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NHÓM HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN THÔNG TIN

 Liên tục cập nhật tình hình đàm phán

và thực thi các cam kết thương mại

của VN: TPP, VEFTA, VKFTA....: tin 

tức, nghiên cứu bình luận chuyên

sâu…

 Tất cả các thông tin được thu thập, 

dịch, tóm tắt và xử lý phù hợp trình độ

hiểu biết của doanh nghiệp

 Thay giao diện mới

 Nâng cấp server

 Vận hành ổn định
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NHÓM HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN THÔNG TIN
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2010       

Trang tiếng Anh:

Lượt truy cập: 1,3 triệu

(tăng 2 lần so với 2011)

Trang tiếng Việt:

Lượt truy cập: 2,5 triệu

(tăng 2.5 lần so với 2011)



NHÓM HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN THÔNG TIN

4 bản tin

Doanh nghiệp

và Chính sách

TMQT



NHÓM HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN THÔNG TIN

Cẩm nang

Vận động chính

sách thương

mại quốc tế



NHÓM HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN THÔNG TIN

Sách song ngữ

Hợp đồng mẫu

cho các doanh

nghiệp nhỏ



NHÓM HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TM QUỐC TẾ

Quyết định 

06/2012 QĐ-TTg 

của TTCP về việc 

tham vấn                   

cộng đồng doanh 

nghiệp trong các 

thỏa thuận 

thương mại quốc 

tế

Triển khai QĐ 06

2.
Bản Hướng 

dẫn hiệp hội 

xây dựng chiến 

lược phát triển 

ngành 

1.
Kế hoạch hành 

động triển khai 

thực hiện Quyết 

định 06

cho các Hiệp hội 

DN và VCCI



VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG TRONG TPP

VẤN ĐỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG TPP

VẤN ĐỀ ĐẦU TƯ TRONG TPP

VẤN ĐỀ QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG TPP

1

2

3

4

NHÓM HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TM QUỐC TẾ

4 Chiến dịch vận động lớn:

Các nội dung quan trọng trong đàm phán Hiệp định

Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP):



NHÓM HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TM QUỐC TẾ

Các hoạt động VĐCSTMQT khác

 Nghiên cứu, tham gia ý kiến từ góc độ lợi ích của doanh 

nghiệp VN đối với các Đề án liên quan tới thương mại

quốc tế:

- Đề án gia nhập Công ước LaHay 1961 về miễn hợp 

pháp hóa giấy tờ công nước ngoài

- Phương án đàm phán Hiệp định hợp tác Hải quan Việt 

Nam – Hoa Kỳ

- Đề án gia nhập Công ước Viên về hợp đồng mua bán

hàng hóa quốc tế

- Đề án tổng thể về Giải quyết tranh chấp đầu tư giữa 

Chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài

- Đề án Tiếp cận và gia nhập các thiết chế đa phương về

giải quyết tranh chấp quốc tế

- Đề án hình thành đội ngũ luật sư phục vụ TMQT, …….



NHÓM HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO/ĐÀO TẠO

29/2/2012

23/5/2012

24/5/2012

5/12/2012

Hội thảo “05 năm là thành viên WTO – Việt Nam đã 
và sẽ ở đâu trong quá trình hội nhập?"

Hội thảo "Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và 
Ý nghĩa đối với doanh nghiệp"

Hội thảo “Kiện ra Tòa án Hoa Kỳ và WTO để bảo 
vệ lợi ích xuất khẩu trước các biện pháp chống 
bán phá giá – chống trợ cấp tại Hoa Kỳ” 

Hội thảo: “Giới thiệu Quy tắc xuất xứ và Thủ tục hải quan 
trong các Hiệp định Thương mại Tự do của Hoa Kỳ” 

11-12/2012
Điều tra nhu cầu doanh nghiệp đối với 
các Trung tâm WTO 



NHÓM HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂNG LỰC



NHÓM HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN/HỖ TRỢ

Hàng chục lượt tư vấn trực

tiếp các Hiệp hội, doanh 

nghiệp về các vụ việc TMQT 

lớn

Hàng trăm lượt tư vấn gián

tiếp doanh nghiệp qua điện

thoại, email, công văn…



NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA NĂM 2012

 Thiếu thông tin về tiến triển và các nội dung đàm phán liên

quan tới lợi ích của doanh nghiệp…

 Các Hiệp hội, Doanh nghiệp còn thụ động…

 Năng lực chủ quan còn hạn chế



Kế hoạch hoạt động 2013
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2013

 Cổng thông tin WTO – Hội nhập

Vận hành ổn định và cập nhật hàng ngày cả hai phiên bản

tiếng Việt và tiếng Anh

 Các bản tin “Doanh nghiệp và CSTMQT”

 Các ấn phẩm, cẩm nang phục vụ hội nhập KTQT cho

doanh nghiệp và hiệp hội

Hoạt động 

thông tin

Hoạt động 

vận động 

chính sách

Hoạt động:

Nghiên cứu, điều tra, phỏng vấn, hội thảo, xây dựng báo

cáo, follow-up… cho mỗi chiến dịch.

Chủ đề ưu tiên: 

 Tiếp tục TPP

 FTA Việt Nam – EU



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2012

 Tập trung hỗ trợ các Hiệp hội xây dựng Chiến

lược phát triển ngành

 Hướng dẫn, hỗ trợ các ngành thực hiện các chiến

dịch vận động đàm phán của ngành

 Tiếp tục thực hiện các tư vấn trực tiếp và gián tiếp 

cho các hiệp hội và doanh nghiệp về các vấn đề 

hội nhập khác nhau

Hoạt động tư

vấn/hỗ trợ

 Các hội thảo/khóa đào tạo kỹ

năng/xây dựng năng lực cho

hiệp hội, doanh nghiệp về

các chủ đề quan trọng trong

hội nhập KTQT

Hoạt động hội

thảo/đào tạo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2013



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2012THẢO LUẬN

Kết quả hoạt động 2012 – Đánh giá và nhận định???

Kế hoạch hành động 2013 – Bình luận và Giải pháp ???



Thank You!
Ban Thư ký INTAC

Trung tâm WTO – VCCI

Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Điện thoại: 04-35771458

Website: www.hoinhapkinhte.vn

http://www.hoinhapkinhte.vn/

