CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (dự kiến)
SO SÁNH CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM
TRONG WTO, TPP VÀ EVFTA
Đánh giá mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam với các cam kết này
Hà Nội, Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2016
Phòng Hội thảo tầng 3 - Tòa tháp VCCI (mới), số 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
-

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI
-

Đại diện Đại sứ quán Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam

Ông Graham Knight - Trưởng Bộ Phận Chính Trị, Đại sứ quán Vương Quốc
Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam
08.45 – 09.40 Kết quả Rà soát So sánh cam kết mở cửa các thị trường dịch vụ trong
WTO, TPP, EVFTA và tính tương thích của pháp luật Việt Nam
(dự thảo)
-

Việt Nam đã cam kết mở cửa các lĩnh vực dịch vụ cho nhà đầu tư nước
ngoài như thế nào trong WTO, TPP và EVFTA? Hiệp định nào có mức
mở cửa cao nhất? trong lĩnh vực nào?

-

Đề xuất điều chỉnh các quy định về mở cửa thị trường để vừa tuân thủ
cam kết, vừa bảo vệ hợp pháp quyền và lợi ích của các nhà cung cấp
dịch vụ nội địa trong các lĩnh vực cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Đại diện Nhóm rà soát
09.45 – 10.00 Trao đổi làm rõ kết quả rà soát
10.00 – 10.15 Giải lao
10.15 – 11.15 Bình luận về Dự thảo Rà soát rà soát
-

Bình luận từ góc độ của Nhà đàm phán

-

Bình luận từ góc độ Chuyên gia

-

Bình luận từ góc độ của doanh nghiệp

Thảo luận của đại biểu tham dự Hội thảo
Giải trình, trao đổi của Nhóm rà soát
11.30 – 11.35 Bế mạc Hội thảo

