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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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DỰ ÁN EU- MUTRAP TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO 
Tập huấn về Sở hữu trí tuệ cho lực lượng quản lý thị trường

Khóa tập huấn “Cộng đồng kinh tế ASEAN và việc xây dựng 
chiến lược phù hợp trong thời kì hội nhập kinh tế khu vực”  

Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực xây dựng và điều chỉnh 
chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển thuỷ sản gắn 
với định hướng thị trường”

DỰ ÁN EU-MUTRAP HỖ TRỢ CÁC BỘ NGÀNH THAM 
DỰ HỌP Ở NƯỚC NGOÀI
Đối thoại về những vấn đề trong thương mại nghề cá  giữa
Việt Nam và EU

Khóa tập huấn “Những thách thức mới trong Sở hữu trí tuệ và 
Thương mại quốc tế”

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM 
Sổ tay “Tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu” 

Báo cáo “Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác kinh tế 
toàn diện khu vực (RCEP) đối với nền kinh tế Việt Nam”

LỊCH SỰ KIỆN 
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ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
 Hội thảo đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA 

Hội thảo "Hài hòa hóa các quy định về SPS của Việt Nam 
và EU: khuyến nghị đối với ngành thủy hải sản Việt Nam” 

 Hội thảo "Tăng trưởng xanh và các cơ hội
thương mại đối với Việt Nam" 

 Hội thảo góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định thay 
thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

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
 

Công bố báo cáo “Khảo sát thu nhập và điều kiện sống của lao 
động nữ di cư trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” 

Hội thảo báo cáo kết quả đánh giá giữa kỳ Dự án EU-MUTRAP
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ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG

Sau khi xuất bản cuốn sách giới thiệu về kênh phân phối hiện nay 
ở EU, Dự án EU-MUTRAP tiếp tục hỗ trợ Vụ Thị trường châu Âu 
(Bộ Công Thương) soạn thảo Sách hướng dẫn,  chủ yếu dành cho 
cho 3 ngành hàng, nông sản (rau quả tươi), nội thất và đồ gỗ, và 

thủ công mỹ nghệ. Cuốn sách nhằm tăng cường năng lực của các nhà 
xuất khẩu những ngành hàng này trong việc xây dựng chiến lược tiếp 
thị và phân phối phù hợp tại EU, thông qua việc xây dựng thương hiệu.

Trong Quý II/2015, các chuyên gia của Dự án EU-MUTRAP đã 
hoàn thành dự thảo “Báo cáo thường niên về thương mại trong 
nước và phát triển thị trường năm 2014”. Hiện nay chuyên gia 
nước ngoài của Dự án đã đóng góp ý kiến cho bản dự thảo và dự 

kiến trong quý III/2015, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và 
Dự án EU-MUTRAP sẽ giới thiệu đến các Bộ, ban, ngành liên quan cũng 
như các Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp bản Báo cáo này. 

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ 
về các quy trình phân phối và nhu cầu 
thị trường tại EU để điều chỉnh cho 
phù hợp

Hỗ trợ phát triển bền vững thị trường 
trong nước

HOẠT ĐỘNG EU-13

HOẠT ĐỘNG ICB-14

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm rõ những tác động trước khi Hiệp 
định EVFTA được ký kết, phổ biến Báo cáo đánh giá tác động 
bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường của Hiệp định EVFTA 
của Dự án EU-MUTRAP, đồng thời thực hiện Chương trình Xúc 

tiến thương mại Đồng Nai năm 2015, Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ Sở Công 
Thương Đồng Nai tổ chức Hội thảo “Đánh giá tác động của Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU - Những vấn đề cần quan tâm” tại TP. 
Biên Hòa vào ngày 28/5/2015. Xem chi tiết tại trang 7 của Bản tin.

Đánh giá tác động FTA VN-EU và nâng 
cao nhận thức về những tác động này 

HOẠT ĐỘNG EU-2 

Cải thiện đối thoại trong thương mại nghề 
cá giữa Việt Nam và EU

Lộ trình nâng cấp hệ thống SPS của  
Việt Nam theo hệ thống SPS của EU đối với 
lương thực thực phẩm, đồ uống, thực ăn 
gia súc và động thực vật

HOẠT ĐỘNG EU-7A

HOẠT ĐỘNG EU-7 

Từ ngày 20-23/4/2015, Dự án EU-MUTRAP đã tài trợ cho đoàn 
3 cán bộ Việt Nam sang Bỉ đối thoại với Tổng Vụ Hàng hải và 
Nghề cá (DG MARE) về những vấn đề trong thương mại nghề 
cá  giữa Việt Nam và EU. Xem chi tiết tại trang 19 của Bản tin.

Nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Việt Nam sang EU, Dự 
án EU-MUTRAP đã hỗ trợ Văn phòng SPS, Bộ NN&PTNT, tiến 
hành nghiên cứu về hệ thống các biện pháp và chính sách SPS 
của EU, tập trung vào các khía cạnh: an ninh sinh học, ghi nhãn 

mới đối với thực phẩm, quyền động vật và truy xuất nguồn gốc. Trong 
khuôn khổ hoạt động, một hội thảo về các quy định mới của EU đối với 
ghi nhãn và quyền động vật áp dụng đối với thủy sản hải đã được tổ 
chức tại TP Hồ Chí Minh.
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Dự án EU-MUTRAP đã hỗ trợ Viện Lao động, Khoa học và Xã hội 
(Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức hội thảo “Xác 
định các biện pháp hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp 
trong các nhà máy cung cấp nguyên liệu thô cho chế biến và 

xuất khẩu sang thị trường châu Âu” vào ngày 21/4/2015 tại Hà Nội. 
Hội thảo đã rà soát lại các chính sách hiện hành cũng như các thông 
tin liên quan đến người lao động có thu nhập thấp để xác định những 
thành tựu và những thiếu sót còn tồn tại, từ đó đưa ra những khuyến 
nghị về phương pháp và đối tượng khảo sát cho các nghiên cứu tiếp 
theo. Xem chi tiết tại trang 13 của Bản tin.

Xác định các biện pháp hỗ trợ người lao 
động thu nhập thấp trong các nhà máy 
cung cấp nguyên liệu thô phục vụ chế 
biến và xuất khẩu sang EU

HOẠT ĐỘNG INVSO-2

Nhằm mục đích cập nhật tình hình hàng giả hàng nhái vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ và nâng cao năng lực cho lực lượng thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ, hàng năm Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ 
Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tổ chức các lớp tập 

huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho cán bộ quản lý thị trường trên 
cả nước. Năm 2015, khóa đào tạo được tổ chức ở  thành phố Thanh Hóa 
ngày 8-9/6 và Nha Trang ngày 11-12/6 với sự tham gia của khoảng 
150 cán bộ là đại diện các Chi cục Quản lý thị trường đến từ 3 miền Bắc, 
Trung, Nam.  Xem chi tiết tại trang 16 của Bản tin.

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

HOẠT ĐỘNG INVIP-1

Sau khi thực hiện khảo sát nghiên cứu về thu nhập và điều kiện 
sống của lao động nữ di cư trong các doanh nghiệp FDI tại Bắc 
Ninh, Đồng Nai và Tp. HCM, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Lao 
động Khoa học và Xã hội, với sự hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP 

đã tổ chức buổi tọa đàm tham vấn ý kiến các chuyên gia về “Báo cáo 
khảo sát về thu nhập và điều kiện sống của lao động nữ di cư trong các 
doanh nghiệp FDI” tại Hà Nội ngày 15/4/2015. 

Ngày 3/6/2015, tại Đồng Nai, Viện Lao động Khoa học và Xã hội phối 
hợp cùng Dự án EU-MUTRAP tổ chức hội thảo công bố phiên bản cuối 
cùng của báo cáo. Báo cáo đã giúp các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định 
chính sách tham khảo để hoàn thiện hơn một số chính sách nhằm nâng 
cao đời sống cho lao động di cư nói chung và lao động nữ di cư nói riêng. 
Xem chi tiết tại trang 14 của Bản tin.

Điều tra khảo sát về thu nhập và điều 
kiện sống của lao động nữ di cư trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

HOẠT ĐỘNG INVSO-1

Từ ngày 22-26/6/2015, Dự án EU-MUTRAP đã hỗ trợ 10 cán 
bộ Chính phủ thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng Cục 
Hải quan), Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ Khoa học - Công 
nghệ, Viện Nghiên cứu thương mại và Sở Công Thương Hải 

Phòng tham dự khóa tập huấn về “Những thách thức mới trong sở hữu 
trí tuệ và thương mại quốc tế” tại Barcelona (Tây Ban Nha). Chi tiết 
xem trang 20 của Bản tin.

Tổ chức các khóa đào tạo ở nước ngoài 
cho cán bộ Chính phủ về các vấn đề song 
phương, đa phương và khu vực liên quan 
đến thương mại, tập trung vào những 
chủ đề đàm phán thương mại

HOẠT ĐỘNG ICB-29
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Ngày 16/6/2015, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Dự án EU-
MUTRAP, Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường) đã 
tổ chức hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 
179/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”. Các ý 
kiến đóng góp tập trung chủ yếu vào một số nội dung chính: hình thức 
xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, công bố công khai 
thông tin về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, 
cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt - 
đặc biệt là việc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm của các lực lượng 
thi hành. Xem chi tiết tại trang 11 của Bản tin.

Tiếp nối những khóa đào tạo trước, Cục Sở hữu trí tuệ với sự hỗ 
trợ của Dự án EU-MUTRAP đã phối hợp cùng Sở Khoa học Công 
nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn “Thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp” tại Cần Thơ. Khóa đào 

tạo diễn ra trong hai ngày 12 và 13/5/2015. Học viên là đại diện đến từ 
các doanh nghiệp ở Cần Thơ và các vùng lân cận. Trong khóa tập huấn, 
học viên  được hướng dẫn về các biện pháp xử lý xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ và cơ sở pháp lý để xác định hành vi xâm phạm và chế tài 
áp dụng. Ngoài ra học viên cũng được tham gia khảo sát thực tế tại một 
doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tại Cần Thơ.

Từ ngày 10 đến 16/05/2015, Dự án EU-MUTRAP đã hỗ trợ đoàn 
cán bộ của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, ngành 
đi công tác tại Vương quốc Bỉ và Cộng hòa Hungary. Mục đích 
chuyến công tác nhằm tìm hiểu vai trò của Nghị viện châu Âu 

trong tiến trình đàm phán, phê chuẩn và thực hiện các Hiệp định thương 
mại tự do, trao đổi kinh nghiệm hoạt động và hợp tác giữa Ủy ban Đối 
ngoại của Quốc hội các nước trên lĩnh vực song phương và tại các diễn 
đàn đa phương. 

1. Nhằm hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo 
và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nâng cao 
nhận thức về tầm quan trọng của liên kết kinh tế trong khu vực và sự 
thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN, Dự án EU-MUTRAP phối hợp với 
Trung tâm các vấn đề về WTO (Sở Công Thương Đà Nẵng) tổ chức lớp 
tập huấn “Cộng đồng kinh tế ASEAN và việc xây dựng chiến lược phù 
hợp trong thời kì hội nhập kinh tế khu vực” tại Đà Nẵng vào 2 ngày 18-
19/6/2015. Xem chi tiết tại trang 17 của Bản tin.

2. Nhằm hỗ trợ cán bộ nghiên cứu, quản lý và xây dựng chính sách, các 
hiệp hội, các cơ sở nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản nâng cao 
năng lực lồng ghép nội dung phân tích, dự báo thị trường vào quá trình 
xây dựng và điều chỉnh chiến lược, chính sách phát triển thuỷ sản, được 
sự tài trợ của Dự án EU-MUTRAP, Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản 
(VIFEP) tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực xây dựng và điều chỉnh 
chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển thuỷ sản gắn với định 
hướng thị trường”. Khóa tập huấn diễn ra tại Quảng Ninh trong hai ngày 
18 và 19/6/2015 với sự tham gia của gần 40 học viên đến từ các viện 
nghiên cứu, hiệp hội và các đơn vị thuôc các bộ, ban ngành liên quan.  
Xem chi tiết tại trang 18 của Bản tin.

HOẠT ĐỘNG INVEN-8

HOẠT ĐỘNG INVIP-2

HOẠT ĐỘNG PCA-4 

HOẠT ĐỘNG NSO-7  

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

Nâng cao nhận thức về quyền sở hữu 
trí tuệ

Đối thoại thể chế Việt Nam - EU

Nâng cao nhận thức của hiệp hội 
doanh nghiệp và viện trường về các 
vấn đề liên quan đến thương mại và 
đầu tư
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Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa 
và nhỏ miền Nam (Thuộc Liên Minh HTX Việt Nam) tổ chức 
khóa tập huấn “Quản trị chuỗi cung ứng thanh long” từ 24 đến 
27/04/2015 tại thành phố Tân An, tỉnh Long An cho các thành 

viên của Tổ hợp tác, Hợp tác xã thanh long ở 2 tỉnh Bình Thuận và 
Long An.

Ngày 24/4/2015, tại Phú Thọ, Hiệp hội chè Việt Nam tổ chức 
lớp tập huấn về Thương mại công bằng cho các doanh nghiệp 
ngành chè phía Bắc.

Tiểu dự án “Nâng cao giá trị xuất khẩu 
cho Hợp tác xã”

Tiểu Dự án “Phát triển thương mại công 
bằng ở Việt Nam”

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

a) Khóa đào tạo Quản lý tinh gọn - LEAN
Trung tâm phát triển doanh nghiệp công nghiệp (Viện Nghiên cứu 
Chiến lược, Chính sách Công nghiệp) hỗ trợ tổ chức khóa đào tạo: “Quản 
lý tinh gọn - Lean Manufacturing” tại Hà Nội vào ngày 21-23/4/2015.

b) Cũng trong khuôn khổ hoạt động của tiểu Dự án, đoàn các doanh 
nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã có chuyến công tác trao đổi 
kinh nghiệm về phát triển công nghiệp hỗ trợ tại các nước Áo, Séc, 
Cộng hòa Liên bang Đức, từ ngày 5-18/4/2015.

c) Sách "Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam 
2014-2015" 
Cuốn sách cung cấp thông tin về 137 doanh nghiệp Việt Nam sản 
xuất công nghiệp hỗ trợ trong ba lĩnh vực chính: cơ khí, điện - điện 
tử và nhựa - cao su và danh sách các chính sách liên quan đến phát 
triển công nghiệp hỗ trợ đã được Chính phủ Việt Nam ban hành trong 
năm 2014 và đầu năm 2015. Cuốn sách đã được xuất bản trong  
Quý II/2015

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

HOẠT ĐỘNG NSO-9
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EU hiện là đối tác thương mại 
lớn thứ 2 của Việt Nam và là 
thị trường xuất khẩu chính của 
Việt Nam. Khoảng 1/4 sản phẩm 

hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam là 
nhằm vào thị trường EU và 13% hàng 
hóa nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn 
gốc từ EU. Sự gia tăng thương mại về 
hàng hóa đối với EU ngày càng tăng 
lên. Từ năm 2009, lượng hàng hóa xuất 
khẩu sang EU tăng khá nhanh (trung 
bình 28%/năm), còn hàng hóa nhập 
khẩu từ EU tăng khoảng 11%  một năm. 
Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang 
EU là giày dép, dệt may, nông sản, đồ 
gỗ, hải sản...  Các mặt hàng nhập khẩu 
từ EU là máy bay, tầu biển, phụ tùng xe 
máy và hàng công nghiệp.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm rõ 
những tác động khi Hiệp định Thương 
mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) được 
ký kết, phổ biến Báo cáo của Dự án 
EU-MUTRAP  về đánh giá tác động bền 
vững về kinh tế, xã hội và môi trường 
của Hiệp định EVFTA, đồng thời thực 
hiện chương trình Xúc tiến thương mại 
Đồng Nai năm 2015, với sự hỗ trợ của 

Dự án EU-MUTRAP, Sở Công Thương 
Đồng Nai tổ chức Hội thảo “Đánh giá tác 
động của Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - EU: Những vấn đề cần quan 
tâm” ngày 28/05/2015 tại TP. Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tham dự hội thảo gồm đại diện các sở 
ban ngành và các hiệp hội doanh nghiệp 
xuất khẩu sang thị trường EU của tỉnh 
Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, 
hiệp hội ngành hàng và các cơ quan 
nghiên cứu trình bày tham luận về 
những vấn đề cần lưu ý trong Hiệp định 
EVFTA, tác động về khía cạnh thể chế 
và pháp lý của Hiệp định, và đặc biệt 
đánh giá tác động đối với 3 ngành hàng 
xuất khẩu quan trọng của tỉnh Đồng 
Nai là nông sản, da giày và gỗ. 

Theo ông Lê Văn Dành, Giám đốc Sở 
Công Thương Đồng Nai, kim ngạch xuất 
khẩu của Đồng Nai năm 2014 là 13 tỷ 
USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 
là: hàng dệt may, giày dép các loại, gỗ 
và các sản phẩm từ gỗ, cà phê, cao su, 

hạt điều nhân, hạt tiêu... EU là thị trường 
xuất khẩu lớn thứ 2 của Đồng Nai.  Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam và EU 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với các 
doanh nghiệp của địa phương. những 
cam kết về mở cửa thị trường EU là cơ 
hội cho việc gia tăng xuất khẩu hàng 
hóa Việt Nam vào thị trường EU. Đối 
với hoạt động nhập khẩu sẽ tạo thuận 
lợi cho doanh nghiệp về nguồn cung 
nguyên liệu chất lượng cao và bền vững 
từ thị trường EU, có thể thay thể nguồn 
nguyên liệu rẻ, chất lượng thấp từ các 
nước khác và khả năng thu hút vốn đầu 
tư nước ngoài vào Việt Nam gia tăng.

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Trương Đình 
Tuyển - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương 
mại, cố vấn Đoàn đàm phán Chính phủ 
về Hiệp định EVFTA, cho rằng Hiệp định 
này sẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU 
lên một cấp độ mới, trong bối cảnh thế 
giới và khu vực có nhiều diễn biến phức 
tạp. Hiệp định sẽ tạo ra nhiều cơ hội 
lớn cho nền kinh tế Việt Nam: tăng khả 
năng xuất khẩu của các doanh nghiệp 
Việt Nam vào thị trường EU, tăng sức 
thu hút đầu tư của EU vào Việt Nam, 

HỘI THẢO “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 
TỰ DO VIỆT NAM - EU:  NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM”

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Các diễn giả và Ban tổ chức Hội thảo
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tạo đông lực và thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, tạo thêm việc làm cho người lao 
động. Hơn nữa, Hiệp định EVFTA còn 
tạo ra áp lực đẩy mạnh cải cách thể chế, 
tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. 

Ông Tuyển cũng chỉ ra những thách 
thức không nhỏ cho nền kinh tế Việt 
Nam sau Hiệp định. Các doanh nghiệp 
Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh 
tranh quyết liệt trong môi trường kinh 
doanh bình đẳng.Sự cạnh tranh sẽ 
xuất hiện đối với nhiều sản phẩm nông 
nghiệp của Việt Nam (thịt lợn, thịt gà, 
sữa, giấy, ô tô, rượu bia, …) và trong 
các dịch vụ (vận tải biển, tài chính,  
phân phối, …).

Ông Tuyển đặc biệt nhấn mạnh đến 
thách thức đối với Việt Nam khi thực thi 
Hiệp định trong việc cải cách thể chế, 
tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng. Một thể chế, mà Ông 
Tuyển gọi là "thể chế kinh tế hiện đại" 
phải được thực hiện theo nguyên tắc thị 
trường, vận hành dưới tác động của quy 
luật cung cầu, quy luật lợi nhuận và quy 
luật cạnh tranh. Các cơ quan nhà nước 
không được can thiệp vào hoạt động 
của doanh nghiệp nhà nước, cơ quan 
chức năng hoạch định chính sách phải 
được tách ra khỏi cơ quan giữ vai trò sở 
hữu nhà nước.

Ông Tuyển kết luận, trước những yêu 
cầu của Hiệp định EVFTA, Nhà nước cần 

thực hiện việc chuyển đổi chức năng, từ 
Nhà nước "sở hữu" đến Nhà nước "can 
thiệp", tiến tới Nhà nước "điều tiết" - 
Nhà nước "kiến tạo phát triển": dùng 
các công cụ điều tiết để định hướng 
hoạt  động của thị trường và doanh 
nghiệp. 

Hiệp hội Da giày Việt Nam cho biết, hiện 
nay EU là thị trường tiêu thụ giày dép 
lớn thứ hai trên thế giới với khoảng 2,8 
tỷ đôi/năm, trung bình 5,8 đôi/người/
năm. Việt Nam hiện là nước cung cấp 
giày dép lớn thứ hai vào thị trường EU, 
sau Trung Quốc.

Khi Hiệp định thương mại Việt Nam-EU 
có hiệu lực, hàng rào thuế quan đối với 
giày dép Việt Nam nhập khẩu vào EU 
sẽ giảm về 0% theo lộ trình. Lúc đó Việt 
Nam sẽ có cơ hội lớn để tăng kim ngạch 
và thị phần xuất khẩu tại EU. Dự kiến 
kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng gấp đôi so 
với hiện nay.

Ngoài ra, khi Hiệp định EVFTA có hiệu 
lực sẽ tăng khả năng cạnh tranh mặt 
hàng giày da so với các nước chưa có 
FTA với EU, từ đó thu hút nhiều đơn 
hàng, tạo ra nhiều công ăn việc làm 
và thu hút nhiều lao động; Việt Nam 
cũng có cơ hội nhập khẩu máy móc và 
nguyên phụ liệu chất lượng cao, thu hút 
đầu tư và thúc đẩy phát triển ngành 
công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên 
phụ liệu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 

cũng phải đối mặt với những thách thức 
về tiêu chuẩn môi trường, trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp, sự phụ thuộc 
vào nguyên liệu đầu vào. 

Liên quan đến EVFTA, Ông Nguyễn Tôn 
Quyền, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp 
hội Gỗ và Lâm sản, Việt Nam quan tâm 
đến việc xóa bỏ thuế quan ngay đối với 
các sản phẩm đồ gỗ mà Việt Nam có 
tiềm năng (đồ gỗ nội thất, ngoại thất, 
sản phẩm mây tre) và tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc nhập khẩu các máy 
móc, thiết bị, công nghệ có chất lượng 
cao cho sản xuất đồ gỗ từ EU. Theo ông 
Quyền, nếu được thừa nhận xuất xứ 
cộng gộp ASEAN, gỗ Việt Nam có thêm 
cơ hội để hưởng ưu đãi thuế quan khi 
xuất khẩu vào EU theo EVFTA. Đặc biệt,  
ông Quyền hy vọng EVFTA sẽ tạo điều 
kiện mở rộng thị trường xuất khẩu của 
Việt Nam sang các nhiều nước thành 
viên trong EU, ngoài các thị trường xuất 
khẩu chính của Việt Nam hiện nay là các 
nước Anh, Pháp, Đức, Italia và tạo cơ hội 
tiếp cận thị trường mua sắm công về đồ 
gỗ của các nước EU. 

Theo Ông Claudio Dordi, Trưởng nhóm 
chuyên gia tư vấn của Dự án EU-
MUTRAP, Hiệp định EVFTA sẽ tạo thuận 
lợi cho việc cải thiện định chế về thương 
mại và hải quan, giảm bớt hoặc loại bỏ 
các hàng rào thuế quan và phi thuế 
quan, cải thiện môi trường pháp lý kinh 
doanh…

Tại Hội thảo lần này, báo cáo đánh giá 
tác động bền vững về kinh tế, xã hội 
và môi trường của Hiệp định EVFTA do 
Dự án EU-MUTRAP thực hiện trong năm 
2014 được phổ biến rộng rãi để các bên 
liên quan, nhất là khối doanh nghiệp có 
thể chuẩn bị tốt nhằm tận dụng cơ hội 
cũng như khắc phục được những khó 
khăn, thách thức trong thời gian tới.

Hiệp định sẽ tạo ra nhiều cơ hội lớn cho nền kinh tế Việt Nam: 
tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào 
thị trường EU, tăng sức thu hút đầu tư của EU vào Việt Nam, tạo 
đông lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm cho 
người lao động
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Khung khổ pháp lý về SPS của 
Việt Nam gồm Luật An toàn 
vệ sinh thực phẩm, Pháp lệnh 
Kiểm dịch và bảo vệ thực vật, 

Luật Thú y và Luật Bảo vệ môi trường, 
cùng với nhiều văn bản dưới luật. Ngoài 
ra, năm 2012, Chính phủ đã phê duyệt 
Chiến lược an toàn vệ sinh thực phẩm, 
đề ra mục tiêu chung nhằm thực hiện 
kế hoạch tổng thể về an toàn vệ sinh 
thực phẩm từ sản xuất tới tiêu dùng 
năm 2015, và kiểm soát an toàn vệ 
sinh thực phẩm đối với toàn bộ chuỗi 
cung ứng thực phẩm năm 2020.

Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn (NN-PTNT), tiêu chuẩn và 
quy chuẩn của Việt Nam hiện thấp hơn 
so với EU, xuất khẩu nông sản của Việt 
Nam còn gặp nhiều rào cản kỹ thuật 
tại các thị trường nhập khẩu. Do vậy, 
cần hiểu rõ quy định SPS và hệ thống 
quản lý của EU để xây dựng lộ trình 
cho một hệ thống tiêu chuẩn và quy 
chuẩn mới của Việt Nam phù hợp với 

thông lệ của EU nói riêng và quốc tế 
nói chung, qua đó tăng cường quan hệ 
thương mại giữa Việt Nam và EU.

Với mục tiêu trên,  Dự án EU-MUTRAP 

phối hợp với Văn phòng SPS Việt Nam 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn) tổ chức Hội thảo “Hài hòa hóa 
các quy định về SPS của Việt Nam và 
EU: khuyến nghị đối với ngành thủy hải 
sản Việt Nam” ngày 4/6/2015 tại TP 
HCM cho các cơ quan quản lý và doanh 
nghiệp sản xuất, xuất khẩu thủy hải 
sản tại các tỉnh phía Nam. Hội thảo 
nhằm phân tích các hạn chế giữa quy 
định SPS của Việt Nam so với EU, từ đó 
đề ra các khuyến nghị nhằm giúp hài 
hòa hóa quy định của hai bên, giúp các 
doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản 
của Việt Nam có thể tiếp cận bền vững 
vào thị trường EU. 

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình 
bày về quyền động vật trong ngành 
thủy hải sản và quy định về ghi nhãn 
mới của EU. Nếu như quyền động vật 
là vấn đề mà Việt Nam phải quan tâm 
trong thời gian tới, thì quy định số 
1169/2011 về ghi nhãn mới đã có 
hiệu lực từ cuối năm 2014, yêu cầu 

doanh nghiệp phải tuân thủ khi xuất 
thủy hải sản sang thị trường EU. 

Phát biểu tại hội thảo, bà  Maja 
Kraglund Holfort, chuyên gia của Dự 

án EU-MUTRAP cho biết, EU có thêm 
nhiều quy định mới về nguồn gốc sản 
phẩm. Do đó, với nhiều loại thủy hải 
sản xuất khẩu, doanh nghiệp phải ghi 
rõ trên bao bì những thông tin cụ thể: 
tên khoa học của loài thủy hải sản; thời 
gian thực hiện cấp đông đầu tiên; các 
chất gây dị ứng có trong sản phẩm… 
Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định 
và hệ thống quản lý của EU để có thể 
thâm nhập tốt hơn thị trường này.

Theo chuyên gia Nguyễn Tử Cương 
(Hội Nghề cá Việt Nam), trong năm 
2014 có 465 doanh nghiệp chế biến 
thủy sản Việt Nam được EU công 
nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào EU, 
cao hơn nhiều so với năm 1999 (18 
doanh nghiệp). Sắp tới, Việt Nam cần 
cân bằng hơn những quy định của Việt 
Nam và EU để các hệ thống quy tắc, 
quy chuẩn trong nước như VietGAP 
có thể được EU chấp thuận. Nhờ đó, 
quy trình xét duyệt doanh nghiệp đủ 
tiêu chuẩn xuất khẩu vào khu vực này 
cũng sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Sau hội thảo, các chuyên gia sẽ soạn 
thảo một báo cáo mô tả hệ thống 
và chính sách SPS của EU đối với đa 
số các ngành hàng thủy sản mà Việt 
Nam xuất khẩu sang EU, phân tích hạn 
chế trong quy định của Việt Nam để 
khuyến nghị cho những thay đổi trong 
thời gian tới.

HỘI THẢO
“HÀI HÒA HÓA CÁC QUY ĐỊNH VỀ SPS CỦA VIỆT NAM VÀ EU:
KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÀNH THỦY HẢI SẢN VIỆT NAM”

Theo Bộ Nông nghiệp 
& Phát triển nông thôn 
(NN-PTNT), tiêu chuẩn 
và quy chuẩn của Việt 
Nam hiện thấp hơn so 
với EU, xuất khẩu nông 
sản của Việt Nam còn 
gặp nhiều rào cản kỹ 
thuật tại các thị trường 
nhập khẩu

Bà Maja Kraglund Holfort, chuyên gia của Dự án EU-MUTRAP minh họa bài trình bày



10 BẢN TIN MUTRAP
QUÝ II - 2015

Ý tưởng về “Tăng trưởng xanh” 
đã được đề xuất trong Hội nghị 
các Bộ trưởng lần thứ 5 về Môi 
trường và Phát triển khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương năm 2005, 
tổ chức tại Seoul - Hàn Quốc. Trong 

gần 10 năm qua, Tăng trưởng xanh 
đã trở thành một mô hình tăng trưởng 
kinh tế mới được nhiều quốc gia, đặc 
biệt trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương áp dụng và nhiều tổ chức quốc 
tế tham gia. Mô hình Tăng trưởng xanh 
đã hỗ trợ phát triển kinh tế gắn liền 
với giảm thiểu tác động môi trường 
thông qua tối thiểu hóa chất thải, khí 
thải nhà kính, sử dụng tài nguyên bền 

vững. Việt Nam là một trong số ít các 
quốc gia đang phát triển đã quyết tâm 
theo đuổi mô hình Tăng trưởng xanh. 
Chính phủ Việt Nam đã thông qua 
“Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng 
xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2050” vào tháng 9/2012 
và “Kế hoạch hành động quốc gia về 
Tăng trưởng xanh cho giai đoạn 2014-
2020” vào tháng 3/2014. Theo đó, Bộ 
Công Thương đang xây dựng “Chương 
trình hành động thực hiện Tăng trưởng 
xanh của Bộ Công Thương giai đoạn 
2015-2020”.

Trong bối cảnh đó, Dự án EU-MUTRAP 

đã hỗ trợ Viện Nghiên cứu thương 
mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội 
thảo “Tăng trưởng xanh và cơ hội 
thương mại cho Việt Nam” vào ngày 
27/5/2015 tại Hà Nội. Hội thảo nhằm 
giới thiệu về Tăng trưởng xanh, Chiến 

lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam, 
Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh 
2015-2020 của Bộ Công Thương và 
thiết lập một diễn đàn trao đổi ý kiến, 
chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan 
quản lý và các viện, trường.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ 
Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

HỘI THẢO 
“TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ CÁC CƠ HỘI THƯƠNG MẠI CHO VIỆT NAM”

Từ trái sang phải: Ông Nguyễn Thế Chinh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, Ông Phạm Nguyên Minh, Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại, Ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại - Giám đốc Dự án EU-MUTRAP



11BẢN TIN MUTRAP
QUÝ II - 2015

nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
các Viện nghiên cứu chiến lược và các 
trường đại học.

Các bài trình bày tại Hội thảo tập trung 
phân tích các cơ hội thương mại đến 
từ  Tăng trưởng xanh; cơ hội thị trường 
đối với các sản phẩm hàng hóa và 
dịch vụ môi trường, bao gồm các sản 
phẩm xanh, các sản phẩm đạt chứng 
chỉ bền vững như dệt may và da giầy 
trong công nghiệp, các sản phẩm nông 
sản hữu cơ trong nông nghiệp; các sản 
phẩm gỗ đạt chứng chỉ bền vững trong 
lâm nghiệp, các sản phẩm thủy sản đạt 
chứng chỉ bền vững về đánh bắt, nuôi 
trồng, khai thác và chế biến.

Ngoài ra, hội thảo cũng đề cập đến 
các vấn đề liên ngành như tiêu dùng 
xanh và mua sắm công xanh; thương 
mại và môi trường trong hội nhập kinh 
tế quốc tế; phát triển bền vững nguồn 
vốn tự nhiên trong bối cảnh thực hiện 
Tăng trưởng xanh.

Theo ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục 
Xúc tiến Thương mại, Giám đốc Dự án 
EU-MUTRAP, Tăng trưởng xanh là nhu 
cầu bức thiết đối với Việt Nam hiện 
nay, nhất là trong bối cảnh, Việt Nam 
đang hội nhập sâu rộng với kinh tế thế 
giới, đứng trước nhu cầu khai thác tốt 
hơn nữa các lợi ích thương mại tự do, 
đồng thời bảo tồn và duy trì điều kiện 
phát triển kinh tế bền vững.

Phát biểu khai mạc Hội thảo,  
TS. Phạm Nguyên Minh, Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công 
Thương) nhấn mạnh rằng việc thực 
hiện các mục tiêu chiến lược cho Tăng 
trưởng xanh không những đóng góp 
cho việc hạn chế các thách thức về 
môi trường, mà Tăng trưởng xanh còn 
mang tới rất nhiều cơ hội thương mại. 
Trước hết, đó là mở ra các cơ hội về 
phát triển thị trường của các sản phẩm 
năng lượng tái tạo, năng lượng sinh 
học, năng lượng mới, các sản phẩm tiết 
kiệm năng lượng, các máy móc và thiết 
bị công nghệ cho sản xuất năng lượng 
tái tạo và năng lượng mới. Tiếp theo, 
việc xanh hóa sản xuất và phát triển 
các ngành công nghiệp xanh mở ra thị 
trường cho các sản phẩm hàng hóa 
và dịch vụ môi trường, các-bon thấp, 
năng lượng tái tạo như các công nghệ 
xanh, công nghệ các-bon thấp, công 
nghệ năng lượng tái tạo; các sản phẩm 
đạt chứng chỉ bền vững mà Việt Nam 
đang có thế mạnh xuất khẩu như các 

sản phẩm công nghiệp chế biến như 
gỗ, dệt may, da giầy, các sản phẩm 
nông sản hữu cơ, các sản phẩm thủy 
sản đạt các chứng chỉ bền vững trong 
khai thác, nuôi trồng và chế biến; và 
các sản phẩm thân thiện môi trường, 
các sản phẩm giao thông xanh, các tòa 
nhà xanh… Ngoài ra, việc đẩy mạnh mô 
hình tiêu dùng bền vững và lối sống 
bền vững cũng sẽ thúc đẩy mở rộng thị 
trường đối với các sản phẩm bền vững.

Trong phần thảo luận trao đổi ý kiến, 
các đại biểu cho rằng phải nhìn nhận 
Tăng trưởng xanh toàn diện như một 
cuộc cách mạng và khuyến nghị các 
nhà hoạch định chính sách chiến lược 
phải tích cực xây dựng kế hoạch Tăng 
trưởng xanh cho các giai đoạn tiếp 
theo ngay từ bây giờ. Các đại biểu 
cũng mong muốn có thêm các hội thảo 
tương tự có sự tham gia của doanh 
nghiệp do doanh nghiệp là một nhân 
tố quan trọng trong Tăng trưởng xanh.

Tăng trưởng xanh là nhu cầu bức thiết đối với Việt Nam 
hiện nay, nhất là trong bối cảnh, Việt Nam đang hội nhập 
sâu rộng với kinh tế thế giới

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 179/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013 CỦA
CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 16/6/2015, tại Hà Nội, 
với sự hỗ trợ của Dự án EU-
MUTRAP, Tổng cục Môi trường 
- Bộ Tài Nguyên - Môi trường 

đã tổ chức hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị 
định thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-
CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”. GS. 
TS. Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài 
Nguyên - Môi trường kiêm Tổng Cục 
trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì  
hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện các Bộ, 
ngành, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, 
Sở Tài nguyên - Môi trường, lực lượng 
cảnh sát phòng chống tội phạm về môi 
trường của các tỉnh, thành phố trong  
cả nước.

Khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bùi Cách 
Tuyến cho biết Luật Bảo vệ môi trường 
2014 được Quốc hội thông qua và có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, 
khẳng định sự quan tâm của Nhà nước 
đối với công tác bảo vệ môi trường 

(BVMT) và phát triển bền vững, đồng 
thời khẳng định sự chủ động hội nhập 
quốc tế trong lĩnh vực BVMT của  
Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài 
nguyên - Môi trường đã phối hợp với 
các cơ quan liên quan xây dựng các văn 
bản hướng dẫn Luật BVMT, trong đó có 
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 
179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 
của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.
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Nhiều ý kiến đã được nêu tại Hội thảo 
nhằm đóng góp hoàn thiện Dự thảo 
Nghị định mới. Theo TS. Phạm Quốc 
Ka, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi 
trường Hải Phòng, Nghị định cần bổ 
sung mức phạt cảnh cáo đối với những 
lỗi vi phạm các thủ tục hành chính 
hoặc những lỗi hành vi không dẫn tới 
ô nhiễm hay suy thoái chất lượng các 
thành phần môi trường ...

Ông Lê Sơn, Chánh Thanh tra Sở Tài 
nguyên - Môi trường TP. Hồ Chí Minh 
góp ý về việc xử lý các hành vi vi 
phạm về quản lý các loại chất thải y 
tế, xây dựng, nông nghiệp, hoạt động 
giao thông vận tải, sản phẩm thải lỏng 
không nguy hại, bùn nạo vét, bùn từ 
bể phốt; cho phép chủ nguồn thải được 
lưu giữ chất thải nguy hại trên 12 
tháng nhưng phải báo cáo và thực hiện 
theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên  
- Môi trường …

Đại diện Văn phòng Chính phủ cũng 
làm rõ thêm một số nội dung của Nghị 
định. Hiện nay còn một số vướng mắc 
về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính. Tuy nhiên, để phù hợp quy định, 
Pháp lệnh Cảnh sát môi trường cần 
tuân thủ theo quy định của Luật, Nghị 
định về xử phạt vi phạm hành chính 
nhằm phân định rõ thẩm quyền. Cần 
xác định rõ, lực lượng cảnh sát môi 
trường có nhiệm vụ chính là điều tra 
tội phạm về môi trường và xử lý hình 
sự, không nên tập trung vào vấn đề xử 
phạt vi phạm hành chính như hiện nay.  

Một số ý kiến khác tập trung vào các 
nội dung như hình thức xử lý cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 
công bố công khai thông tin về vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực BVMT, cưỡng 
chế thi hành quyết định xử phạt, buộc 
di dời, cấm hoạt động gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng, thẩm quyền, thủ 
tục xử phạt, đặc biệt là việc phân định 
thẩm quyền xử phạt vi phạm của các 
lực lượng …

Sau Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Cách 
Tuyến chỉ đạo Ban soạn thảo, Tổ biên 
tập Dự thảo Nghị đinh tiếp tục nghiên 
cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp và 
hoàn thiện Dự thảo Nghị định để gửi 
Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình 
Chính phủ ban hành./.

Luật Bảo vệ môi trường 2014 được Quốc hội thông qua 
và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2015, khẳng định sự 
quan tâm của Nhà nước đối với công tác bảo vệ môi trường 
(BVMT) và phát triển bền vững, đồng thời khẳng định sự 
chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực BVMT của Việt 
Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Bùi Cách Tuyến
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Năm 2014, EU là một trong 
những thị trường nước ngoài 
quan trọng nhất đối với  Việt 
Nam (đứng thứ 2 sau Mỹ). Kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 
EU tập trung vào các sản phẩm thâm 
dụng lao động bao gồm hàng điện tử / 
máy điện thoại lắp ráp, giầy dép, hàng 
may mặc và dệt may, cà phê, thủy sản 
và đồ nội thất. Trên thực tế, các nhà 
máy cung cấp nguyên liệu thô cho sản 
phẩm xuất khẩu chịu nhiều rủi ro do 
phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, thời tiết, 
cạnh tranh về giá cả và thị trường tiêu 
thụ. Do vậy, lao động phục vụ trong các 
ngành xuất khẩu, đặc biệt là lao động 
nông thôn, trình độ chuyên môn kỹ 
thuật thấp, cũng phải đối mặt với thu 
nhập thấp và việc làm không ổn định. 
Nhằm cải thiện chất lượng và giá trị 
hàng xuất khẩu, ngoài những biện pháp 
khác, cần phải nâng cao chất lượng lao 
động cũng như hỗ trợ người lao động 
trong lĩnh vực này đảm bảo được thu 
nhập và điều kiện sống, đặc biệt là 
người lao động có thu nhập thấp.

Ngày 21/4/2015, tại Hà Nội, Dự án 
EU-MUTRAP đã hỗ trợ Viện Lao động, 
Khoa học và Xã hội (Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội) tổ chức hội 
thảo tham vấn  “Xác định các biện pháp 
hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp 
trong các nhà máy cung cấp nguyên 
liệu thô cho chế biến và xuất khẩu sang 
thị trường châu Âu”. Hội thảo nhằm rà 
soát lại các chính sách hiện hành cũng 
như các thông tin liên quan đến người 
lao động có thu nhập thấp để xác định 
những thành tựu và những thiếu sót 
còn tồn tại, từ đó đưa ra những khuyến 
nghị về phương pháp và đối tượng khảo 
sát cho các nghiên cứu tiếp theo.

Đại biểu tham dự hội thảo là đại diện 
của Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội, Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam và các nhà nghiên 
cứu, giảng viên các viện, trường đại học 
trên địa bàn Hà Nội,

Tại hội thảo, các chuyên gia của Dự án 
EU-MUTRAP đã trình bày tổng quan 

các chính sách và nghiên cứu liên quan 
tới người lao động trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 
và trong các nhà máy tại Việt Nam 
cung cấp nguyên liệu thô cho chế biến 
và xuất khẩu sang châu Âu cũng như ở 
nước thứ 3 có hoàn cành tương tự.

Những nghiên cứu về 
người lao động có thu 
nhập thấp trong ngành 
sản xuất nguyên liệu 
cho xuất khẩu sang 
châu Âu cho thấy các 
hình thức hỗ trợ để 
nâng cao đời sống, giảm 
thiểu rủi ro cho người 
lao động có thu nhập 
thấp trong lĩnh vực này 
còn rất hạn chế

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
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HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO “KHẢO SÁT THU NHẬP VÀ ĐIỀU KIỆN 
SỐNG CỦA LAO ĐỘNG NỮ DI CƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 
CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI”

Ngày 3/6/2015, tại Đồng Nai, 
Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ 
Viện Lao động, Khoa học và 
Xã hội (KHLD&XH) - Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội tổ chức 
Hội thảo công bố Báo cáo “Khảo sát 
thu nhập và điều kiện sống của lao 
động nữ di cư trong các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài”.

Tham dự Hội thảo gồm các đại diện 
đến từ Sở Lao động, Thương binh - 
Xã hội, Ban Quản lí khu công nghiệp 
các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai, TP. Hồ 
Chí Minh, đại diện các ban/ ngành, các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai và các nhà nghiên cứu, giảng viên 
đại học.

TS. Bùi Sỹ Tuấn - Trưởng phòng Nghiên 
cứu chính sách an sinh xã hội - Viện 

KHLD&XH trình bày kết quả khảo sát 
về thu nhập và điều kiện của lao động 
nữ di cư trong các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài (FDI) trên 3 địa bàn 
Bắc Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ 
Chí Minh. Đặc trưng của lao động nữ 
di cư làm việc trong các doanh nghiệp 
FDI có độ tuổi khoảng từ 20 - 39 chiếm 
93%, chủ yếu di cư từ các vùng duyên 
hải miền Trung, đồng bằng sông Cửu 
Long và miền núi phía Bắc, với trình độ 
chuyên môn kỹ thuật phần lớn qua đào 
tạo nghề tại doanh nghiệp (78,45%) 
nhưng không có chứng chỉ. 

Về nhóm lao động nói trên, TS. Bùi 
Sỹ Tuấn cung cấp nhiều thông tin cụ 
thể về thực trạng tuyển dụng, việc 
làm, hợp đồng lao động; làm thêm giờ, 
tiền lương làm thêm giờ; tiền lương  
- thu nhập; môi trường và điều kiện làm 

việc; chi tiêu và khả năng tiếp cận các 
dịch vụ xã hội, hòa nhập cộng đồng... 

Một số khuyến nghị trong báo cáo 
về chính sách của các ngành, các cấp 
quản lý, các doanh nghiệp FDI đối với 
lực lượng lao động nữ di cư cũng được 
trình bày và thảo luận tại hội thảo: 
chính sách về đào tạo nghề, chính sách 
về nhà ở, về y tế, giáo dục…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã góp nhiều 
ý kiến hoàn thiện báo cáo. Ông Trần 
Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm 
Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin 
thị trường lao động TP Hồ Chí Minh đã 
chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn,  
nhu cầu và giải pháp cần tăng cường 
để định hướng hỗ trợ việc làm cho 
lao động nữ nhập cư trên địa bàn TP  
Hồ Chí Minh.

Các ý kiến và thông tin đóng góp của 
các đại biểu tại hội thảo đã giúp cho 
các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản 
lý hoàn thiện hơn các chính sách trong 
việc nâng cao đời sống cho lao động di 
cư nói chung và với lao động nữ di cư 
nói riêng.

Đặc trưng của lao động nữ di cư làm việc trong các doanh 
nghiệp FDI có độ tuổi khoảng từ 20 - 39 chiếm 93%, chủ 
yếu di cư từ các vùng duyên hải miền Trung, đồng bằng 
sông Cửu Long và miền núi phía Bắc

Theo ông Bùi Sỹ Tuấn, chuyên gia dự 
án EU-MUTRAP, những nghiên cứu về 
người lao động có thu nhập thấp trong 
ngành sản xuất nguyên liệu cho xuất 
khẩu sang châu Âu cho thấy các hình 
thức hỗ trợ để nâng cao đời sống, giảm 
thiểu rủi ro cho người lao động có thu 
nhập thấp trong lĩnh vực này còn rất 
hạn chế mà chỉ mới tập trung vào đặc 
điểm, nhu cầu, điều kiện sống và làm 
việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 
bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Vivanco Mugarra Ramon, chuyên 
gia EU, đã trình bày về hiện trạng 
người lao động thu nhập thấp trong 
các doanh nghiệp FDI ở những nước 
có hoàn cảnh tương tự với Việt Nam 
như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines 
và Thái Lan, qua đó rút ra những bài 
học kinh nghiệm quan trọng cho Việt 
Nam. Ngoài ra, chuyên gia cũng phân 
tích những tiêu chuẩn lao động cơ bản 
của Tổ chức Lao động quốc tế và vai 
trò của châu Âu trong việc thúc đẩy 
việc làm bền vững. Vấn đề về thiếu 
việc làm bền vững cho người lao động 

có thu nhập thấp cũng được đưa ra để 
thảo luận.

Các đại biểu đã thảo luận về thực trạng 
thiếu hụt việc làm bền vững cho người 
lao động có thu nhập nhấp ở Việt Nam, 
những nguyên tắc và quyền nơi làm 
việc, bảo trợ xã hội và đối thoại xã hội 
cũng như những bài học thực tiễn từ 
các nước khác để từ đó đưa ra những 
khuyến nghị về phương pháp và đối 
tượng khảo sát cho nghiên cứu tiếp 
theo. 
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HỘI THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ DỰ ÁN MUTRAP

Từ ngày 08 đến 26/6/2015, 
Đoàn đánh giá giữa kỳ độc lập 
của Phái đoàn EU đã có đợt 
công tác tại Việt Nam, khảo 

sát và gặp gỡ các đơn vị hưởng lợi/ 
các đối tác của Dự án EU-MUTRAP để 
đánh giá kết quả triển khai Dự án EU-
MUTRAP và góp ý về định hướng hoạt 
động trong giai đoạn tới.

Ngày 25/6/2015, Đoàn đánh giá giữa 
kỳ Dự án EU-MUTRAP đã tổ chức Hội 
thảo nhằm giới thiệu kết quả đánh giá 
sơ bộ Dự án sau gần 3 năm hoạt động. 
Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Công 
Thương, Phái đoàn EU tại Việt Nam, 
Ban Quản lý Dự án EU-MUTRAP và đại 
diện các bên hưởng lợi của Dự án bao 
gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội doanh 
nghiệp, trường đại học. 

Đánh giá của chuyên gia nêu rõ, Dự án 
EU-MUTRAP với mục tiêu “Hỗ trợ Bộ 
Công Thương trong quá trình thuận 
lợi hóa thương mại và đầu tư quốc tế 
bền vững thông qua cải thiện năng 
lực hoạch định và tham vấn chính 
sách, đàm phám và thực thi các cam 
kết liên quan, đặc biệt là trong quan 
hệ với Liên minh châu Âu”, đã đạt 
được những kết quả tích cực. Hoạt 
động của Dự án phù hợp với mục tiêu 
và mục đích thiết kế dự án, cũng như 
mong muốn của Chính phủ Việt Nam 
và chính sách hỗ trợ thương mại của 
EU. Dự án cũng thể hiện được quyền 
tự chủ của phía Việt Nam. Hiệu suất 
hoạt động ngày càng được cải thiện. 
Các báo cáo kỹ thuật, hoạt động đào 
tạo, hội thảo phổ biến thông tin, giám 
sát hoạt động của các tiểu dự án, hỗ 
trợ kỹ thuật theo sát nhu cầu của bên 
thụ hưởng, kể cả các nhu cầu phát sinh 
đột xuất… đã có tác động quan trọng, 
trong đó một số tác động mang tính 
tích cực và bền vững.

Tuy nhiên, chuyên gia đánh giá cũng 
cho rằng hoạt động của Dự án phạm vi 
rộng, có phần dàn trải, đóng góp trực 

tiếp vào đàm phán FTA VN-EU còn 
khiêm tốn. Về quản lý Dự án, chuyên 
gia đánh giá, mặc dù có một đội ngũ cán 
bộ Dự án có năng lực và kinh nghiệm, 
nhưng các hoạt động của Dự án vẫn 
gặp nhiều khó khăn liên quan đến thủ 
tục rà soát và phê duyệt của nhà tài 
trợ và mức phí chuyên gia trong nước.

Từ những nhận định trên, chuyên gia 
đánh giá khuyến nghị, trong hơn 2 năm 
còn lại, Dự án cần định hướng lại các 
hoạt động kỹ thuật để nội dung tập 
trung và có chiều sâu hơn, chú trọng 
hơn cho các hoạt động của khối doanh 
nghiệp, đa dạng hóa phương thức thực 
hiện. Đặc biệt, Dự án cần dành một 
nguồn lực lớn nhằm tạo thuận lợi cho 
việc thực thi cam kết của Hiệp định 
FTA VN-EU gồm phổ biến nội dung 
hiệp định, hỗ trợ Chính phủ trong công 
tác thực thi Hiệp định (cả hoạt động 
pháp lý lẫn thực tiễn); và hỗ trợ khu 
vực doanh nghiệp chuẩn bị đối phó với 
các tác động của Hiệp định. 

Đại diện các cơ quan thụ hưởng tham 
dự Hội thảo đánh giá cao sự phối hợp 
và hỗ trợ hiệu quả của Dự án gần 3 

năm qua, đồng thời, đề xuất các nội 
dung mong muốn tiếp tục hợp tác 
với Dự án và nâng cao hiệu quả triển 
khai các hoạt động của Dự án trong  
thời gian tới.

Hoạt động của Dự án 
phù hợp với mục tiêu và 
mục đích thiết kế dự án, 
cũng như mong muốn 
của Chính phủ Việt Nam 
và chính sách hỗ trợ 
thương mại của EU.

Ông Bùi Huy Sơn, Giám đốc Dự án EU-MUTRAP báo cáo kết quả hoạt động của Dự án
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Mặc dù đã có những bước tiến 
quan trọng nhằm tăng cường 
hệ thống pháp lý về Sở hữu 
trí tuệ (SHTT), Việt Nam vẫn 

gặp nhiều khó khăn trong công tác 
thực thi quyền và chịu nhiều tổn thất 
do hàng hóa xâm phạm quyền SHTT. 
Tình hình xâm phạm quyền SHTT ở 

Việt Nam diễn biến phức tạp và đáng 
báo động gây thiệt hại đáng kể đến 
quyền kinh doanh hợp pháp của các 
doanh nghiệp đang kinh doanh theo 
pháp luật. Thời gian qua, trong điều 
kiện nguồn lực còn hạn hẹp, lực lượng 
Quản lý thị trường cả nước đã triển 

khai nhiều biện pháp, xây dựng nhiều 
kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chống 
các hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ, hàng giả và gian lận thương 
mại, bước đầu thu được nhiều kết quả 
quan trọng. Mỗi năm lực lượng Quản lý 
thị trường cả nước xử lý trên 100.000 
vụ vi phạm, trong đó trên 10.000 vụ vi 

phạm về sản xuất buôn bán hàng giả, 
hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm an 
toàn thực phẩm. 

Trong bối cảnh tình hình hàng giả, xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ có nhiều 

diễn biến phức tạp và ngày càng trở 
nên tinh vi, để nâng cao hiệu quả công 
tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đòi 
hỏi cần có những giải pháp hữu hiệu, 
trong đó có việc nâng cao năng lực 
thực thi của cán bộ trong ngành. Được 
sự hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP, Cục 
Quản lý thị trường đã tổ chức khóa 
đào tạo về thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ cho lực lượng Quản lý thị trường cả 
nước trong các ngày 8-9/6 tại Thanh 
Hóa và 11-12/6 tại Nha Trang.

Mỗi khóa học thu hút sự tham gia của 
khoảng 70 cán bộ đến từ các Chi cục 
Quản lý thị trường phía Bắc, Trung, 
Nam.

Trong khoá học, các chuyên gia của 
Cục Quản lý thị trường, Cục Sở hữu trí 
tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
đưa ra những phương pháp xác định 
hành vi xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp, 
tên thương mại và nhãn hiệu. Các qui 
định về xử phạt vi phạm hành chính 
đối với hành vi xâm phạm quyền và 
hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả 
được trình bày dựa trên các tình huống 
thực tiễn để người nghe dễ hiểu và 
phân biệt các tình huống. 

Để nâng cao kỹ năng kiểm tra, xử lý 
vi phạm, các giảng viên đến từ doanh 
nghiệp giúp học viên thực hành phân 
biệt hàng thật hàng giả dựa trên sản 
phẩm thực tế.

Kết thúc khóa học, nhiều học viên bày 
tỏ mong muốn được tham gia nhiều 
hơn những khóa học tương tự trong 
tương lai. 

TẬP HUẤN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

DỰ ÁN EU-MUTRAP 
TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Bà Đỗ Thị Minh Thuỷ - Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, trình bày phương pháp nhận 
dạng hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu
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KHÓA TẬP HUẤN 
“CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN VÀ VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 
PHÙ HỢP TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC”

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), 
một trong ba trụ cột quan trọng 
của Cộng đồng ASEAN dự kiến 
sẽ được thành lập vào cuối năm 

2015. Việc thành lập AEC sẽ mở ra cơ 
hội lớn về hợp tác và tăng trưởng kinh 
tế, thương mại và đầu tư cho các nước 
ASEAN cũng như các nước đối tác. 

Cộng đồng này bao gồm một số đặc 
trưng sau: tiệm tiến (quá trình tự do hóa 
diễn ra từ từ, không nhảy vọt); không 
phải là khu vực đóng (các nền kinh tế 
thành viên vẫn tiếp tục thúc đẩy mậu 
dịch tự do với các nước ngoài ASEAN); 
gắn với hình thành chuỗi giá trị khu vực; 
và yêu cầu thu hẹp chênh lệch trình độ 
phát triển giữa khối CLMV và ASEAN-6. 
Sau khi thành lập vào cuối năm nay, AEC 
sẽ tiếp tục đàm phán về từng lĩnh vực 
cụ thể.

Tuy nhiên, việc hội nhập kinh tế khu vực 
sâu hơn thông qua AEC cũng đưa đến 
nhiều thách thức cho nền kinh tế và 
cộng đồng doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ 

các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào 
tạo và cộng đồng doanh nghiệp trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng nâng cao nhận 
thức về tầm quan trọng của liên kết kinh 
tế khu vực này và có sự chuẩn bị tốt 
tiến tới sự hình thành của AEC, Sở Công 
Thương Đà Nẵng phối hợp với Dự án EU 
- MUTRAP tổ chức lớp Tập huấn “Cộng 
đồng kinh tế ASEAN và việc xây dựng 
chiến lược phù hợp trong thời kì hội nhập 
kinh tế khu vực” tại Đà Nẵng vào 2 ngày 
18-19/6/2015.

Thuyết trình tại khóa tập huấn này là 
các chuyên gia cao cấp về kinh tế và hội 
nhập: ông Trương Đình Tuyển, nguyên 
Bộ trưởng Thương mại, Cố vấn Đoàn 
đàm phán Chính phủ, TS. Võ Trí Thành, 
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản 
lý kinh tế trung ương (CIEM) và ThS. 
Nguyễn Anh Dương, Phó Trưởng ban, 
Ban Chính sách kinh tế vĩ mô, CIEM.

Theo ông Trương Đình Tuyển, năng lực 
cạnh tranh của Việt Nam vẫn còn khá 
thấp so với các đối tác trong AEC. Vì 

thế, trong thời gian tới, Việt Nam cần 
đẩy nhanh cải cách thể chế và cải thiện 
môi trường kinh doanh, phát triển mạnh 
nguồn nhân lực chất lượng cao, hoạch 
định chiến lược công nghiệp hóa đúng 
đắn và đẩy mạnh tái cấu trúc, trước hết 
là tái cơ cấu các ngân hàng thương mại 
và doanh nghiệp nhà nước.
TS. Võ Trí Thành nhận định, nguồn nhân 
lực là yếu tố then chốt quyết định thành 
công của doanh nghiệp trong việc xây 
dựng chiến lược kinh doanh trong bối 
cảnh hội nhập, vì thế doanh nghiệp 
cần có sự đầu tư để có đội ngũ cán bộ 
chuyên nghiệp và tinh nhuệ.

Đề cập tới khó khăn lớn nhất trong kết 
nối chuỗi giá trị trong AEC, ThS. Nguyễn 
Anh Dương chỉ rõ, đó chính là các quy 
định, thủ tục ảnh hưởng đến lưu chuyển 
thương mại trong nước và giữa các nước.

Bài tập trắc nghiệm cuối khóa đã giúp 
học viên củng cố kiến thức đã học, vận 
dụng vào công việc của mình tại cơ quan 
và doanh nghiệp.

Các diễn giả và Ban tổ chức khóa tập huấn
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Sự phát triển của ngành thuỷ sản 
chịu tác động mạnh bởi yếu tố 
thị trường. Trong bối cảnh thực 
hiện tái cơ cấu ngành, việc lồng 

ghép nội dung thị trường vào chiến 
lược, quy hoạch và các chính sách phát 
triển thuỷ sản là cần thiết. Hiện nay, 
các chiến lược, quy hoạch và hệ thống 
chính sách phát triển thuỷ sản đã được 
các cấp quản lý xây dựng và thực hiện. 
Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực, 
những văn bản này vẫn còn thiếu các 
thông tin đánh giá, dự báo phù hợp về 
thị trường.

Nhằm hỗ trợ cán bộ nghiên cứu, quản 
lý và xây dựng chính sách, các hiệp 
hội, các cơ sở nuôi trồng, chế biến và 
xuất khẩu thủy sản nâng cao năng lực 
lồng ghép nội dung phân tích, dự báo 
thị trường vào việc xây dựng và điều 
chỉnh chiến lược, chính sách phát triển 
thuỷ sản, được sự tài trợ của Dự án EU-
MUTRAP, Viện Kinh tế và Quy hoạch 

thuỷ sản (VIFEP) tổ chức lớp tập huấn 
“Nâng cao năng lực xây dựng và điều 
chỉnh chiến lược, quy hoạch và chính 
sách phát triển thuỷ sản gắn với định 
hướng thị trường”. Khóa tập huấn diễn 
ra trong hai ngày 18-19/6/2015 tại 
Quảng Ninh với sự tham gia của gần 
40 học viên đến từ các viện nghiên 
cứu, hiệp hội và các đơn vị thuộc các 
bộ, ban ngành liên quan.

Khóa tập huấn có hai nội dung chính: (i) 
Đánh giá năng lực cạnh tranh của thủy 
sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, 
đồng thời dự báo xu hướng tiêu thụ 
các sản phẩm thủy sản Việt Nam trên 
các thị trường lớn; và (ii) Lồng ghép 
định hướng thị trường vào phát triển 
và điều chỉnh chiến lược, kế hoạch và 
chính sách phát triển thủy sản.
Khóa tập huấn đã cung cấp cho các 
học viên những thông tin cập nhật về 
thương mại thủy sản của Việt Nam 
trên thị trường thế giới trong thời gian 

vừa qua và dự báo các xu hướng vận 
động thời gian tới trong bối cảnh Việt 
Nam đang hội nhập ngày càng sâu 
rộng vào nền kinh tế thế giới với hàng 
loạt các hiệp định thương mại tự do đã 
và sẽ được ký trong thời gian tới. 

Các giảng viên và các học viên đã chia 
sẻ những khó khăn, thách thức mà 
xuất khẩu thủy sản đang gặp phải: việc 
đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an 
toàn vệ sinh, cách để giảm chi phí sản 
xuất, tăng giá trị xuất khẩu, và làm 
thế nào để phát triển bền vững từ các 
thị trường nhập khẩu các sản phẩm  
thủy sản. 

Những kiến thức cơ bản về định hướng 
thị trường trong giai đoạn hiện nay, 
cùng những đề xuất trong thiết lập và 
điều chỉnh các chiến lược, kế hoạch và 
chính sách có được từ khóa tập huấn 
đã hỗ trợ cho ngành thủy sản hội nhập 
kinh tế quốc tế trong thời gian tới.

KHÓA TẬP HUẤN “NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH 
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN 
GẮN VỚI ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG”

Giảng viên và học viên trong khóa tập huấn
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Từ ngày 21-23/4/2015, với sự tài trợ của 
Dự án EU-MUTRAP, đoàn cán bộ Việt 
Nam đã đến Brussels (Vương quốc Bỉ) 
làm việc với các cơ quan thuộc Ủy ban 

châu Âu và các tổ chức liên quan, nhằm tăng 
cường đối thoại với phía EU về thương mại nghề 
cá và thúc đẩy hợp tác với EU trong bối cảnh 
Quy định 1005/2008 của EU về việc ngăn chặn, 
nghiêm cấm và chấm dứt tình trạng đánh bắt 
bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định.

Đoàn công tác đã gặp gỡ và trao đổi với đại diện 
của Tổng vụ Hàng hải và Nghề cá, Hiệp hội quốc 
tế thanh tra thủy sản, Liên minh Nuôi trồng 
thuỷ sản toàn cầu, Hội đồng Quản lý nuôi trồng 
thuỷ sản, … Trưởng đoàn Việt Nam đã ký Biên 
bản ghi nhớ giữa Liên minh Nuôi trồng Thủy sản 
toàn cầu và Tổng cục Thủy sản Việt Nam. Theo 
đó, hai bên sẽ hợp tác với nhau trong việc đẩy 
mạnh nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam và trao 
đổi thông tin, hợp tác nghiên cứu. Ngoài ra, đoàn 
Việt Nam đã có bài trình bày tại Diễn đàn quốc 
tế về xuất khẩu bền vững cá tra từ Việt Nam.  

Diễn đàn do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam phối hợp với Trung tâm Xúc 
tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của 
Hà Lan, Dự án “Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra 
bền vững tại Việt Nam”.

Trong các cuộc họp với Đại diện của Tổng vụ 
Hàng hải và Nghề cá, đoàn Việt Nam đã cung 
cấp thông tin về việc thực thi các khuyến cáo 
của đoàn công tác đánh giá của EU về ngăn 
chặn, nghiêm cấm và chấm dứt tình trạng đánh 
bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 
quy định. Cả hai bên đều thống nhất rằng Việt 
Nam đã có những nỗ lực đáng kể. Tuy nhiên, còn 
một vài vấn đề cần làm tốt hơn để đáp ứng đầy 
đủ yêu cầu của EU đối với nội dung nói trên. Cả 
hai bên đều nhất trí sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc 
đối thoại để tăng thêm cơ hội trao đổi thông tin 
và tăng cường hợp tác giữa Tổng vụ Hàng hải 
và Nghề cá EU và Bộ Nông  nghiệp & Phát triển 
nông thôn Việt Nam trong việc đấu tranh với 
tình trạng đánh bắt bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định, tiến tới một nghề 
đánh cá bền vững. 

ĐỐI THOẠI VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG THƯƠNG MẠI NGHỀ CÁ 
GIỮA VIỆT NAM VÀ EU

DỰ ÁN EU-MUTRAP 
HỖ TRỢ CÁC BỘ, NGÀNH THAM DỰ HỌP 
Ở NƯỚC NGOÀI
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Với sự hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP, 
đoàn cán bộ Việt Nam tham dự Khóa 
đào tạo về Sở hữu trí tuệ (SHTT) lần 
thứ 8 được tổ chức tại Trường Đại học 

Barcelona từ ngày 22 đến 26/6/2015.

Khóa học nhằm trình bày một cách hệ thống 
những nội dung liên quan đến quyền sở hữu trí 
tuệ và thương mại quốc tế, bao gồm lý thuyết 
và vận dụng trong thực  tiễn. Ngoài ra, khóa học 
còn làm sáng tỏ những thuận lợi và thách thức 
khi áp dụng luật sở hữu trí tuệ ở các nước đang 
phát triển, cũng như những lưu ý khi đàm phán 
và thực thi hiệp định thương mại tự do.

Nhiều nội dung quan trọng đã được trình bày 
trong khóa tập huấn: (i) Những thách thức mới 

của SHTT và thương mại quốc tế; (ii) SHTT đối 
với chuyển giao công nghệ; (iii) Sản phẩm văn 
hóa và Thương mại quốc tế; (iv) Vấn đề xã hội 
và công nghệ mới - phản ứng của SHTT; (v) Xu 
hướng mới của SHTT quốc tế.

Các bài tập mô phỏng về mối quan hệ giữa 
doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu trong 
việc phát triển sản phẩm mới và đăng ký bảo hộ 
sáng chế giúp học viên hiểu rõ hơn về vai trò, 
tầm quan trọng và những vấn đề mới phát sinh 
của SHTT trong thương mại quốc tế. 

Những kiến thức và kinh nghiệm tiếp thu từ 
khóa học có ý nghĩa thiết thực đối với các cán 
bộ chính phủ trong đàm phán và thực hiện các 
cam kết về SHTT.

KHÓA TẬP HUẤN “NHỮNG THÁCH THỨC MỚI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ”

Giảng viên và học viên của Khóa tập huấn
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SỔ TAY 
“TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU”

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM

Liên minh châu Âu là một trong 
những đối tác thương mại và nhà 
đầu tư lớn nhất của Việt Nam. 
Đến nay, EU cùng các quốc gia 

thành viên là đối tác cung cấp viện trợ 
không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam.

Nhằm giúp các cơ quan hoạch định 
chính sách, các viện nghiên cứu, 
trường đại học cũng như các doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu có được những 
thông tin khái quát nhất về chính sách 
thương mại của EU, Dự án EU-MUTRAP  
tổ chức biên soạn cuốn Sổ tay “Tổng 
quan chính sách thương mại của Liên 
minh châu Âu”.

Cuốn sách bao gồm các nội dung chính:
- Chính sách thương mại chung của 
Liên minh châu Âu 
- Chính sách một số ngành
- Khía cạnh phát triển trong chính sách 
thương mại chung của EU
Cuốn sách được biên soạn bởi các tác 

giả: Claudio Dordi, Marius Bordalba, 
David Luff, Raimondas Alisauskas, Từ 
Thúy Anh và Ngô Thị Tuyết Mai.

Cuốn sách gồm 53 trang, khổ A5. Toàn 

văn nội dung cuốn sách có thể tải về từ 
trang Web của Dự án 
(www.mutrap.org.vn)

Việt Nam đã nỗ lực rất lớn 
nhằm thúc đẩy tự do hóa 
thương mại và đầu tư gắn với 
quá trình hội nhập sâu rộng 

hơn vào nền kinh tế khu vực và thế 
giới. Với tư cách một nước thành viên 
ASEAN, Việt Nam đã tham gia vào các 
hiệp định thương mại tự do (FTA) của 
ASEAN với từng nước hoặc nhóm nước 
trong số 6 đối tác tham gia RCEP - bao 
gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Úc và Niu Di-lân. Việc đàm 
phán tiến tới ký kết RCEP với cả 6 đối 

tác thể hiện mong muốn của ASEAN 
trong việc xây dựng một khu vực mậu 
dịch tự do thống nhất và duy nhất ở 
khu vực. 

Sau khi Hiệp định RCEP được ký kết 
và thực hiện, sẽ hình thành một khối 
thương mại tự do lớn nhất thế giới, bao 
gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 
đối tác nói trên. 

Việc tham gia Hiệp định RCEP là phù 
hợp với chủ trương chủ động hội nhập 

kinh tế của Việt Nam và sẽ mang lại 
nhiều cơ hội, cũng như thách thức cho 
Việt Nam. Bản thân tác động đa chiều 
của RCEP đối với nền kinh tế Việt Nam 
cũng phụ thuộc nhiều vào nhận thức 
và sự chuẩn bị của cả các cơ quan 
hoạch định chính sách và cộng đồng 
doanh nghiệp trong nước. Do vậy, đánh 
giá đúng và đầy đủ các tác động của 
Hiệp định này - trong bối cảnh cơ hội 
và thách thức đan xen ở khu vực Đông 
Á phát triển năng động - là một yêu 
cầu cấp thiết. 

BÁO CÁO  “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ 
TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM”
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Dự án EU-MUTRAP đã hỗ trợ việc 
nghiên cứu và xuất bản Báo cáo “Đánh 
giá tác động của Hiệp định đối tác kinh 

tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với 
nền kinh tế Việt Nam”, với mong muốn 
hỗ trợ các cơ quan hoạch định chính 

sách, các viện nghiên cứu, các tổ chức 
liên quan và cộng đồng doanh nghiệp 
nhận thức rõ hơn về tác động đối với 
nền kinh tế Việt Nam sau khi RCEP 
được ký kết và thực thi.

Báo cáo do nhóm chuyên gia nhiều 
kinh nghiệm nghiên cứu về các vấn đề 
liên quan đến FTA và hội nhập kinh tế 
quốc tế ở Việt Nam thực hiện. 

Báo cáo gồm 166 trang, khổ A4. Toàn 
văn báo cáo có thể tải về từ trang Web 
của Dự án (www.mutrap.org.vn)

LỊCH SỰ KIỆN QUÝ II/2015

MÃ 
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/

PHỐI HỢP TỔ CHỨCTHỜI GIAN

07/04 (Hà Nội)
17/04 (Cần Thơ)

15/04 (Hà Nội)

21-23/04 (Brussels)

21/04 (Hà Nội)

21-23/04 (Hà Nội)
27-29/04 (TP HCM)

23-24/04  (Phú Thọ)

INVSO-1

NSO-9

EU-7A

INVSO-2

NSO-9

NSO-9

Đào tạo triển khai mạng lưới hạt nhân thương mại 
Hiệp hội các doanh nghiệp

đầu tư nước ngoài
của Việt Nam (VAFIE)

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

Đối thoại về những vấn đề trong thương mại
nghề cá  giữa Việt Nam và EU

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

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

Khóa đào tạo về thương mại công bằng
cho các doanh nghiệp chè

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

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

và Xã hội

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

Viện Nghiên cứu và Phát triển
ngành nghề nông thôn Việt Nam

(VIRI)
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LỊCH SỰ KIỆN QUÝ II/2015

MÃ 
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/

PHỐI HỢP TỔ CHỨCTHỜI GIAN

24-27/04  (Bình Thuận)

11-16/05
(Brussels, Budapest)

12-13/05  (TP HCM)
25-26/05 (Cần Thơ)

NSO-9

PCA-4

NSO-9

NSO-9

Khóa đào tạo về quản lý chuỗi
cung ứng cho trái cây Thanh long

Đoàn công tác về điều phối chính sách

Khóa đào tạo lần 2 cho chuyên gia
Hạt nhân thương mại

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

(Socencoop)

Hiệp hội các doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài

của Việt Nam (VAFIE)

13-14/05  (Cần Thơ) INVIP-1 Đào tạo về quyền Sở hữu trí tuệ
cho các cơ quan thực thi

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

13/05  (Hà Nội)
15/05  (TP HCM)

Hội thảo về quá trình kiểm soát hóa chất
và các thực hành tốt về môi trường,

đáp ứng yêu cầu TBT

Viện nghiên cứu da giầy
(LEASHORESIN)

NSO-627/05  (Hà Nội) Hội thảo "Tăng trưởng xanh và các cơ hội
thương mại đối với Việt Nam"

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

EU-228/05 (Đồng Nai) Hội thảo Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA Sở Công Thương Đồng Nai

INVSO-103/06 (Đồng Nai)
Hội thảo công bố báo cáo “Khảo sát 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

và Xã hội

EU-704/06 (TP HCM)
Hội thảo "Hài hòa hóa các quy định

về SPS của Việt Nam và EU:
khuyến nghị đối với ngành thủy hải sản Việt Nam”

Văn phòng SPS Việt Nam

INVIP-108-09/06 (Thanh Hóa)
11-12/06 (Nha Trang) Tập huấn về thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ Cục Quản lý thị trường

– Bộ Công Thương

INVEN-816/06 (Hà Nội)

Hội thảo góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế
Nghị định số 179/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Cục Kiểm soát hoạt động
bảo vệ môi trường - Bộ Tài nguyên

– Môi trường

NSO-718-19/06 (Đà Nẵng)
Tập huấn “Cộng đồng kinh tế ASEAN
và việc xây dựng chiến lược phù hợp

trong thời kì hội nhập kinh tế khu vực”
Trung tâm WTO Đà Nẵng

NSO-718-19/06  (Quảng Ninh)
Đào tạo "Tăng cường năng lực trong việc

hoạch định chiến lược phát triển nghề cá, xây dựng
và sửa đổi chính sách định hướng thị trường 

Viện kinh tế và quy hoạch thủy sản,
Bộ NN-PTNT

NSO-725/06 (Hà Nội) Hội thảo đánh giá giữa kỳ dự án EU-MUTRAP Dự án EU-MUTRAP

ICB-2922-26/06 (Barcelona) Khóa tập huấn “Những thách thức mới
trong Sở hữu trí tuệ và Thương mại quốc tế”
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SỰ KIỆN SẮP TỚI

MÃ 
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/

PHỐI HỢP TỔ CHỨCTHỜI GIAN

06-07/07 (Hà Nội)
09-10/07 (TP HCM)

10/07 (TP HCM)
17/07 (Hà Nội)

NSO-9

ICB-8

Khóa học thứ 2 dành cho chuyên gia
Hạt nhân thương mại

Hội thảo công bố báo cáo  “Đánh giá tác động của
Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

đối với nền kinh tế Việt Nam”

Hiệp hội các doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài

của Việt Nam (VAFIE)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế
Trung ương

Hiệp hội Chế biến
và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam07/07 (TP HCM) INSO-7 Khóa đào tạo: “Ghi nhãn và thiết kế bao gói

 sản phẩm theo hướng tiết kiệm, bền vững”

Viện Nghiên cứu quản lý
kinh tế Trung ương08/07 (Hà Nội) INVEN-2

Hội thảo tham vấn “Khung chính sách về giảm thiểu
tác động môi trường của đầu tư trực tiếp nước ngoài

tại Việt Nam và công tác thực hiện”

28/07 (Cần Thơ) NSO-7 Hội thảo phát triển bền vững ngành cá tra
trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng

14-15/07 (Hà Nội)
15-16/07 (TP HCM) NSO-9 Hội thảo về quá trình kiểm soát hóa chất Viện nghiên cứu da giầy

(LEASHORESIN)

23/07 (Đà Lạt) NSO-7

Tập huấn cho cán bộ, doanh nghiệp các tỉnh 
miền Trung và Tây nguyên “Tăng cường kiến thức

về hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội & thách thức đối
với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu”

Trường Đào tạo, bồi dưỡng
Cán bộ Công Thương Trung ương

(VITIS)

Hội đồng Cạnh tranh

Tổng cục Thủy sản – Bộ NN – PTNT

Vụ Thị trường trong nước
– Bộ Công Thương

Bộ Công Thương04/08 (Hà Nội)
Họp báo về việc kết thúc cơ bản đàm phán
Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam

và Liên minh châu Âu

Bộ Công Thương04/08 (Hà Nội) Trao kỷ niệm chương cho Đại sứ,
Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

30/07 (TP HCM)
04/08 (Hà Nội) ICB-14

Hội thảo "Tham vấn và đối thoại về việc thực hiện
các quy định liên quan đến hoạt động

nhượng quyền thương mại tại Việt Nam"

Sở Công Thương Đà Nẵng06-07/08 (Đà Nẵng) NSO-7 Đào tạo kỹ năng xây dựng và phát triển
thương hiệu cho doanh nghiệp trong thời kì hội nhập

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
– Bộ Khoa học – Công nghệ

18-19/08 (Hà Nội)
27-28/08 (TP HCM) INVIP-1 Tập huấn “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ”

Trung tâm WTO - TPHCM20-21/08 (TP HCM) NSO-7
Khóa tập huấn "Cộng đồng kinh tế ASEAN

và việc xây dựng chiến lược phù hợp
trong thời kì hội nhập kinh tế khu vực"

24/07 (Phú Quốc) ICB-20
Hội thảo “Công bố Dự thảo quy chế tổ chức

và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh
trình Thủ tướng ban hành”


