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Công cụ để doanh nghiệp tận dụng hiệu quả cơ hội từ các FTA
Hà Nội, Thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018
Phòng họp số 3, Tầng 7, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
Thời gian

Nội dung
Chương trình buổi sáng

08.00 – 08.30 Đăng ký đại biểu
08.30 – 08.45 Khai mạc
-

Ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương
mại Quốc tế, Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI

-

Ông Phạm Hùng Tiến, Phó Giám đốc Quỹ FNF CHLB Đức

08.45 – 09.00 Tổng quan về các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia và
khả năng tận dụng của doanh nghiệp:
-

Quá trình hội nhập của Việt Nam - từ WTO đến 16 Hiệp định thương
mại tự do (FTA).

-

Tác động của hội nhập đến doanh nghiệp Việt Nam - Những cơ hội
xuất nhập khẩu và đầu tư

-

Thực tế thực hiện WTO và các FTA – Điều gì đang cản trở doanh
nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội và lợi ích từ các FTA này?

Trình bày: Ths. Phùng Thị Lan Phương, Trưởng phòng FTA, Trung tâm
WTO và Hội nhập , VCCI.
09.00 – 09.30 Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Cơ hội cho
doanh nghiệp
-

Cơ hội và lợi ích của FTA đối với các doanh nghiệp?

-

Tại sao hầu hết các doanh nghiệp vẫn chưa tận dụng được đáng kể
lợi ích từ các FTA?

-

Làm thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA?

Trình bày:
-

Giáo sư Peter Draper, Giám đốc điều hành

-

Tiến sĩ Uwe Kaufmann, Giám đốc Chương trình đào tạo của Viện
Thương mại Quốc tế, Đại học Adelaide, Australia

09.30 – 10.15 Giới thiệu và hướng dẫn về các công cụ tìm kiếm, tra cứu dữ liệu
thương mại, đầu tư
- Nguồn và phương pháp tra cứu số liệu thống kê xuất nhập khẩu ở
từng thị trường (Trade Map, Comtrade Database…)
- Nguồn và phương pháp tra cứu số liệu thống kê đầu tư ở từng thị
trường (Investment Map, ….)
- Nguồn và phương pháp tra cứu các số liệu thống kê khác (chỉ số phát
triển, môi trường, xã hội (World Development Indicator,…)
Giảng viên: Tiến sĩ Uwe Kaufmann - Giám đốc Chương trình đào tạo, Viện
Thương mại Quốc tế, Đại học Adelaide, Australia
10.15 – 10.30 Nghỉ giải lao
10.30 – 11.30 Giới thiệu và hướng dẫn về các công cụ tìm kiếm, tra cứu thuế quan và
phi thuế quan
- Nguồn và phương pháp tra cứu thuế quan theo cam kết WTO, FTA
tại các thị trường (Tariff Analysis Online, Market Access Map…)
- Nguồn và phương pháp tra cứu thuế quan áp dụng trên thực tế tại các
thị trường (Tariff Analysis Online, Cổng thông tin các thị trường…)
- Nguồn và phương pháp tra cứu các biện pháp phi thuế quan áp dụng
tại các thị trường (MacMap…)
Giảng viên: Tiến sĩ Uwe Kaufmann
11.30 – 12.00 Hỏi đáp
12.00 – 13.00 Ăn trưa (tại phòng học do Ban Tổ chức chuẩn bị)
Chương trình buổi chiều
13.30 – 15.00 Hướng dẫn thực hành các công cụ tra cứu thông qua các bài tập tình
huống thực tiễn
- Hướng dẫn tạo tài khoản, đăng nhập và sử dụng các công cụ thương
mại quốc tế
- Thực hành các công cụ thương mại quốc tế thông qua các ví dụ thực
tế và bài tập tình huống
- Học viên phân nhóm và làm việc theo nhóm
Giảng viên: Tiến sĩ Uwe Kaufmann
15.00 15.15

Nghỉ giải lao

15.15 – 16.45 Giải quyết các bài tập tình huống và rút ra các vấn đề cần lưu ý
- Các nhóm trình bày kết quả tra cứu
- Giảng viên nhận xét và rút ra các vấn đề cần lưu ý
16.45 – 17.00 Bế mạc
Trao Chứng chỉ đào tạo và Quà tặng cho học viên

