 của Bản tin.

Hỗ trợ Việt Nam tham gia cộng đồng 
kinh tế ASEAN

HOẠT ĐỘNG ICB-1
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Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Cạnh tranh 
và Dự án EU-MUTRAP, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tổng kết 
kinh nghiệm thực thi Luật cạnh tranh, Hội đồng Cạnh tranh đã 
tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “10 năm thực thi Luật cạnh 

tranh ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm của châu Âu” và Tọa 
đàm lấy ý kiến lần I về Đề án “Nghiên cứu xây dựng Quy chế tổ chức 
và hoạt động của HĐCT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành” tại TP. 
Hồ Chí Minh từ ngày 16 đến ngày 17/12/2014. Xem chi tiết tại trang 
12 của Bản tin.

Đề xuất chính sách và Luật Cạnh tranh

HOẠT ĐỘNG ICB-19

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình thực thi Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng trong những năm vừa qua, đồng thời tạo 
cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị những nội dung góp 
phần hoàn thiện thực thi Luật, ngày 28/10/2014, tại Hà Nội, 

Dự án EU-MUTRAP đã phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công 
Thương, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Hội Tiêu 
chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nhìn lại 
ba năm thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Xem chi tiết 
tại trang 9 của Bản tin.

Nhằm giúp các doanh nghiệp có thể ứng phó và sử dụng hiệu quả 
các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh - 
Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Dự án EU- MUTRAP tổ chức 
Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm của Việt Nam và EU trong việc 

sử dụng và ứng phó hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại” tại 
tỉnh Bình Dương vào ngày 11/11/2014. Tham dự Hội thảo có đại diện 
của Phái đoàn Liên minh châu Âu, đại diện Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ 
Công Thương, chuyên gia trong và ngoài nước của Dự án EU-MUTRAP, 
cùng đại diện các Sở, ban ngành, doanh nghiệp, hiệp hội khu vực tỉnh 
Bình Dương. Xem chi tiết tại trang 10 của Bản tin.

Trong 3 ngày, từ 19 đến 21/11/2014, Dự án EU-MUTRAP đã 
phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương tổ chức 
Khóa tập huấn “Kỹ năng điều tra vụ việc chống bán phá giá - 
Kinh nghiệm của EU” tại Hải Phòng. Khóa đào tạo nhằm giới 

thiệu tổng quan quy định pháp luật chống bán phá giá Việt Nam, các 
quy định, thực tiễn áp dụng và kinh nghiệm của EU và Hoa Kỳ trong 
việc xác định biên độ bán phá giá và thiệt hại ảnh hưởng đến các ngành 
sản xuất trong nước. Xem chi tiết tại trang 19 của Bản tin.

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

Nâng cao nhận thức của khối doanh 
nghiệp về tình hình phòng vệ thương 
mại và thúc đẩy kinh doanh bình đẳng 
trong thương mại quốc tế

Nâng cao năng lực quản lý phòng vệ 
thương mại cho Cục Quản lý cạnh tranh, 
Bộ Công Thương

HOẠT ĐỘNG ICB-21

HOẠT ĐỘNG ICB-22

HOẠT ĐỘNG ICB-23

Sau khóa tập huấn “Kỹ năng đàm phán Hiệp định thương mại tự 
do” do Dự án EU-MUTRAP tổ chức tại Ninh Bình từ 6-9/6/2014, 
Dự án đã tổ chức khóa tập huấn thứ 2 tại Hải Phòng từ 22-
24/12/2014. Khóa học thu hút được hơn 40 học viên là các cán 

bộ trẻ đến từ nhiều Bộ, ban, ngành, giảng viên của các trường Đại học, 
các cán bộ làm công tác nghiên cứu tại các Viện có liên quan đến công 
tác đàm phán. Khóa học đề cao sự tương tác giữa giảng viên và học 
viên, nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thông tin một cách hiệu 
quả nhất. Xem chi tiết tại trang 18 của Bản tin.

Hỗ trợ chuẩn bị đàm phán các hiệp định 
thương mại tự do

HOẠT ĐỘNG ICB-8
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Nhằm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Chính phủ về 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của 
nền kinh tế, được sự tài trợ và phối hợp tổ chức của Dự án EU-
MUTRAP, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tổ 

chức, cá nhân về quy định, thủ tục hành chính ngành Công Thương tại 
Hà Nội (ngày 29/9/2014) và thành phố Hồ Chí Minh (ngày 03/10/2014) 
nhằm thu thập, khảo sát ý kiến rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp, 
các cơ quan nhà nước ngành Công Thương tại địa phương, các tổ chức, 
cá nhân đối với các quy định, thủ tục hành chính ngành Công Thương. 
Xem chi tiết tại trang 15 của Bản tin.

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-6

Trong bối cảnh các nước ASEAN đang tích cực triển khai đàm 
phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), ngày 
24/10/2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, được sự tài trợ của Dự 
án EU-MUTRAP, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế 

quốc tế phối hợp với Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công 
Thương) và Trung tâm WTO Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo 
“RCEP - cơ hội và thách thức đối với Cộng đồng kinh tế ASEAN và các 
nước CLMV”. Hội thảo cung cấp thông tin tổng quan về tình hình ASEAN 
hiện tại, khoảng cách giữa nhóm các nước ASEAN+6 và các nước CLMV, 
dự báo những tác động của RCEP đối với CLMV khi Hiệp định này được 
đưa vào thực thi. Xem chi tiết tại trang 13 của Bản tin.

Trong quý 4-2014, Dự án EU-MUTRAP đã xuất bản tài liệu 
“Hướng dẫn thực thi quyền sở hữu trí tuệ" với những thông tin 
bổ ích bao gồm các quy định pháp luật và thủ tục xử lý xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, các ví dụ về tranh chấp quyền sở 

hữu công nghiệp và cạnh tranh không lành mạnh, các thông tin liên hệ 
của các cơ quan chức năng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Cuốn tài 
liệu sẽ được phát tại các hội thảo và khóa đào tạo liên quan đến quyền 
sở hữu trí tuệ trong năm 2015. 

Ngoài ra, trong tháng 1/ 2015, Dự án EU-MUTRAP sẽ hỗ trợ Cục Sở hữu 
trí tuệ tổ chức Chương trình đối thoại giữa các cơ quan nhà nước với 
doanh nghiệp về nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại 
thành phố Hồ Chí Minh và một khóa đào tạo dành cho các lực lượng thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ tại Hà Nội.

Tổ chức Hội thảo “RCEP - Cơ hội và thách 
thức đối với Cộng đồng kinh tế ASEAN và 
các nước CLMV”

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

HOẠT ĐỘNG RA-12

HOẠT ĐỘNG INVIP-1

Các chuyên gia nước ngoài và chuyên gia trong nước biên soạn 
sổ tay về các trường hợp sở hữu trí tuệ WTO và Việt Nam, bao 
gồm khoảng 30 trường hợp xử lý về sở hữu trí tuệ trong WTO và 
nhiều trường hợp vi phạm sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. 

Dự án EU-MUTRAP tài trợ và phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Bộ 
Công Thương tổ chức tuần lễ truyền thông “Nói không với hàng giả” tại 
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam lần thứ 23 trong tuần lễ  
từ 20/10 đến 25/10/2014 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ. Triễn lãm 
với sự tham gia của 11 doanh nghiệp trưng bày hàng thật hàng giả và 
rất nhiều đại diện của Chi Cục Quản lý thị trường các tỉnh/thành phố. 
Xem chi tiết tại trang 8 của Bản tin.

Nâng cao nhận thức về quyền sở hữu 
trí tuệ 

HOẠT ĐỘNG INVIP-2
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Trong quý 4/2014, các chuyên gia của dự án EU-MUTRAP đã cơ 
bản hoàn thành nghiên cứu về thực trạng các doanh nghiệp 
FDI kinh doanh Dịch vụ và hàng hóa môi trường (EGS) tại Việt 
Nam, dựa trên tài liệu đánh giá của các tổ chức OECD, UNCTAD, 

UNIDO,…, thu thập dữ liệu từ nhiều cơ quan cấp nhà nước, cấp tỉnh và 
các doanh nghiệp để hoàn thành 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".

Các chuyên gia trong nước đã thực hiện cuộc điều tra tại nhiều 
tỉnh thành phố trong cả nước với mục đích cập nhật thông tin 
về tình trạng giám sát đánh giá tác động môi trường, xem xét 
lại các dự thảo trước đây về hướng dẫn giám sát tác động môi 

trường và cập nhật bản hướng dẫn để theo dõi đánh giá tác động môi 
trường theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

Chuyên gia trong nước đã hoàn thành khảo sát về thu nhập và 
điều kiện sống của lao động di cư nữ trong doanh nghiệp FDI tại 
một số tỉnh thành phố trong cả nước đặc biệt là ở một số nơi có 
nhiều lao động di cư nữ trong doanh nghiệp FDI như thành phố 

Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Giang. Các kết quả khảo sát đang được phân 
tích và dự kiến sẽ được công bố trong quý 1/2015.

Tiếp theo bản tin số 3 xuất bản Quý III/ 2014, Dự án EU-MUTRAP 
tiếp tục phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ 
Công Thương biên soạn và xuất bản Bản tin Việt Nam và Hệ 
thống thương mại đa phương số 4. 

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

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

Khảo sát về thu nhập và điều kiện 
sống của lao động di cư nữ trong doanh 
nghiệp đàu tư nước ngoài (FDI)

Xuất bản bản tin hàng quý về thương 
mại và đầu tư quốc tế

HOẠT ĐỘNG INVEN-1

HOẠT ĐỘNG INVEN-8

HOẠT ĐỘNG INVSO-1

HOẠT ĐỘNG NSO-4

Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) thực hiện báo cáo nghiên cứu về ngành gỗ 
Việt Nam. Để phổ biến cũng như thu thập ý kiến đóng góp hoàn 
thiện dự thảo Báo cáo, Dự án phối hợp với VCCI tổ chức hội thảo 

“Ngành gỗ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và đàm phán Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam - EU” ngày 18/11/2014 tại Hà Nội. Xem chi 
tiết tại trang 11 của Bản tin.

Hỗ trợ cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp 
và chính phủ trong đàm phán thương mại 
EU - Việt Nam

HOẠT ĐỘNG NSO-5
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Tiểu dự án “Phát triển thương mại công bằng ở Việt Nam”

Viện Nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 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. 

Tiểu dự án “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 
hướng tới thị trường châu Âu

Ngày 5/11/2014 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách Công 
nghiệp - Bộ Công Thương tổ chức hội thảo khởi động Tiểu Dự án “Công 
nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng tới thị trường châu Âu” nhằm giới thiệu các 
hoạt động của 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.

Trong các ngày từ 25-28/11 tại Hà Nội và từ 1-4/12/2014 tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ 
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” nhằm mục đích nâng cao năng lực và hỗ trợ các 
doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường 
châu Âu. Khóa đào tạo do chuyên gia châu Âu giàu kinh nghiệm giảng dạy. 

Ngoài ra, 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 công 
nghiệp hỗ trợ tại các địa phương. Đối tượng tham dự lớp học là 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. 

Tiểu dự án “Tăng cường năng lực thương mại Việt Nam” (TCV)

Ngày 12/11/2014 tại Hà Nội, tiểu dự án TCV đã tổ chức hội nghị chính 
thức khai trương và tọa đàm về tác động của Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam - EU đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Hội nghị 
có sự tham dự của gần 200 đại biểu bao gồm đại diện các cơ quan chính 
phủ, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, các cơ quan ngoại giao 
của Đức, các viện, trường nghiên cứu cùng đại diện hơn 150 doanh nghiệp 
nhỏ và vừa của Việt Nam. 

Tiểu dự án “Thiết kế và xây dựng thương hiệu thủ công mỹ nghệ  
bền vững”

Ngày 27/11/2014 tại Hà Nội, Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 
Việt Nam (VIETCRAFT) đã chính thức khai trương tiểu dự án “Thiết kế và 
xây dựng thương hiệu thủ công mỹ nghệ bền vững”. 

Ngoài ra, ngày 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”. 

Tài trợ cho các hiệp hội doanh nghiệp, 
các viện nghiên cứu và trường đại học để 
thúc đẩy sự tham gia của các đơn vị này 
trong quá trình xây dựng chính sách về 
thương mại và đầu tư quốc tế

HOẠT ĐỘNG NSO-9
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TUẦN LỄ TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC 
CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Theo thống kê, mỗi năm lực 
lượng Quản lý thị trường 
cả nước kiểm tra, xử lý gần 
90.000 vụ vi phạm pháp luật 

liên quan đến hàng giả. Chỉ tính riêng 9 
tháng năm 2014, lực lượng quản lý thị 
trường cả nước đã kiểm tra 119.651 
vụ (tăng 8,92% so với cùng kỳ năm 
2013), xử lý 63.978 vụ (tăng 12,25% 
so với cùng kỳ năm 2013), với tổng số 
tiền phạt hành chính lên đến 187,86 
tỷ đồng.

Với sự hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP, 
Tuần lễ truyền thông nâng cao nhận 
thức về công tác chống hàng giả, hàng 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và 
Triển lãm Hàng thật - Hàng giả trong 
khuôn khổ Hội chợ quốc tế Hàng công 
nghiệp Việt Nam 2014 do Cục Quản lý 
thị trường (Bộ Công Thương) đã được tổ 
chức từ ngày 20 đến 24/10/2014 tại  
Hà Nội.

Tuần lễ truyền thông được tổ chức 
nhằm cung cấp thông tin cho công 
chúng về tình hình hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị 
trường; tác động tiêu cực tới kinh tế-
xã hội của các hành vi làm hàng giả, 
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 
các biện pháp xử phạt đối với các hành 
vi này; kêu gọi ý thức của người dân 
trong việc tố giác, đấu tranh chống 
những hành vi làm hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Triển lãm thu hút sự tham gia của 11 
doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, 
Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, 
thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh 
Hòa, Nghệ An, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, 
Tiền Giang, Lạng Sơn, Hồ Chí Minh.

Triển lãm trưng bày các mẫu hàng 
thật - hàng giả đã được cơ quan Quản 
lý thị trường kiểm tra, xử lý. Ngoài ra 
còn trưng bày các mẫu hàng thật - 
hàng giả của chính các doanh nghiệp 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Nạn buôn lậu, làm hàng giả và gian lận thương mại vẫn diễn 
biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nếu chỉ một 
mình lực lượng chức năng chống buôn lậu thôi chưa đủ mà 
cần có sự đồng hành của doanh nghiệp.
(Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải)

Cán bộ Cục Quản lý thị trường  - Bộ Công 
Thương hướng dẫn cho người tiêu dùng 
cách phân biệt hàng thật  - hàng giả



9BẢN TIN MUTRAP
QUÝ IV - 2014

bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, bao gồm các mặt hàng: đồ điện, 
điện tử, thiết bị y tế, thực phẩm, đồ gia 
dụng, tem chống giả.  

Tại triển lãm, doanh nghiệp trực tiếp 
hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt 
hàng thật- hàng giả khi mua hàng, 
giúp người tiêu dùng có kinh nghiệm 
nhận biết hàng thật, hàng giả, đồng 
thời nâng cao nhận thức và hành động 

của người tiêu dùng trong việc tham 
gia bài trừ nạn hàng giả, hàng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ.

Tham quan triển lãm, Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, 
nạn buôn lậu, làm hàng giả và gian lận 
thương mại vẫn diễn biến phức tạp với 
thủ đoạn ngày càng tinh vi, nếu chỉ 
một mình lực lượng chức năng chống 
buôn lậu thôi chưa đủ mà cần có sự 

đồng hành của doanh nghiệp. 

Qua tuần lễ truyền thông, người tiêu 
dùng có thêm kinh nghiệm trong việc 
nhận biết hàng thật. Triển lãm cũng 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
nâng cao uy tín và bảo vệ sản phẩm 
chính hiệu của mình; đồng thời khuyến 
khích, hướng dẫn các doanh nghiệp chủ 
động tích cực tham gia công tác đấu 
tranh chống hàng giả./.

HỘI THẢO 
“NHÌN LẠI BA NĂM THỰC THI LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI 
NGƯỜI TIÊU DÙNG”

Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng (NTD) được Quốc hội 
thông qua ngày 17/11/2010 và 
chính thức có hiệu lực từ ngày 

01/7/2011. Sau 3 năm, Luật Bảo vệ 
quyền lợi NTD đã góp phần xây dựng 
một môi trường tiêu dùng lành mạnh, 
bảo vệ tốt quyền và lợi ích chính đáng 
của các chủ thể có liên quan, trong đó 
trọng tâm là quyền và lợi ích hợp pháp 
của NTD.

Ngày 28/10/2014, Cục Quản lý cạnh 
tranh - Bộ Công Thương phối hợp với 
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 
Việt Nam và Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ 
người tiêu dùng (VINASTAS) Việt Nam 
tổ chức Hội thảo “Nhìn lại ba năm thực 
hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng”. Hội thảo được sự hỗ trợ của Dự 

án EU-MUTRAP.

Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá quá 
trình thực thi Luật trong những năm 
vừa qua, đồng thời tạo cơ hội chia sẻ 
kinh nghiệm và kiến nghị những nội 
dung góp phần hoàn thiện thực thi Luật.

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều 
Bộ/ngành, các Sở Công Thương và Hội 
Bảo vệ người tiêu dùng các tỉnh phía 
Bắc; đại diện các tổ chức quốc tế, các 
hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và 
các cơ quan truyền thông.

Hội thảo tập trung vào hai nội dung 
chính: hoạt động của cơ quan quản lý 
nhà nước và hoạt động của các hội bảo 
vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo 
vệ người tiêu dùng. 

Phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu đã 
tổng kết, đánh giá những kết quả đạt 
được và chỉ ra những hạn chế, tồn tại 
trong công tác bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. 

Trong thời gian 3 năm thực thi, thành 
công lớn nhất của Luật là đã khuyến 
khích được các doanh nghiệp sản xuất 
và các địa phương tích cực tham gia bảo 
vệ quyền lợi NTD. Ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 
VINASTAS cho biết, Luật Bảo vệ quyền 
lợi NTD đã tạo được sự chuyển biến đối 
với các đơn vị sản xuất kinh doanh. Nhận 
thức được trong hoàn cảnh khó khăn 
như hiện nay, NTD là yếu tố cốt lõi để 
giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 
thành công và trụ vững trên thị trường 
nên các  doanh nghiệp đã có ý thức cao 
trong việc chủ động bảo vệ quyền lợi 
NTD. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng rất 
thiện chí trong việc giải quyết các khiếu 
nại của NTD. Một số doanh nghiệp tiêu 
biểu là Vinamilk, TH Truemilk, Mobifone, 
Unilever, Tôn Hoa Sen…

Trong thời gian 3 năm 
thực thi, thành công 
lớn nhất của Luật là 
đã khuyến khích được 
các doanh nghiệp sản 
xuất và các địa phương 
tích cực tham gia bảo 
vệ quyền lợi người tiêu 
dùng

Từ trái sang phải: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch kiêm tổng  thư  ký Hiệp hội Tiêu chuẩn và 
Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS), Ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh 
tranh, TS. Trần Việt Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
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Cùng với quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, nhiều Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam 
đã ký kết và đang đàm phán, 

doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam 
đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện 
phòng vệ thương mại. Các vụ kiện này 
đã gây ra những tác động cho nền kinh 
tế Việt Nam nói chung và các doanh 
nghiệp xuất khẩu nói riêng, thể hiện ở 
việc hạn chế khả năng xuất khẩu và  
tốn kém tài chính khi tham gia vụ việc. 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong 
nước vẫn chưa thực sự quan tâm đến 
việc sử dụng các công cụ phòng vệ 
thương mại để bảo vệ lợi ích hợp pháp 
của mình trước nguy cơ cạnh tranh 
không công bằng của hàng nhập khẩu. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp có thể 
ứng phó và sử dụng hiệu quả các biện 
pháp phòng vệ thương mại, Cục Quản 
lý cạnh tranh phối hợp với Dự án EU- 
MUTRAP tổ chức Hội thảo “Trao đổi 
kinh nghiệm của Việt Nam và EU trong 
việc sử dụng và ứng phó hiệu quả các 
biện pháp phòng vệ thương mại” tại 
Bình Dương vào ngày 11/11/2014. 
Tham dự Hội thảo có đại diện của Cục 
Quản lý cạnh tranh, chuyên gia nước 
ngoài, chuyên gia trong nước cùng đại 
diện các sở, ban ngành, doanh nghiệp, 
hiệp hội khu vực tỉnh Bình Dương. 

Tại Hội thảo, các diễn giả đã trình bày 
về thực trạng, xu hướng áp dụng các 
biện pháp phòng vệ thương mại đối 
với doanh nghiệp xuất khẩu của Việt 
Nam trong thời gian gần đây và tác 

động đối với doanh nghiệp. Cho đến 
nay, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt 
Nam đã phải đối phó với 80 vụ kiện 
về phòng vệ thương mại, trong đó các 
vụ việc chống bán phá giá chiếm đến 
47 vụ. Các nước nhập khẩu tiến hành 
điều tra và sản phẩm thuộc đối tượng 
điều tra ngày càng đa dạng và phức 
tạp. Kinh nghiệm của EU và cơ quan 
điều tra Việt Nam cho thấy, nếu có sự 
chuẩn bị tốt và phối hợp chặt chẽ giữa 
các doanh nghiệp và Hiệp hội, cơ quan 
điều tra nước ngoài, và có chiến lược 
thống nhất sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại 
đáng kể. 

Bên cạnh đó, các chuyên gia đã có 
bài trình bày về tình hình sử dụng các 
biện pháp phòng vệ thương mại của 
EU cũng như Việt Nam. Cho đến nay,  
mặc dù pháp luật về phòng vệ thương 
mại của Việt Nam đã được ban hành 9 
năm nhưng Việt Nam mới chỉ tiến hành 
khởi xướng điều tra 3 vụ việc phòng 
vệ thương mại và có 2 vụ tiến hành áp 
thuế.  Hầu hết các doanh nghiệp trong 
nước vẫn chưa thực sự quan tâm đến 
công cụ này để có thể bảo vệ lợi ích 
của mình trước sự cạnh tranh không 
công bằng hoặc gia tăng đột biến của 
hàng nhập khẩu do doanh nghiệp chưa 
biết đến hoặc chưa hiểu rõ các quy 

định về trình tự thủ tục nộp hồ sơ khởi 
kiện, tính toán biên độ phá giá, biên độ 
thiệt hại. Tại Hội thảo, chuyên gia Dự 
án EU-MUTRAP đã trình bày một số 
kinh nghiệm rút ra từ vụ việc chống 
bán phá giá đầu tiên của Việt Nam và 
đại diện cơ quan điều tra về phòng 
vệ thương mại của Việt Nam đã phân 
tích một số khó khăn và khuyến nghị 
đối với doanh nghiệp trong quá trình 
chuẩn bị hồ sơ yêu cầu áp dụng các 
biện pháp phòng vệ thương mại.

Kết thúc buổi Hội thảo, nhiều câu hỏi 
của các đại biểu tham dự đã được đặt 
ra cho các chuyên gia về cách thức 
thu thập số liệu trong quá trình ứng 
phó, quá trình lập hồ sơ yêu cầu khởi 
xướng điều tra và kinh nghiệm của EU 
trong việc phối hợp với các hiệp hội 
ngành hàng nhằm ứng phó vụ kiện 
một cách hiệu quả. Giải đáp các câu hỏi 
này, đại diện Cục Quản lý cạnh tranh 
đã trình bày một số kinh nghiệm thực 
tiễn trong quá trình điều tra vụ việc 
cũng như những vướng mắc mà doanh 
nghiệp có thể gặp phải khi tham gia 
các vụ kháng kiện cũng như khởi kiện.  

HỘI THẢO “TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM CỦA VIỆT NAM VÀ EU TRONG 
VIỆC SỬ DỤNG VÀ ỨNG PHÓ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI”

Cho đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã 
phải đối phó với 80 vụ kiện về phòng vệ thương mại, trong 
đó các vụ việc chống bán phá giá chiếm đến 47 vụ

Theo các chuyên gia, lực lượng quản 
lý nhà nước còn mỏng là một hạn chế 
trong việc bảo vệ quyền lợi NTD.

Ông Cao Xuân Quảng, chuyên viên 
Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, hiện 
nay Phòng Bảo vệ quyền lợi NTD của 
Bộ Công Thương chỉ có 10 người. Ở 
các địa phương, mỗi  huyện chỉ có 1-2 
cán bộ kiêm nhiệm việc bảo vệ quyền 
lợi NTD. Theo ông Quảng, công tác bảo 
vệ quyền lợi NTD cần được đầu tư thích 

đáng mới thực thi được tốt.

Một số kiến nghị đã được đề xuất nhằm 
đẩy mạnh quá trình triển khai các nội 
dung của Luật, nhấn mạnh vào sự 
cần thiết của việc hoàn thiện bộ máy 
quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng từ trung ương đến địa 
phương; tăng cường hỗ trợ hoạt động 
của các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng; xây dựng và ban hành các văn 
bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thực 

hiện các quy định pháp luật về thủ tục 
xét xử rút gọn áp dụng cho những vụ 
việc liên quan đến bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng

Sau Hội thảo, các ý kiến đề xuất, kiến 
nghị sẽ được Cục Quản lý cạnh tranh 
tổng hợp, tiếp thu và báo cáo các cơ 
quan, đơn vị liên quan nhằm tiếp tục 
chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các quy 
định, chính sách bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng ./.
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HỘI THẢO “NGÀNH GỖ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
VÀ ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU”

Trong khuôn khổ hoạt động 
NSO-5, Dự án EU-MUTRAP hỗ 
trợ Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) thực 

hiện Báo cáo nghiên cứu về ngành gỗ 
Việt Nam. Để phổ biến cũng như thu 
thập ý kiến đóng góp hoàn thiện dự 
thảo Báo cáo, Dự án EU-MUTRAP phối 
hợp với VCCI tổ chức hội thảo “Ngành 
gỗ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 
và đàm phán Hiệp định thương mại tự 
do Việt Nam - EU” ngày 18/11/2014 
tại Hà Nội. 

Là một trong những ngành kinh tế có 
tốc độ tăng trưởng ấn tượng, với các 
sản phẩm chế biến nằm trong nhóm có 
kim ngạch xuất khẩu cao nhất liên tiếp 
trong nhiều năm trở lại đây, ngành chế 

biến gỗ đang nhận được sự quan tâm 
của Chính phủ trong các chính sách, cơ 
chế hỗ trợ phát triển sản xuất, thương 
mại. Liên quan đến cơ chế tham vấn 
của doanh nghiệp trong hoạch định 
chính sách cũng như trong đàm phán 
các hiệp định thương mại quốc tế, 
bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc 
trung tâm WTO của VCCI, chuyên gia 
Dự án EU-MUTRAP nhấn mạnh trong 
bài phát biểu khai mạc, mặc dù Chính 
phủ đã cho phép và khuyến khích các 
doanh nghiệp tham gia nhưng các 
doanh nghiệp nói chung và đặc biệt 
các doanh nghiệp ngành gỗ tham gia 
chưa sâu. Lý do là các doanh nghiệp 
còn lúng túng chưa biết cơ chế tham 
gia và tầm nhìn còn hạn chế khiến bản 
thân các doanh nghiệp còn chưa định 

hướng được tương lai phát triển ra sao 
để góp ý cho đoàn đàm phán của Chính 
phủ. 

Về thực trạng ngành gỗ, Bà Nguyễn 
Thị Thu Trang cho biết ngành chế 
biến gỗ đứng thứ 5 về kim ngạch xuất 
khẩu nhưng quy mô sản xuất nhỏ lẻ, 
đa phần là các doanh nghiệp nhỏ - siêu 
nhỏ. Tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ - siêu 
nhỏ tăng nhanh trong khi số doanh 
nghiệp lớn và vừa tăng không đáng kể. 

Đặt ngành gỗ trong bối cảnh đàm phán 
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - 
EU (EVFTA), Bà Phùng Thị Lan Phương, 
Ban Thư ký Trung tâm WTO, VCCI, cho 
biết EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 
hai của Việt Nam (tập trung vào các 

EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam là một trong bốn 
nước xuất khẩu gỗ lớn nhất vào thị trường EU.
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Trong khuôn khổ Chương trình 
hợp tác giữa Hội đồng Cạnh 
tranh và Dự án EU-MUTRAP, 
nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và 

tổng kết kinh nghiệm thực thi Luật cạnh 
tranh, Hội đồng Cạnh tranh đã tổ chức 
Hội thảo quốc tế với chủ đề “10 năm 
thực thi Luật cạnh tranh ở Việt Nam và 
những bài học kinh nghiệm của châu Âu” 
tại TP. Hồ Chí Minh ngày 16/12/2014. 

Tham dự Hội thảo có các Ủy viên Hội 
đồng Cạnh tranh, đại diện của Bộ Công 
Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, đại diện 
Tòa Hành chính Tòa án Nhân dân các 
tỉnh, các hiệp hội, các văn phòng luật, 
các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng 
Nghĩa - Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh, 
các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về 
những điểm tích cực cũng như những 
bất cập và khó khăn trong quá trình xử 
lý các vụ việc cạnh tranh, các kiến nghị 
về đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng Cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay 
cùng nhiều vấn đề liên quan khác. Các 
chuyên gia trong và ngoài nước đã đưa 
ra các ý kiến bình luận trong quá trình 
xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh, 
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của các 
nước trong quá trình thực thi pháp luật 
cạnh tranh. 

Ông Trần Mai Hiến, Trưởng Ban Thư ký 
Hội đồng Cạnh tranh đã trình bày tóm 
tắt  4 vụ việc hạn chế cạnh tranh đã 
được Hội đồng Cạnh tranh xử lý trong 
những năm qua, bao gồm các vụ việc 
lạm dụng vị trí thống lĩnh của Công ty 
Xăng dầu hàng không Vinapco và Công 
ty Liên doanh Nhà máy bia Việt Nam, 
các vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh 
tranh của các công ty bảo hiểm xe cơ 
giới và bảo hiểm học sinh. Các vụ việc 
này được Tiến sỹ Nguyễn Am Hiểu và 
Tiến sỹ Trịnh Minh Hiền phân tích kỹ 
lưỡng về bối cảnh, quá trình phát sinh 
và xử lý vụ việc, quá trình tố tụng tại 
tòa án cũng như các bài học được rút 
ra sau đó. 

Tại Hội thảo, Giáo sư Frank Naert, 
Chuyên gia của Dự án EU-MUTRAP, 
phân tích các lợi ích mà cạnh tranh 
mang lại, giới thiệu các quy định của EU 
về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, các 
thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở châu 

Âu theo chiều dọc và chiều ngang. Giáo 
sư cũng giới thiệu một số vụ việc hạn 
chế cạnh tranh đã được Cơ quan cạnh 
tranh của EU xử lý và phân tích tác 
động của chúng.

Các đại biểu đến từ hiệp hội Bảo hiểm, 
hiệp hội Ngân hàng, đại diện các công 
ty luật và các doanh nghiệp cũng đóng 
góp nhiều ý kiến thảo luận. Các ý kiến 
đều cho rằng đây là cơ hội để các doanh 
nghiệp có thể hiểu rõ hơn về pháp luật 
cạnh tranh, giúp các doanh nghiệp 
tránh các hành vi vi phạm pháp luật 
cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh 
của mình. Các đại biểu đều đồng thuận 
về những vấn đề có tính chất thời sự, 
thiết thực và tính răn đe của các vụ việc 
hạn chế cạnh tranh đã được Hội đồng 
Cạnh tranh xử lý. Một số ý kiến về các 
kiến nghị hoàn thiện Luật Cạnh tranh 
và các vấn đề tố tụng liên quan đến 
các vụ án hành chính xử lý vụ việc cạnh 
tranh là những đóng góp có giá trị cho 

HỘI THẢO 
“10 NĂM THỰC THI LUẬT CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM
VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CHÂU ÂU”

4 vụ việc hạn chế cạnh tranh đã được Hội đồng Cạnh tranh xử 
lý trong những năm qua, bao gồm các vụ việc lạm dụng vị trí 
thống lĩnh của Công ty Xăng dầu hàng không Vinapco và Công 
ty Liên doanh Nhà máy bia Việt Nam, các vụ việc thỏa thuận 
hạn chế cạnh tranh của các công ty bảo hiểm xe cơ giới và bảo 
hiểm học sinh

nước Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha) và 
Việt Nam là một trong bốn nước xuất 
khẩu gỗ lớn nhất vào thị trường EU. Báo 
cáo cũng trình bày các nội dung trong 
đàm phán EVFTA liên quan đến ngành 
gỗ như tiếp cận thị trường, quy tắc xuất 
xứ, TBT, SPS, quy tắc cạnh tranh, môi 
trường và đề cập đến một số khuyến 
nghị phương án đàm phán liên quan đến 
gỗ chế biến. 

Nhận định về báo cáo, ông Nguyễn Tôn 
Quyền, Phó chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm 
sản Việt Nam khẳng định, lần đầu tiên 
có một nghiên cứu về ngành gỗ gắn 
với đàm phán một hiệp định cụ thể 
(EVFTA). Đây là một báo cáo khá toàn 

diện, sâu sắc và khách quan về ngành 
gỗ chế biến ở Việt Nam với cả hai mảng 
màu sáng tối. Báo cáo cũng đề xuất một 
số hướng phát triển cho ngành gỗ trong 
thời gian tới cũng như phương án đàm 
phán EVFTA về nhóm mặt hàng gỗ. Tuy 
nhiên, báo cáo cũng vẫn còn những vấn 
đề cần phải hoàn thiện như: cần nghiên 
cứu sâu hơn thị trường EU về ngành gỗ 
(nhu cầu, thị hiếu...), vấn đề sử dụng gỗ 
(xuất xứ gỗ đối với gỗ Việt Nam...), hạn 
chế của bản thân các doanh nghiệp gỗ 
Việt Nam, vấn đề thị trường gỗ nội địa. 

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Cục Chế biến 
nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

nhận xét số liệu thống kê còn cũ và dẫn 
nguồn chưa rõ. Cục Chế biến nông lâm 
thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, sẵn sàng phối 
hợp với các chuyên gia của Dự án để 
hoàn thiện báo cáo về các vấn đề trên. 

Sau Hội thảo, tiếp thu ý kiến góp ý của 
các bộ ban ngành và hiệp hội ngành 
hàng, các chuyên gia của Dự án sẽ phối 
hợp với các đơn vị liên quan để hoàn 
thiện dự thảo báo cáo. 
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chương trình sửa đổi Luật Cạnh tranh 
trong tương lai.

Sau Hội thảo là phiên Tọa đàm lấy ý kiến 
về Đề án “Nghiên cứu xây dựng Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh 
tranh trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành” ngày 17/12/2014. Trong phiên 
tọa đàm, các đại biểu đã chỉ ra một số 
vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực 
hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng cạnh tranh. Các chuyên gia 
cũng phân tích các vướng mắc, bất cập 
trong Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng cạnh tranh và nêu các kiến 
nghị Hội đồng Cạnh tranh tiếp thu, hoàn 
thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng cạnh tranh.

Từ trái sang phải : GS. Frank Naert - Chuyên gia EU-MUTRAP, Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Thành viên Hội đồng Cạnh tranh, 
Ông Trần Mai Hiến - Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh

HỘI THẢO “RCEP - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 
KINH TẾ ASEAN VÀ CÁC NƯỚC CLMV”

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện 
khu vực - RCEP là ý tưởng được 
khởi xướng bởi các nước Đông 
Á. Mục tiêu là tích hợp các hiệp 

định thương mại tự do (FTA) khác nhau 
thành một hiệp định toàn diện để tối đa 

hóa các lợi ích kinh tế. RCEP dự kiến sẽ 
kết thúc đàm phán vào cuối năm 2015 và 
đi vào thực thi ngay sau đó. Cho tới nay, 
ASEAN và các đối tác đã tổ chức 5 Phiên 
đàm phán Hiệp định RCEP và hai Phiên 
họp cấp Bộ trưởng trong khuôn khổ Hội 

nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN năm 2013 
và 2014. Các bên đã thành lập 07 nhóm 
công tác, 04 tiểu ban và đã đưa ra các đề 
xuất, thảo luận quan điểm, cách tiếp cận 
của nhau trong các lĩnh vực đàm phán, 
đặc biệt là thương mại hàng hóa, dịch vụ 
và đầu tư.

Trong bối cảnh các nước ASEAN đang tích 
cực triển khai đàm phán Hiệp định Đối tác 
Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), ngày 
24/10/2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
được sự tài trợ của Dự án EU-MUTRAP, 
Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác 
kinh tế phối hợp với Vụ Thị trường Châu 
Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) và 

Thúc đẩy hợp tác kinh tế với các đối tác là một trụ cột của 
Cộng đồng Kinh tế ASEAN và đàm phán Hiệp định RCEP đang 
được coi là ưu tiên cao nhất của ASEAN trong trụ cột này
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Chủ trì Hội thảo: Ông Claudio Dordi - Trưởng 
nhóm chuyên gia tư vấn, Dự án EU-MUTRAP, 
Ông An Thế Dũng - Vụ trưởng, Chánh Văn 
phòng UBNG về HTKTQT

Trung tâm WTO Thành phố Hồ Chí Minh 
tổ chức Hội thảo “RCEP - cơ hội và thách 
thức đối với Cộng đồng kinh tế ASEAN và 
các nước CLMV”. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia kinh tế chia 
sẻ về cơ hội và thách thức của các nước 
ASEAN nói chung và các nước CLMV nói 
riêng trong quá trình hiện thực hóa RCEP; 
tình hình hợp tác trong ASEAN và vấn 
đề thu hẹp khoảng cách phát triển giữa 
các nước thành viên; Cộng đồng kinh tế 
ASEAN 2015 và triển vọng phát triển thị 
trường du lịch giữa các nước thành viên 
ASEAN và các nước CLMV; RCEP và các 
vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế của các 
nước CLMV.

Theo ông An Thế Dũng - Chánh Văn 
phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh 
tế Quốc tế, khi RCEP được ký kết sẽ hỗ 
trợ Việt Nam trong tiến trình nỗ lực hội 
nhập ASEAN, góp phần tạo môi trường 
hòa bình, ổn định phát triển kinh tế; đồng 
bộ hóa các FTA hiện có giữa ASEAN với 
các đối tác nhằm giảm tối đa sự khác biệt 
về quy tắc thực thi các FTA; xây dựng gói 
cam kết chung về tự do hóa thương mại 
hàng hóa, dịch vụ, đầu tư.

Theo Ông Claudio Dordi, Trưởng nhóm 
chuyên gia tư vấn Dự án EU-MUTRAP, các 
nhà xuất khẩu vào Việt Nam cũng phải 
đối mặt với những rào cản đáng kể đối 
với các mặt hàng cụ thể, đáng chú ý nhất 
là thuế nhập khẩu rượu và các sản phẩm 
thuốc lá, xe mô tô và xe máy. Việt Nam 
sẽ thu được lợi ích khi tăng cường các FTA 
hiện tại. Việt Nam cũng có thể tổn thất 
do chệnh hướng thương mại nếu Nhật 

Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tự do hóa 
thương mại với nhau.
 
Theo bà Lâm Thị Quỳnh Anh - Trưởng 
phòng Thông tin tuyên truyền và hợp tác 
song phương (Văn phòng Ủy ban quốc gia 
về Hợp tác kinh tế quốc tế), việc tham gia 
Hiệp định RCEP phù hợp với chủ trương 
tích cực, chủ động tham gia ASEAN, xây 
dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN của Việt 
Nam. Thúc đẩy hợp tác kinh tế với các đối 
tác là một trụ cột của Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN và hiện nay đàm phán Hiệp định 
RCEP đang được coi là ưu tiên cao nhất 
của ASEAN trong trụ cột này.

Bên cạnh đó, Hiệp định RCEP (ASEAN+ 6) 
phù hợp với quan điểm của Việt Nam về 
việc xây dựng một tiến trình hội nhập tại 
Đông Á mang tính “mở”, cân bằng, với sự 
tham gia của nhiều bên, trong đó ASEAN 
đóng vai trò “trung tâm”. Hiệp định RCEP 
sẽ hỗ trợ các nỗ lực hội nhập ASEAN cũng 
như giữa ASEAN và các đối tác, góp phần 
tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát 
triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Lưu, Viện nghiên cứu 
Chiến lược Du lịch (Bộ VHTT&DL) cho 
rằng,  khi được ký kết, RCEP sẽ đem đến 
cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam 
nhiều cơ hội. Theo đó, các nước trong khu 
vực sẽ mở rộng thị trường du lịch quốc tế 
cho Việt Nam và ngược lại Việt Nam cũng 
mở cửa thị trường du lịch cho các nước 
trong nội khối. Khi đó, du lịch Việt Nam có 
điều kiện mở rộng trao đổi khách, thu hút 
đầu tư, đẩy mạnh du lịch quốc tế, cắt giảm 
chi phí tổ chức tour, hạ giá thành, tiếp cận 
các thị trường rộng lớn hơn. 

Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội mà 
RCEP sẽ đem lại, ông Claudio Dordi cho 
rằng, Việt Nam cũng cần nhận diện trước 
những thách thức mà RCEP có thể đặt ra 
trong quá trình phát triển kinh tế. Theo 
đó, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
đối mặt với một thách thức lớn nhất là 
hàng hóa từ các nước khác có thể đưa vào 
Việt Nam với mức thuế suất thấp hơn. Cụ 
thể, hàng hóa của Việt Nam sẽ phải cạnh 
tranh với các mặt hàng may mặc, giày 
dép nhập nhẩu từ Trung Quốc, và gạo 
xuất khẩu sang Nhật Bản; các mặt hàng 
chăn nuôi, thức ăn và dệt may xuất khẩu 
sang Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các nước 
CLMV nói chung và Việt Nam nói riêng 
sẽ chịu nhiều thua thiệt, bất lợi khi cạnh 
tranh với các nước phát triển hơn trong 
RCEP. Cuối hội thảo, mục bình luận và hỏi 
đáp cũng nhận được nhiều sự quan tâm 
của các đại biểu tham gia Hội thảo. 

Hội thảo đã cung cấp thông tin hữu ích về 
cơ hội và thách thức khi thực thi RCEP, dự 
báo những tác động của RCEP đối với các 
nước CLMV, những vấn đề mà các nước 
ASEAN phải chuẩn bị khi RCEP có hiệu 
lực cũng như việc nâng cao năng lực để 
tham gia sâu rộng hơn vào tiến trình hội 
nhập khu vực trong thời gian tới. Các đại 
biểu tham dự đã đánh giá cao cả về khâu 
tổ chức cũng như nội dung của Hội thảo. 
Đây là một hoạt động thiết thực góp 
phần thực hiện thành công Chương trình 
hành động CLMV 2014, qua đó giúp tăng 
cường hợp tác giữa các nước CLMV và thể 
hiện tinh thần hội nhập khu vực tích cực 
của Việt Nam./.
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HỘI THẢO “BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA VIỆT NAM VỀ 
CÁC KHÍA CẠNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRƯỚC THỀM CỘNG ĐỒNG KINH TẾ
ASEAN 2015”

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), 
dự kiến được thành lập vào năm 
2015, là một nỗ lực hướng tới tạo 
dựng một thị trường và cơ sở sản 

xuất thống nhất cho các quốc gia thành 
viên ASEAN, gắn với thúc đẩy tự do lưu 
chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao 
động có tay nghề trong ASEAN. AEC cũng 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế một 
cách công bằng, thiết lập khu vực kinh tế 
có năng lực cạnh tranh cao và có thể hội 
nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. 

Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu quản 
lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với 
Dự án EU-MUTRAP tổ chức Hội thảo tham 
vấn về dự thảo Báo cáo “Đánh giá mức độ 
sẵn sàng của Việt Nam về mặt kinh tế - xã 
hội trước thềm Cộng đồng kinh tế ASEAN 
2015” tại Hà Nội vào ngày 12/12 và TP 
Hồ Chí Minh vào ngày 19/12/2014. Mục 

đích của Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng 
góp cho Báo cáo theo ba nội dung: mức độ 
sẵn sàng của Việt Nam trước thềm AEC 
về khía cạnh kinh tế - xã hội; những nỗ 
lực của Việt Nam trong việc thực thi các 
biện pháp AEC; và các định hướng chính 
sách để Việt Nam tham gia có hiệu quả 
vào sân chơi chung của khu vực trong 
thời gian tới. 

Mặc dù nền kinh tế vẫn tồn tại nhiều 
khó khăn, các chuyên gia của Dự án EU-
MUTRAP vẫn khẳng định Việt Nam đã có 
những chuẩn bị cơ bản cả về mặt kinh tế 
và xã hội, sẵn sàng tham gia AEC khi gần 
80% các biện pháp AEC đã được thực hiện. 
Để củng cố nỗ lực chuẩn bị hướng tới AEC, 
các chuyên gia nhấn mạnh Việt Nam cần 
tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả các 
cam kết đã ký, tăng cường ổn định kinh tế 
vĩ mô, cải thiện năng lực cạnh tranh, hoàn 
thiện thể chế mới để tận dụng cơ hội cũng 
như đối phó với khủng hoảng. Bên cạnh 
đó, Việt Nam cũng cần thúc đẩy cải cách 
về môi trường kinh doanh, đầu tư; nâng 
cao chất lượng hạ tầng cơ sở, nguồn nhân 
lực…

Trong phần thảo luận, các đại biểu quan 
tâm đến những thách thức mà Việt Nam 
đang phải đối mặt khi tham gia AEC, trong 
đó phải kể đến trình độ khoa học công 
nghệ và nguy cơ tụt hậu của nền kinh tế 
(hiệu quả đầu tư thấp). Các ý kiến khác bổ 
sung giải pháp để Việt Nam có thể sẵn 
sàng hơn, đó là tập trung đào tạo nhân 
lực cao và công nhân lành nghề, nhanh 
chóng đổi mới khoa học công nghệ, nâng 
cao năng suất lao động, đẩy mạnh công 
nghiệp hỗ trợ, tăng cường vai trò của Hiệp 
hội trong việc cấp chứng chỉ hành nghề 
trong ASEAN, tiến tới tự do hoá đầu tư… 
Đặc biệt, các đại biểu đánh giá cao việc 
nghiên cứu và phổ biến nội dung của 
Báo cáo đến các đối tượng khác nhau, 
bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, viện 
nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội và 
nhất là cộng đồng doanh nghiệp để giúp 
họ có cái nhìn đúng đắn và toàn diện hơn 
về AEC khi chỉ còn một năm nữa, dù muốn 
hay không, cánh cửa AEC sẽ mở./.

Việt Nam đã có những chuẩn 
bị cơ bản cả về mặt kinh tế 
và xã hội, sẵn sàng tham gia 
AEC khi gần 80% các biện 
pháp AEC đã được thực hiện

Từ trái sang phải: Ông Nguyễn Anh Dương - Chuyên gia EU-MUTRAP, TS. Võ Trí Thành - 
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, TS. Đỗ Hữu Hào - Chuyên gia 
chính EU-MUTRAP
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Từ trái sang phải: Ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công 
Thương, Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ông Phạm Đình Thưởng - 
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Nhằm thực hiện các chủ trương, 
nghị quyết của Chính phủ về cải 
thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao sức cạnh tranh của 

nền kinh tế, được sự tài trợ của Dự án 
EU-MUTRAP, Bộ Công Thương đã tổ chức 
Hội nghị lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về 
quy định, thủ tục hành chính ngành Công 
Thương tại Hà Nội ngày 29/9 và thành 
phố Hồ Chí Minh ngày 03/10/2014 nhằm 
thu thập, khảo sát ý kiến rộng rãi của 
cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan nhà 
nước ngành Công Thương tại địa phương, 
các tổ chức, cá nhân đối với các quy định, 
thủ tục hành chính ngành Công Thương. 

Hội nghị đã thu hút đông đảo sự quan 
tâm của đại diện các hiệp hội như Hiệp 
hội Thép Việt Nam, Hiệp hội Gas Việt 
Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI)…, đại diện các Sở Công 
Thương, doanh nghiệp, các Phòng 
Thương mại và Công nghiệp nước ngoài 

như AMCHAM, EUROCHAM, các Sở Công 
Thương, các Văn phòng Luật sư. Tham dự 
Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo các đơn 
vị thuộc Bộ Công Thương, nhằm trao đổi, 
trực tiếp giải đáp các vướng mắc trong 
quá trình thực hiện các quy định, thủ tục 
hành chính ngành Công Thương.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Công Thương 
Hải Phòng đánh giá cao các kết quả về 
kiểm soát thủ tục hành chính mà Bộ Công 
Thương đã đạt được trong thời gian qua, 
mặc dù Bộ mới có sự điều chỉnh bộ máy 
kiểm soát thủ tục hành chính theo chiều 
dọc, từ Văn phòng Bộ về Vụ Pháp chế. 
Sở Công Thương Hải Phòng cũng chia sẻ 

một số vấn đề vướng mắc trong quá trình 
triển khai thực hiện công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính, đề nghị Bộ hướng 
dẫn, như vấn đề thực hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Điện lực hay vấn đề 
cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. 

Đại diện Sở Công Thương các tỉnh phía 
Nam như Long An, Quảng Ngãi, Cà Mau 
v.v… nêu một số câu hỏi liên quan đến vấn 
đề triển khai thực hiện các thủ tục hành 
chính trong thực tế. Lãnh đạo các Sở cũng 
bày tỏ mong muốn có sự gắn kết hơn nữa 
trong công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính giữa Trung ương và địa phương, 
nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả công 

EUROCHAM mong muốn Bộ Công Thương tăng cường hơn 
nữa các kênh đối thoại nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy 
định, thủ tục hành chính của Bộ
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tác kiểm soát thủ tục hành chính thống 
nhất từ Trung ương tới các địa phương.

Đại diện các doanh nghiệp cũng đặt ra 
nhiều câu hỏi liên quan đến việc thực hiện 
các quy định, thủ tục hành chính trong 
ngành Công Thương như vấn đề cấp phép 
Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại 
Việt Nam, vấn đề an toàn kho chứa xăng 
dầu, vấn đề kiểm tra chất lượng thép 
nhập khẩu v.v... 

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện thành viên 
EUROCHAM chia sẻ, việc tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh 
doanh là yêu cầu quan trọng để có một 
nền kinh tế phát triển. EUROCHAM mong 
muốn Bộ Công Thương tăng cường hơn 
nữa các kênh đối thoại nhằm tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 
trong quá trình thực hiện các quy định, 
thủ tục hành chính của Bộ. 

Nhiều ý kiến của đại diện các Văn phòng 
Luật đã được chia sẻ tại Hội nghị. Văn 
phòng Luật sư Vilaf Hồng Đức bày tỏ, 
không phải cứ quy định thủ tục hành 
chính là không tiến bộ. Vilaf Hồng Đức 
đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy Bộ Công 

Thương đã thực hiện rất tốt các quy định, 
thủ tục hành chính, hỗ trợ và tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một 
số lĩnh vực như quản lý cạnh tranh, do 
chưa được quy định là thủ tục hành chính, 
việc hỗ trợ của Bộ đối với doanh nghiệp 
gặp khó khăn vì không đủ cơ sở pháp lý. 
Vilaf Hồng Đức bày tỏ mong muốn Bộ có 
nhiều kênh đối thoại trực tiếp hơn nữa, 
từ đó bổ sung các quy định, thủ tục hành 
chính hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong 
quá trình triển khai thực hiện.

Đại diện Văn phòng Luật Baker & 
McKenzie (B&McK) ghi nhận các nỗ lực 
của Bộ Công Thương trong việc hỗ trợ 
doanh nghiệp thực hiện các quy định, thủ 
tục hành chính tại Bộ Công Thương. Với 
tư cách là một trong những Văn phòng 
Luật sư hỗ trợ tích cực Bộ Công Thương 
trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, 
B&McK nêu một số trường hợp thực tiễn 
cho thấy quy định hành chính còn chưa 
được áp dụng thống nhất giữa các địa 
phương, gây thắc mắc cho doanh nghiệp 
nước ngoài và đề nghị Bộ Công Thương có 
hướng dẫn áp dụng thống nhất. 

Doanh nghiệp Orion (Bình Dương) cũng 

nêu câu hỏi về vấn đề quyền tạm nhập tái 
xuất của doanh nghiệp, đề nghị Bộ Công 
Thương hướng dẫn cụ thể. 

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công 
Thương đã trao đổi cụ thể từng vấn đề 
mà các đại biểu nêu ra nhằm tháo gỡ 
vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân 
trong quá trình thực hiện quy định, thủ 
tục hành chính ngành Công Thương.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế Bộ Công Thương, ông 
Nguyễn Sinh Nhật Tân hoan nghênh các 
ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu 
tham dự. Ông cũng tổng kết các vấn đề 
chính mà các đại biểu đã nêu ra, đồng thời 
nhấn mạnh, Hội nghị lấy ý kiến này là một 
trong những sự kiện quan trọng giúp Bộ 
Công Thương hoàn thiện quy định, thủ 
tục hành chính ngành Công Thương. Ông 
cũng cho biết Bộ Công Thương sẽ thực 
hiện thường niên những Hội nghị lấy ý 
kiến và kêu gọi các tổ chức cá nhân tích 
cực hơn nữa trong việc đóng góp ý kiến 
giúp Bộ hoàn thiện quy định, thủ tục hành 
chính ngành Công Thương./.

DỰ ÁN EU-MUTRAP 
TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Trong Quý 4/2014, Dự án EU-MUTRAP 
đã tổ chức nhiều khóa đào tạo với nhiều 
chủ đề khác nhau, mỗi khóa đào tạo kéo 
dài từ 2-3 ngày. 

Khóa đào tạo “Những điều khoản môi 
trường trong các hiệp định thương 
mại tự do của EU”

Trong các ngày 13/10, 14/10 và 16-
17/10/2014, Dự án EU-MUTRAP tổ 
chức khóa đào tạo “Những điều khoản 
môi trường trong các hiệp định thương 
mại tự do của EU” cho cán bộ các cơ quan 
chính phủ tham gia đàm phán và thực thi 
cam kết hội nhập liên quan đến lĩnh vực 
môi trường. Đối tượng đào tạo là cán bộ 
các bộ, sở ban ngành liên quan, các viện 
nghiên cứu và các giảng viên đại học.

Tại khóa đào tạo, các chuyên gia đã 

trình bày về nhiều nội dung phong phú 
như tác động của tự do hóa thương mại, 
những tác động tiềm năng của các biện 
pháp môi trường đến dòng chảy thương 
mại, mối quan hệ về luật pháp và chính 
sách giữa thương mại và môi trường, 
cũng như nội dung về bảo vệ môi trường 
trong các hiệp định của WTO. Nội dung 
về môi trường là điểm mới đóng vai trò 
hết sức quan trọng trong các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Hơn 
nữa, EU cũng rất chú trọng đến vấn đề 
này và cũng đã có một khuôn khổ quy 
định môi trường khá chặt chẽ trong 
chính sách của mình. Với tư cách là đối 
tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường, 
EU thiết lập các cơ sở pháp lý và chính 
sách cho việc đưa các điều khoản liên 
quan tới môi trường trong quan hệ đối 
ngoại của khối. Chính sách thương mại 
và phát triển bền vững luôn đi liền với 

nhau trong các FTA mà EU đã và đang 
đàm phán ký kết.

Các chuyên gia đã làm rõ xu hướng và 
định hướng chính sách trong các hiệp 
định môi trường và thương mại khu vực 
đồng thời trình bầy tổng quan các hiệp 
định thương mại song phương mới ký kết 
giữa EU với các nước thứ ba, cũng như 
phân loại các biện pháp môi trường trong 
các FTA của EU, tập trung vào chương 
Thương mại và Phát triển bền vững. Học 
viên cũng được nghe những bài học kinh 
nghiệm về thực thi các biện pháp trong 
các hiệp định thương mại khu vực và các 
FTA của EU, chính sách và ưu tiên về môi 
trường của Việt Nam và tác động tiềm 
tàng của các biện pháp môi trường trong 
FTA Việt Nam-EU đối với Việt Nam.
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Giảng viên và học viên của khóa đào tạo “Những điều khoản môi trường trong các hiệp định thương mại tự do của EU”

Khóa đào tạo “Thương mại và Đầu tư 
Dịch vụ: Những thách thức và triển 
vọng chính sách tại Việt Nam"

Trong các ngày 17/10, 20/10 và 21-
21/10/2014, Dự án EU-MUTRAP tổ chức 
khóa đào tạo cho cán bộ Chính phủ, viện 
nghiên cứu và hiệp hội về “Thương mại 
và đầu tư dịch vụ: những thách thức và 
triển vọng chính sách tại Việt Nam”. Đối 
tượng đào tạo là cán bộ các bộ, sở ban 
ngành liên quan, các viện nghiên cứu và 
các giảng viên đại học.

Trong khóa đào tạo, các chuyên gia 

cao cấp về dịch vụ đã cung cấp cho học 
viên các kiến thức chuyên sâu về những 
vấn đề chính trong pháp luật và kinh tế 
của thương mại dịch vụ và đầu tư, cũng 
như quy tắc ứng xử về thương mại dịch 
vụ và đầu tư  trong FTA Việt Nam - EU 
đang đàm phán. Các giảng viên đã nêu 
ra những hạn chế kinh tế chính trị chính 
bắt nguồn từ việc xây dựng pháp luật 
về dịch vụ và mở cửa thị trường dịch vụ 
trong hiệp định GATS (trong WTO) và các 
hiệp định ưu đãi khác nhau (ASEAN, EU, 
TPP và TISA). 

Học viên được nâng cao kỹ năng đàm 

phán thông qua thực hành các biểu cam 
kết, hiểu rõ hơn về những biến chuyển 
trong đàm phán dịch vụ. Ngoài ra, học 
viên được  nghe giảng về một số vấn 
đề chính về xây dựng luật pháp nảy 
sinh trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là 
những vấn đề liên quan đến quy định 
trong nước về không phân biệt đối xử 
cũng như công nhận lẫn nhau về trình độ 
chuyên môn và cấp phép. Các giảng viên 
cũng chia sẻ kinh nghiệm về mối quan hệ 
giữa các cách tiếp cận đa phương và ưu 
đãi trong tự do hóa thương mại dịch vụ.

Khóa đào tạo "Giới thiệu các yêu cầu 
về an toàn thực phẩm để thâm nhập 
thị trường EU đối với cá và động vật 
nhuyễn thể”

Trong các ngày 3-4/11 (tại Cần Thơ), 
6-7/11/2014 (tại Nha Trang), Dự án 
EU-MUTRAP phối hợp với Văn phòng 
SPS Việt Nam (Bộ NN & PTNT) tổ chức 
khóa đào tạo cho cán bộ Chính phủ, viện 
nghiên cứu và hiệp hội về “Giới thiệu các 
yêu cầu về an toàn thực phẩm để thâm 
nhập thị trường EU đối với cá và động 
vật nhuyễn thể”. Đối tượng đào tạo là 
cán bộ Sở Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn thuộc các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long, các công ty xuất khẩu 

hải sản phía Nam.

Tại khóa đào tạo, các chuyên gia EU và 
trong nước đã cung cấp kiến thức và 
thông tin về các nguyên tắc an toàn 
thực phẩm, thú y dịch tễ và kiểm dịch 
thực vật trong thương mại quốc tế. Khóa 
học tập trung vào các chủ đề chính sau:

- Hiệp định SPS của Tổ chức thương mại 
Thế giới (WTO);
- Các yêu cầu của EU đối với cá và động 
vật nhuyễn thể nhập khẩu vào thị 
trường EU và hệ thống cảnh báo nhanh 
đối với thực phẩm và thức ăn chăn nuôi 
(RASFF); 
- Các thông báo đối với các sản phẩm của 

Việt Nam, thực hành sản xuất tốt (GMP) 
trong ngành công nghiệp thực phẩm;
- Các quy tắc dán nhãn của EU;
- Công tác kiểm tra thú y tại biên giới của 
EU;
- Việc thay đổi hệ thống quản lý an toàn 
thực phẩm để đáp ứng các yêu cầu của 
thị trường EU;
- Rào cản phi thuế quan đối với hàng 
nông thủy sản trong thời kì hội nhập 
kinh tế thế giới…
 
Khóa học đã cung cấp các kiến thức và 
thông tin rất hữu ích, phục vụ thiết thực 
cho công tác của các cơ quan quản lý cấp 
địa phương, doanh nghiệp và trường đại 
học trong ngành thủy sản.
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Khóa đào tạo "Quy định về đầu tư 
nước ngoài giữa Việt Nam và Liên 
minh châu Âu: Chính sách và thực thi”

Trong các ngày 8-9/12 và 10-
11/12/2014, tại Hà Nội, Dự án EU-
MUTRAP phối hợp với Văn phòng SPS 
Việt Nam (Bộ NN & PTNT) tổ chức khóa 
đào tạo cho cán bộ Chính phủ, viện 
nghiên cứu và hiệp hội về “Quy định về 
đầu tư nước ngoài giữa Việt Nam và Liên 
minh châu Âu: Chính sách và thực thi”. 

Đối tượng đào tạo là cán bộ các bộ, sở 
ban ngành liên quan, các viện nghiên cứu 
và các giảng viên đại học. Giảng viên  là 
các chuyên gia trong nước và quốc tế có 
nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực đầu tư quốc 
tế và đàm phán FTA của EU và Việt Nam. 

Các nội dung của khóa học tập trung vào 
những nội dung đàm phán trong Chương 
Đầu tư của Hiệp định FTA Việt Nam - EU 
dự kiến sẽ được ký kết vào đầu năm 
2015. Chương này sẽ làm thay đổi quy 

định về quan hệ đầu tư giữa Việt Nam 
và EU.
 
Các học viên được thảo luận về mô hình 
thế hệ mới đối với các nước đang phát 
triển như Việt Nam, đối xử khác biệt 
cần áp dụng đối với đầu tư vào sản xuất 
hàng hóa so với đầu tư vào dịch vụ, lựa 
chọn giữa kinh tế thị trường và can thiệp 
của chính phủ cũng như thách thức mới, 
khi thực thi chính sách của Việt nam về 
đầu tư.

Toàn cảnh khóa đào tạo"Quy định về đầu tư nước ngoài giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu: Chính sách và thực thi”

Khóa đào tạo "Xây dựng chiến lược và 
nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại 
với thị trường EU "

Trong các ngày 27-28/11(tại Cần 
Thơ), 3-4/12 (tại Nha Trang) và 18-
19/12/2014 (tại Kiên Giang), Dự án 
EU-MUTRAP phối hợp với Cục Xúc tiến 
thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức 
khóa đào tạo cho cán bộ Chính phủ, viện 
nghiên cứu và hiệp hội về “Xây dựng 
chiến lược và nâng cao kỹ năng xúc tiến 
thương mại với thị trường EU”.

Tham dự khóa đào tạo tại mỗi địa điểm 
có hơn 60 đại biểu, học viên đến từ các 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu 
cầu tìm hiểu hướng thâm nhập cũng như 
mở rộng thị phần xuất khẩu hàng hóa 
với thị trường EU. 

Chương trình đào tạo tập trung thảo 
luận về một số vấn đề và phương pháp 
xây dựng chiến lược xúc tiến thương mại 
với thị trường EU cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ của Việt Nam; cách thức khai 
thác cơ hội kinh doanh với thị trường EU 
cùng một số kỹ năng, công cụ xúc tiến 
thương mại như xây dựng, phát triển và 
bảo hộ thương hiệu tại thị trường EU, kỹ 
năng tham gia hiệu quả vào các hội chợ 
triển lãm tại EU...

Không chỉ cung cấp những kiến thức 
cơ sở, các giảng viên còn chia sẻ với 
học viên những kinh nghiệm thực tiễn 
trong việc tổ chức các hoạt động xúc 
tiến thương mại hướng vào khối thị 
trường EU cho các doanh nghiệp Việt 
Nam như vấn đề chuẩn bị hàng mẫu, tổ 
chức gian hàng tham dự các hội chợ triển 
lãm chuyên ngành quy mô quốc tế lớn 
tại EU, thiết kế các thông điệp truyền 
thông quảng bá về sản phẩm hàng hóa, 
dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam tại 
thị trường EU...
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Khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán 
hiệp định thương mại tự do”

Tiếp nối các khóa đào tạo Kỹ năng đàm 
phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) 
trong Quý 3/2014, Dự án EU-MUTRAP 
đã tổ chức 2 khóa đào tạo “Kỹ năng đàm 
phán hiệp định thương mại tự do” trong 
các ngày từ ngày 9-11/6 tại Ninh Bình 
và ngày 22-24/12/2014 tại Hải Phòng.

 Khóa học thu hút được hơn 70 học viên 

là các cán bộ trẻ đến từ nhiều Bộ ban 
ngành, giảng viên của các trường Đại 
học, các cán bộ làm công tác nghiên cứu 
tại các Viện có liên quan đến công tác 
đàm phán.

Nội dung đào tạo gồm phần: 

- Tổng quan về FTA và đàm phán FTA
- Các tính toán để chuẩn bị đàm phán
- Đàm phán dịch vụ và Đàm phán giả định
- Áp dụng các kỹ năng đàm phán

Trong phần trao đổi, các giảng viên trình 
bày thêm về các hiệp định RCEP và TPP, 
các mối liên hệ giữa các chương trong 
FTA và giữa các FTA có liên quan đến 
Việt Nam. Đây là khóa học cuối cùng về 
chủ đề này. Trong năm 2015, Dự án dự 
kiến sẽ tổ chức các khóa tập huấn khác 
về đề tài thực thi FTA, trong bối cảnh 
FTA Việt Nam-EU sẽ được ký trong năm 
sau.

Trao chứng chỉ sau khóa học “Kỹ năng đàm phán hiệp định thương mại tự do”

Khóa đào tạo về Quy tắc Sở giao dịch 
và phát triển sở giao dịch hàng hóa 
giao sau

Trong thời gian từ ngày 22 đến 
24/12/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, 
Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương phối hợp 
với Dự án EU-MUTRAP tổ chức khóa đào 
tạo “Quy tắc sở giao dịch và phát triển 
Sở Giao dịch hàng hóa giao sau”.

Khóa đào tạo đã thu hút hơn 40 học viên 
đến các doanh nghiệp, các trường đại 
học, các hiệp hội, các ngân hàng và các 
cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 
đến Sở Giao dịch hàng hóa, tại thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Giảng viên chính của khóa học là hai 
chuyên gia quốc tế về tài chính giao dịch 
và tư vấn thị trường giao sau quốc tế và 
một chuyên gia trong nước của Sở Giao 
dịch hàng hóa Việt Nam.

Sau khóa học, học viên đã được trang bị 
những kiến thức cơ bản sau:

- Định nghĩa, mục đích, vai trò và hoạt 
động của thị trường giao dịch hàng hóa 
giao sau bao gồm cả việc tổ chức giao 
dịch và nội dung của các loại hợp đồng 
giao dịch.

- Những vấn đề về điều tiết thị trường 
giao sau bao gồm cả giám sát và quản 
lý, hiểu được các quy tắc quốc tế hướng 
dẫn xây dựng quy định và vận hành 
thị trường hàng hóa giao sau, vai trò 
của việc quản lý sở giao dịch để bảo vệ 
chống lại sự lạm dụng thị trường.

- Khuôn khổ pháp lý hiện hành và các 
quy định cụ thể về mua bán hàng hóa 
qua Sở Giao dịch ở Việt Nam. Ngoài ra, 
Học viên còn được giới thiệu khuôn khổ 
pháp lý ở một số quốc gia như Trung 
Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Vương quốc 
Anh.
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DỰ ÁN EU-MUTRAP HỖ TRỢ CÁC BỘ 
NGÀNH THAM DỰ HỌP Ở NƯỚC NGOÀI

Khóa đào tạo “Kỹ năng điều tra vụ 
việc chống bán phá giá - Kinh nghiệm 
của EU”

Từ ngày 19 đến 21/11/2014, tại Thành 
phố Hải phòng, Dự án EU-MUTRAP hỗ 
trợ Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công 
Thương tổ chức Khóa đào tạo “Kỹ năng 
điều tra vụ việc chống bán phá giá - Kinh 
nghiệm của EU”. Khóa tập huấn nhằm 
giới thiệu tổng quan quy định pháp luật 
chống bán phá giá Việt Nam, các quy 
định, thực tiễn áp dụng và kinh nghiệm 
của EU và Hoa Kỳ trong việc xác định 
biên độ bán phá giá và thiệt hại đáng kể 
đối với ngành sản xuất trong nước. 

Có gần 40 học viên tham gia khóa đào 
tạo, bao gồm các cán bộ của Bộ Công 
Thương, Tổng Cục Hải quan và các Sở 
ban ngành. Giảng viên của khóa tập 
huấn là các chuyên gia chống bán phá 
giá của EU và Việt Nam. 

Khóa đào tạo tập trung vào những nội 
dung chính liên quan đến chống bán phá 
giá:
- Thủ tục điều tra chống bán phá giá,
- Phương pháp xác định giá trị thông 
thường, phương pháp xác định giá xuất 
khẩu, so sánh giá trị thông thường và 
xuất khẩu,

- Tác động về lượng và giá, biên độ thiệt 
hại,
- Phân tích kinh tế xác định thiệt hại và 
mối quan hệ nhân quả,
- Thẩm tra thông tin, dữ liệu,
- Rà soát hành chính, rà soát hoàng hôn,
- Điều tra lẩn tránh thuế.

Các bài tập thực hành tập trung vào việc 
áp dụng các công thức tính toán biên độ 
bán phá giá và  biên độ thiệt hại. 

Sau khóa đào tạo, các học viên có cách 
nhìn toàn diện và đầy đủ hơn về quá 
trình điều tra xử lý vụ việc chống bán 
phá giá.

Từ ngày 13-17/10/2014, được sự 
tài trợ của Dự án EU-MUTRAP, 
đoàn cán bộ Bộ Công Thương và 
đại diện hiệp hội doanh nghiệp 

đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu 
lần thứ 10 (ASEM-10) tổ chức tại Milan 
(Italia). Bên lề Hội nghị còn có cuộc 
họp quan chức cấp cao ASEM (SOM) và 
Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu lần thứ 14 
(AEBF-14). 

Với chủ đề “Đối tác trách nhiệm vì tăng 
trưởng và an ninh bền vững”, Hội nghị 
tập trung vào các nội dung chính: Thúc 
đẩy hợp tác kinh tế tài chính thông qua 
tăng cường kết nối Á-Âu; Đối tác Á-Âu 
trong giải quyết các vấn đề toàn cầu 
trong một thế giới gắn kết; và Tăng 
cường đối thoại và hợp tác Á-Âu cũng 
như định hướng tương lai của ASEM. 

Các nhà lãnh đạo Á-Âu nhấn mạnh vai 

trò của khối tư nhân, nhất là vai trò cốt 
lõi của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), 
trong việc góp phần vào tăng trưởng 
kinh tế bền vững và tạo công ăn việc 
làm, đồng thời củng cố các mối quan hệ 
đối tác hiện tại và thúc đẩy các hướng 
hợp tác kinh tế mới nhằm giải quyết 
những thách thức hiện nay. Các nhà lãnh 
đạo cũng chỉ rõ tầm quan trọng của việc 
cải thiện khung khổ và điều kiện hoạt 
động cho SME, bao gồm cả mở rộng việc 
tiếp cận tín dụng và thúc đẩy sự đổi mới, 
sáng tạo trong khối SME. 

Bên cạnh đó, các bên tham gia đều hoan 
nghênh các nỗ lực hội nhập khu vực 
hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN 
vào năm 2015, cũng như ủng hộ tầm 
nhìn hậu 2015 của Cộng đồng này. Hội 
nghị thông qua Chương trình hoạt động 
giai đoạn 2014-2016, danh mục các 
sáng kiến trong tương lai của ASEM…

Diễn đàn AEBF-14 với chủ đề “Tăng 
cường quan hệ kinh doanh nhằm thúc 
đẩy hội nhập kinh tế giữa châu Á và 
châu Âu” thu hút sự tham gia của hơn 
300 đại diện doanh nghiệp. Diễn đàn 
AEBF-14 thảo luận một số vấn đề như 
cách thức tạo thuận lợi cho hội nhập kinh 
tế giữa châu Á và châu Âu, an toàn và 
an ninh lương thực và nước là động lực 
cho phúc lợi và an ninh toàn cầu, năng 
lượng, công nghệ xanh và quản lý bền 
vững tài nguyên, và hợp tác Á-Âu về cơ 
sở hạ tầng, mạng lưới kết nối và công 
nghệ vũ trụ. Sự kiện này còn là cơ hội 
để doanh nghiệp Á-Âu trao đổi về quan 
hệ kinh tế đầu tư cũng như cách thức để 
giải quyết những thách thức hiện nay 
và trong tương lai, đồng thời tạo ra một 
diễn đàn cấp cao để đối thoại với các nhà 
lãnh đạo chính trị.
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ĐĨA DVD “CÁC CAM KẾT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM”

Việt Nam đã và đang ngày càng 
hội nhập sâu vào nền kinh tế 
thế giới với nhiều dấu mốc 
quan trọng:  gia nhập Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào 
tháng 7 năm 1995, chính thức tham gia 
Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) 

vào tháng 1 năm  1996, tham gia sáng 
lập  Diễn đàn hợp tác Á  -  Âu (ASEM) năm 
1996,  tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế 
Châu Á  -  Thái Bình Dương (APEC) năm 
1998 và  trở thành thành viên Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007. 
Đồng thời, Việt Nam đã tham gia đàm 

phán ASEAN+ với nhiều đối tác, đã, đang 
và sẽ ký kết và đàm phán nhiều hiệp 
định thương mại tự do (FTA) quan trọng. 

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế, nhu cầu có một cơ sở dữ liệu chuyên 
về các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế 
của Việt Nam trong các khuôn khổ khác 
nhau (WTO, ASEAN, ASEAN+ và các FTA) 
và  thông tin về  một số đối tác quan 
trọng của Việt Nam đã trở thành một 
nhu cầu hết sức cần thiết. Nhằm đáp 
ứng nhu cầu này của các cơ quan chính 
phủ, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, 
các trường đại học và các cơ quan liên 
quan, Dự án EU-MUTRAP đã hỗ trợ Vụ 
Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công 
Thương) trong việc thu thập dữ liệu, 
thiết kế và phát hành đĩa DVD “Cam kết 
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”.

Toàn bộ nội dung đĩa DVD có thể được tải 
về theo đường dẫn 
http://mutrap.org.vn/index.php/vi/
explore/an-pham-mutrap

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM

Nội dung DVD gồm 3 phần chính:

I. Cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của 
Việt Nam

- Các cam kết song phương
- Các cam kết đa phương

II. Thông tin về một số đối tác chính của 
Việt Nam 

- FTA của các nước này với các nước 
khác
- Số liệu thống kê
- Thuế MFN/GSP

III. Các tổ chức/diễn đàn kinh tế đa 
phương

- Tổ chức Thương mại Thế giới
- Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương
- Diễn đàn Hợp tác kinh tế Á - Âu
- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
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LỊCH SỰ KIỆN QUÝ 4/2014

MÃ 
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/

PHỐI HỢP TỔ CHỨCTHỜI GIAN

03/10/2014 
(TP HCM)

06-14/10/2014
 (Brussels – Bỉ)

13/10/2014 (Hà Nội)
14/10/2014 (Hà Nội)

16 - 17/10/2014 (Hà Nội)

15-17/10/2014 
(Milan - Ý)

17/10/2014 (Hà Nội)
20/10/2014 (Hà Nội)

21-22/10/2014 (Hà Nội)

NSO-6

EU-4

EU-4

EU-15

EU-4

Hội nghị lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về quy định, 
thủ tục hành chính ngành Công thương

Phiên đàm phán thứ 10 
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU

Khóa đào tạo “Những điều khoản môi trường 
trong các hiệp định tự do thương mại của EU" FTU

Hội nghị thượng đỉnh ASEM
 và Diễn đàn doanh nghiệp Á- Âu

Khóa đào tạo "Thương mại và Đầu tư Dịch vụ: 
Những thách thức và triển vọng chính sách tại Việt Nam"

Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương

Đại học Ngoại thương
Đại học Luật Hà Nội

Hiệp hội các doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài

của Việt Nam (VAFIE)

Đại học Ngoại thương
Đại học Kinh tế -

 Đại học Quốc gia Hà Nội

20-25/10/2014
 (Hà Nội)

24/10/2014  
(TP HCM)

INVIP-2

RA-12

Tuần lễ truyền thông nâng cao nhận thức 
về công tác chống hàng giả,

 hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hội thảo “RCEP – Cơ hội và thách thức 
đối với Cộng đồng kinh tế ASEAN và các nước CLMV”

Cục Quản lý thị trường 
– Bộ Công Thương

Bộ Công Thương 

28/10/2014 
(Hà Nội) ICB-21 Hội thảo “Nhìn lại 3 năm thực hiện luật 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”
Cục Quản lý cạnh tranh 

– Bộ Công Thương 

03 - 04/11/2014
 (Cần Thơ)

06 - 07/11/2014
 (Nha Trang)

EU-4
Khóa đào tạo "Giới thiệu các yêu cầu về 

an toàn thực phẩm để thâm nhập thị trường EU 
đối với cá và động vật nhuyễn thể

11/11/2014 
(Bình Dương) ICB-22

Hội thảo "Trao đổi kinh nghiệm của Việt Nam và EU 
trong việc sử dụng và ứng phó hiệu quả

 các biện pháp phòng vệ thương mại"

Văn phòng SPS Việt Nam
 (Bộ NN & PTNT) 

Cục Quản lý cạnh tranh 
– Bộ Công Thương 

18/11/2014
 (Hà Nội) NSO-5

Hội thảo "Ngành gỗ Việt Nam
 trong bối cảnh hội nhập và đàm phán 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU"
VCCI

19 - 21/11/2014
 (Hải Phòng) ICB-23 Khóa đào tạo về "Kỹ năng điều tra 

chống bán phá giá-kinh nghiệm của EU" 
Cục Quản lý cạnh tranh 

– Bộ Công Thương 

27 - 28/11/2014
 (Cần Thơ)

03 - 04/12/2014 
(Nha Trang)

18 - 19/12/2014 
(Kiên Giang)

EU-15
Khóa đào tạo "Xây dựng chiến lược 

và nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại
 với thị trường EU” 

Cục Xúc tiến thương mại
 - Bộ Công Thương
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SỰ KIỆN SẮP TỚI

05/01/2015 (Hà Nội) Lễ trao thiết bị cho các đơn vị thụ hưởng

08/01/2015 (TP HCM) NSO-6 Diễn đàn nữ doanh nhân Việt Nam:
 “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới” Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

MÃ 
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/

PHỐI HỢP TỔ CHỨCTHỜI GIAN

16/01/2015 (TP HCM)

16/01/2015 (Hà Nội)

22/01/2015 (Hà Nội)

30/01/2015 (Hà Nội)

INVIP-1

INVSO-3

ICB-14

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

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

05 - 06/02/2015
 (Hà Nội)

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

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

Bộ Công Thương

Vụ Thị trường trong nước,
 Bộ Công Thương

29/01/2015 (Hà Nội) ICB-4 Hội thảo về tự xác nhận xuất xứ hàng hóa Cục Xuất nhập khẩu -
 Bộ Công Thương

29/01/2015 (Hà Nội) INVIP-1

NSO-2

Tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ Cục Sở hữu trí tuệ - 
Bộ Khoa học & Công nghệ

EU-MUTRAP

08 - 09 /12/2014 (Hà Nội)
10 - 11 /12/2014 (Hà Nội) EU-4

Khóa đào tạo "Quy định về đầu tư nước ngoài 
giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu: 

Chính sách và thực thi
Đại học Ngoại thương

22 - 24/12/2014
 (Hải Phòng) ICB-8 Khóa đào tạo kỹ năng đàm phán

22 - 24/12/2014
 (TP HCM) ICB-15 Khóa đào tạo “Xây dựng Sở giao dịch

 hàng hóa giao sau”
Vụ Pháp chế 

- Bộ Công Thương

12/12/2014 (Hà Nội)
19/12/2014 (TP HCM) ICB-1

Hội thảo Báo cáo “Đánh giá mức độ sẵn sàng 
của Việt Nam về mặt kinh tế - xã hội trước thềm 

Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015”

Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế Trung ương

16-17/12/2014 
(TP HCM) ICB-19

- Hội thảo 10 năm thực thi Luật Cạnh tranh ở Việt Nam
 và những bài học kinh nghiệm của châu Âu

- Tọa đàm lấy ý kiến đề án nghiên cứu sửa đổi quy chế 
tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh

Hội đồng Cạnh tranh


