
Xây dựng Khuyến nghị chính sách TMQT

THÍ ĐIỂM 04 NGÀNH



Giới thiệu

Hiện tạiTình hình triển khaiNguồn gốc ý tưởng

Chiến lược phát 

triển ngành (họp 

INTAC 2012)

• Một số hiệp hội rất 

quan tâm, mong muốn 

có thể triển khai 

(VIFORES, VRA…)

• Một số nỗ lực tìm 

kiếm nguồn lực (hiệp 

hội, Ban thư ký INTAC)

• Đang thảo luận với 

một số đơn vị điều phối 

của các Dự án liên

quan tới TMQT

•Đang xây dựng Kế

hoạch hoạt động chi 

tiết của INTAC 2014



Phạm vi được cân nhắc

Số lượng

Giới hạn
nội dung

Phương thức
thực hiện

02 ngành/Dự án = 04 ngành total

• Trung tâm WTO: Đầu mối, điều phối hoạt động

• Hiệp hội chuyên ngành: Phối hợp chặt chẽ, cầu
nối với doanh nghiệp trong ngành để đảm bảo
Khuyến nghị chính sách TMQT phù hợp nhất với
thực tiễn

Khuyến nghị chính sách TMQT cho ngành
•“Hẹp”: Chỉ gồm một phần của Chiến lược phát triển
ngành mà INTAC đề xuất

• “Rộng”: Tất cả các khía cạnh chính sách TMQT liên
quan (mở cửa thị trường, trợ cấp, biện pháp phi
thuế….)



Tính đại diện

Không gian tác động CS

Tiêu chí khác

Thông tin nền

4. Ngành đã có 

thông tin cơ 

bản (các 

nghiên cứu, 

tổng hợp) về 

tổng quan hiện 

trạng, triển 

vọng phát triển 

ngành?

1. Ngành đại diện cho các 

mảng thương mại lớn:

•Sản xuất công nghiệp?

•Nông nghiệp?

•Dịch vụ?

2. Ngành bị tác 

động lớn bởi các 

chính sách TMQT 

và việc đưa ra 

khuyến nghị có 

thể làm thay đổi 

các tác động này 

theo hướng thích 

hợp?

CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Năng lực vận động

3. Ngành có 

năng lực vận 

động chính 

sách hạn chế, 

cần hỗ trợ?

5. ????



Các gợi ý lựa chọn???


