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NỘI DUNG

Kết quả hoạt động năm 2013

Phương hướng hoạt động năm 2014



TRUNG TÂM

WTOThông tin, 

đào tạo, tư

vấn, các hỗ

trợ hội

nhập khác

Kết quả đạt được

• 10 Khuyến nghị chính sách cho

các đàm phán các FTA

• 20 nghiên cứu, góp ý chính sách

TMQT khác (Công ước, Hiệp định, 

văn ban nội luật hóa…)

Kết quả đạt được

• Cổng thông tin WTO (2 phiên

bản xây dựng mới): 6.3 triệu

lượt truy cập

• 18 bản tin và ấn phẩm

• 6 hội thảo

• Hơn 10 bài báo

• Hàng trăm lượt tư vấn cho DN, 

HH, các đơn vị khác

Kết quả đạt được

• Website chống bán phá

giá (8.7 triệu lượt truy

cập)

• Hỗ trợ thông tin, tư vấn

cho doanh nghiệp, hiệp

hội trong 11 vụ kiện

PVTM ở nước ngoài

Hoạt động 2013

Vận động

chính sách

TMQT

Hỗ trợ

DN về

Phòng vệ

Thương mại



I. Hoạt động Vận động Chính sách TMQT



 Khuyến nghị 05-TPP: Chương Đầu tư và Dịch vụ qua biên giới

 Vận động các cơ quan Đảng, Nhà nước

 Vận động các đối tác nước ngoài

Đàm phán Hiệp định Đối tác 

Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

 Vai trò đầu mối, dẫn dắt DN: Hướng dẫn hành động

 Hội thảo và các hoạt động truyền thông

 Đầu mối thông tin (Web, bản tin)
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02 Khuyến nghị phương án đàm 

phán (mở cửa thị trường hàng hóa, 

dịch vụ)
EVFTA

VEFTA

TFA

01 Khuyến nghị phương án đàm

phán (mở cửa thị trường dịch vụ)

Các phương án đàm phán qua 

các phiên bản sửa đổi

WTO
Rà soát chính sách thương mại

VN lần 1

Các đàm phán thương mại

quan trọng khác



Các Dự thảo Hiệp định hợp tác hải quan (với Ấn Độ, Qatar..)

Các đề xuất gia nhập/ký kết các Công ước/Hiệp định (CIGS, 

Gỗ nhiệt đới, Vận tải hàng không, Thị thực Việt - Nga …)

Các Đề án liên quan tới TMQT (Cơ chế giải quyết tranh

chấp đầu tư quốc tế, Phòng vệ thương mại…)

Các Báo cáo tổng kết (thị trường nội địa, sự tham gia

của hiệp hội vào hội nhập…)

Các Dự thảo VBQPPL về TMQT (biên giới đất liền, thuế

suất WTO, ATIGA, Cơ chế một cửa ASEAN…)

 Các nghiên cứu, góp ý chính sách TMQT khác :

I. NHÓM HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TM QUỐC TẾ



Kết quả

Tham vấn giữa

DN và CP về các

chính sách

TMQT rất hạn

chế

Các cơ quan CP đã dần chú ý hơn

tới việc tham vấn DN

Các chính sách TMQT liên quan 

tới DN đã được nghiên cứu, bình

luận từ góc độ lợi ích của DN

Sự quan tâm của DN về các đàm

phán FTA dần lớn hơn

Hiệu quả tham vấn được cải thiện

ít nhiều



Hạn chế

Kết quả Điều tra “Hiện trạng việc tham vấn phương

án đàm phán với Chính phủ trong đàm phán các cam

kết thương mại quốc tế”

 Thời gian: Tháng 11/2013

 Số lượng phản hồi: 118 Hiệp hội TW (30), tỉnh (88)



Kết quả điều tra

Các phương thức tham vấn mà Hiệp hội từng tham gia trong đàm phán

WTO và các FTA trước đây



Mức độ tham vấn trong đàm phán WTO 

Kết quả điều tra



Tham vấn trong các đàm phán FTA hiện tại

www.themegallery.com

Kết quả điều tra



Mức độ tham vấn trong đàm phán TPP

Kết quả điều tra



Đánh giá về hệ quả của những hạn chế, bất cập trong tham vấn khi 

đàm phán đối với quá trình thực thi

Kết quả điều tra



Kết quả điều tra



Nguyên nhân của các hạn chế trong thực tiễn tham vấn đàm phán

thương mại

www.themegallery.com

Kết quả điều tra



II. Hoạt động hỗ trợ DN về Phòng vệ TM



II. NHÓM HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DN VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Thông tin, tư vấn, hỗ trợ các

hiệp hội, doanh nghiệp:

- 07 vụ việc phòng vệ ở nước

ngoài (chống trợ cấp tôm ở HK, 

chống bán phá giá thép ở HK, tự

vệ đối với một số sản phẩm thép

ở một số nước ASEAN…

- 03 vụ việc phòng vệ trong

nước (inox, dầu thực vật…)





2012

2011

2010       

2012

2011

2010       

Trang tiếng Anh:

Lượt truy cập:

(tăng … lần so với 2012)

Trang tiếng Việt:

Lượt truy cập:

(tăng … lần so với 2012)

Website chống bán phá giá

II. NHÓM HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DN VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI



II. HĐ THÔNG TIN, TƯ VẤN, HỖ TRỢ VỀ HỘI NHẬP KHÁC



III. NHÓM HĐ THÔNG TIN, TƯ VẤN, HỖ TRỢ VỀ HỘI NHẬP KHÁC

Các hoạt động thông tin, tư vấn và hỗ trợ hiệp

hiệp hội và doanh nghiệp về các vấn đề hội nhập

www.trungtamwto.vn

www.wtocenter.vn

WEBSITE ẤN PHẨM SỰ KIỆN KHÁC

18 bản tin + sách

tham khảo
6 hội thảo

Hàng chục

nghiên cứu/tư

vấn/góp ý

Hàng trăm lượt

tư vấn



CỔNG THÔNG TIN VỀ HỘI NHẬP

 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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CỔNG THÔNG TIN VỀ HỘI NHẬP

2012

2011

2010       

2012

2011

2010       

Trang tiếng Anh:

Lượt truy cập:

(tăng … lần so với 2012)

Trang tiếng Việt:

Lượt truy cập:

(tăng … lần so với 2012)



ẤN PHẨM VỀ HỘI NHẬP 

4 bản tin

Doanh nghiệp

và Chính sách

TMQT



HỘI THẢO/ĐÀO TẠO VỀ CÁC CHỦ ĐỀ HỘI NHẬP NÓNG

7/2013

8/2013

10/2013

11-12/2013

Hội thảo “Kiện chống bán phá giá ở Việt Nam – Đánh thức

công cụ bị bỏ quên”

Hội thảo “Đàm phán TPP về Sở hữu trí tuệ: Tác động đối với

sản xuất thuốc và quyền tiếp cận thuốc”

Tọa đàm “Cập nhật tình hình TPP – Những yêu cầu đối với

ngành dệt may, da giày và nông nghiệp”

02 Hội thảo “Giới thiệu về hệ thống SPS của các nước EFTA” 

02 Hội thảo “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và

quá trình tham gia của Việt Nam”

Cả năm

Hướng dẫn, tư vấn/hỗ trợ nội dung nhiều hội thảo ở địa
phương về WTO, TPP và hội nhập

Tham gia trình bày, tham luận, giảng dạy tại nhiều Hội thảo, 
Tọa đàm, Khóa đào tạo về TPP, FTA, hội nhập



NGHIÊN CỨU – TƯ VẤN – HỖ TRỢ DOANHNGHIỆP

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

 Khách quan: Hạn chế về sự ủng hộ

 Sự thụ động của nhiều Hiệp hội, doanh nghiệp

 Thông tin từ phía các cơ quan Nhà nước

 Chủ quan: Hạn chế về nguồn lực

 Nhân lực

 Vật lực



Kế hoạch hoạt động 2014



Tiếp tục các hoạt

động, ưu tiên:

Tiếp tục các

hoạt động:

Tiếp tục các

hoạt động:

antidumping.vn

TPP

EVFTA
chongbanphagia.vn

Tư vấn hỗ trợ trực tiếp

SựSỰd Title

Click to add 
Title

Cổng thông tin WTO

Ấn phẩm: Bản tin/sách

2014 Text in here

Vận động CSTMQT Hỗ trợ về Phòng vệ TM Hỗ trợ về hội nhập #

VCUFTA

Hội thảo–Đào tạo–Điều tra

Thí điểm xây dựng
Phương án đàm phán
TQMT 04 ngành

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2013



ĐỀ XUẤT

Biện pháp để khắc phục:

Khó khăn khách quan

Khó khăn chủ quan



Thank You!
Trung tâm WTO – VCCI

Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Điện thoại: 04-35771458

Website: www.hoinhapkinhte.vn

http://www.hoinhapkinhte.vn/

