Chương trình Hội thảo

TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA
TỪ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)

Thời gian: 8h00 – 11h30 thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019
Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7, Trụ sở VCCI (Tòa cũ), 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
Thời gian

Nội dung chương trình

08.00 – 08.30

Đăng ký đại biểu

08.30 – 08.45

Khai mạc

08.45 – 10.15

-

Đại diện Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI

-

Đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam/Chương trình
Aus4Skills

Phiên thứ nhất
Cơ hội thị trường Australia cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và
người lao động Việt Nam từ CPTPP và các FTA giữa Việt Nam
và Australia

08.45 – 09.45

Hiện trạng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ/đầu tư và lao động của
Việt Nam sang Australia
-

Xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ/đầu tư và lao động của Việt Nam
sang Australia: Thực trạng nhìn từ những con số

-

Những vấn đề còn tồn tại của xuất khẩu và đầu tư Việt Nam sang
Australia: Nguyên nhân và lý giải

Các cam kết CPTPP và các FTA đã có giữa Việt Nam và
Australia – Cơ hội nào được mở ra?
-

Giới thiệu các cam kết cốt lõi của Australia trong CPTPP về
Hàng hóa, Dịch vụ/Đầu tư, và Lao động cho Việt Nam.

-

So sánh các cam kết của Australia trong CPTPP, Hiệp định
Thương mại Tự do ASEAN – Australia/New Zealand
(AANZFTA), và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
(RCEP).

-

Cơ hội từ CPTPP cho xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ/đầu tư, và lao
động Việt Nam sang Australia

Diễn giả: Bà Phùng Thị Lan Phương, Trưởng phòng FTA – Trung
tâm WTO và Hội nhập VCCI

09.45 – 10.00

Trao đổi - Hỏi đáp nội dung Phiên 1

10.00 – 10.15

Nghỉ giải lao

10.15 – 11.15

Phiên thứ hai
Bàn tròn “Làm gì để tận dụng tối đa các cơ hội thị trường
Australia sau khi CPTPP có hiệu lực?”
Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và
Hội nhập

10.15 – 11.15

Nội dung:
-

Những rào cản nào đang cản trở các nhà xuất khẩu, nhà đầu tư
và người lao động Việt Nam tiếp cận thị trường Australia trên
thực tế?

-

Vì sao khả năng tận dụng AANZFTA của Việt Nam còn hạn
chế, bài học nào có thể rút ra cho việc thực hiện CPTPP và
RCEP trong tương lai?

-

Giải pháp để nâng cao hiệu quả tận dụng cơ hội thị trường
Australia từ CPTPP cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người
lao động Việt Nam?

Khách mời:
-

Bà Đinh Thị Mỹ Loan – Nguyên Trưởng cơ quan Thương vụ Việt
Nam tại Australia, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam

-

Ông Nguyễn Ánh Dương – Trưởng Ban Chính sách kinh tế vĩ
mô, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

-

Đại diện 01 Hiệp hội doanh nghiệp

Thảo luận của Khách mời (07-10’/khách mời)
Trao đổi giữa khách mời và đại biểu tham dự
11.15– 11.30

Bế mạc Hội thảo

