CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (Dự kiến)
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Công cụ bảo vệ lợi ích của ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh hội nhập
Thời gian:
Địa điểm:

08.00-12.00, Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020
Hội trường 1, Tầng 7, Trụ sở VCCI (Tòa bên ngoài)
09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian

Nội dung

8.00-8.30

Đăng ký đại biểu

8.30-8.45

Phát biểu Khai mạc Hội thảo
- Ông Lê Triệu Dũng – Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại,
Bộ Công Thương
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

8.45-10.00

Phiên thứ nhất
Cải thiện khung khổ chính sách, pháp luật về phòng vệ thương mại nội địa

8.45-9.30

Giới thiệu Khung khổ chính sách – pháp luật mới cho phòng vệ thương
mại (PVTM) nội địa từ Cơ quan soạn thảo
- Bối cảnh hội nhập và các nguy cơ từ hàng hóa nhập khẩu đối với các
ngành sản xuất nội địa
- Vai trò và ý nghĩa của công cụ PVTM đối với các ngành sản xuất nội địa
trong bối cảnh hội nhập
- Giới thiệu Dự thảo Đề án nâng cao năng lực về PVTM trong bối cảnh
Việt Nam tham gia các FTA
- Giới thiệu Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định EVFTA về
PVTM
Diễn giả:
Bà Phạm Châu Giang – Phó Cục trưởng Cục PVTM, Bộ Công Thương
Bà Phạm Hương Giang – Trưởng phòng, Phòng Pháp chế, Cục PVTM

9.30-9.50

Bình luận Đề án nâng cao năng lực PVTM và Thông tư hướng dẫn
PVTM thực thi EVFTA từ góc độ doanh nghiệp
- Đánh giá về nguy cơ từ hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác FTA nói
chung và EU nói riêng, đối với các ngành sản xuất trong nước
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- Đánh giá về các giải pháp hỗ trợ dành cho hiệp hội, doanh nghiệp để sử
dụng công cụ PVTM trong Dự thảo Đề án: Có cần thiết, khả thi, hợp lý?
Doanh nghiệp còn cần thêm những giải pháp nào?
- Các quy định tại Dự thảo Thông tư thực hiện EVFTA trong PVTM nhìn
từ góc độ cam kết EVFTA và hệ thống pháp luật PVTM Việt Nam
Diễn giả:
Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI
9.50-10.15

Thảo luận Phiên 1
Ý kiến và trao đổi với đại biểu tham dự về:
- Hiện trạng và nhu cầu sử dụng công cụ PVTM của doanh nghiệp
- Những khó khăn của doanh nghiệp trong sử dụng công cụ PVTM
- Ý kiến của doanh nghiệp về Dự thảo Đề án và Thông tư

10.15-10.30 Nghỉ giải lao
10.30-11.45 Phiên thứ hai
Cải thiện năng lực sử dụng công cụ PVTM trong thực tế
10.30-11.00 Những điều doanh nghiệp cần biết để bảo đảm lợi ích trong vụ kiện

PVTM
Giới thiệu về (i) yêu cầu của pháp luật, (ii) những vướng mắc mà doanh
nghiệp thường gặp; (ii) lời khuyên với các nhóm doanh nghiệp (nhóm đi
kiện, nhóm bị kiện, nhóm có lợi ích liên quan) trong từng bước cơ bản của
vụ kiện PVTM đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.
Diễn giả:
Ông Vũ Tuấn Nghĩa - Phó Trưởng phòng, Phòng điều tra chống bán phá giá
và trợ cấp, Cục PVTM, Bộ Công Thương
11.00-11.30 Hỏi đáp Phiên 2
Chuyên gia trả lời các câu hỏi cụ thể của đại biểu tham dự về các vấn đề
thực tiễn liên quan tới kiện PVTM
11.45-11.50 Bế mạc Hội thảo
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