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Lĩnh vực kinh doanh

Khu vực địa lý

DN tham gia Khảo sát
– Họ là ai?



DN tham gia Khảo sát – Họ là ai?

Nguồn gốc vốn sở hữu



Hai năm thực thi
CPTPP 
từ góc nhìn của
doanh nghiệp
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DN biết gì về CPTPP?

CPTPP – Được nghe nói nhiều, nhưng không biết sâu!



DN biết gì về CPTPP?
DN FDI hiểu kỹ về CPTPP hơn DN VN



DN đánh giá gì về CPTPP?

CPTPP
Tác động tích cực, 
nhưng không quá tốt



DN đánh giá gì về CPTPP?

DN FDI và
dân doanh
vs. 
DN 100% vốn
Nhà nước



DN được lợi gì từ CPTPP?

Lợi ích thuế quan khi XK-NK 
vs. 

Lợi ích thể chế và Kỳ vọng tương lai



Điều gì cản trở DN hưởng lợi từ CPTPP?

Không biết đến cơ hội
vs. 

Gặp cản trở khi muốn tận dụng cơ hội



DN bị thiệt gì từ CPTPP?

4% DN
Áp lực cạnh tranh
và Chi phí tuân thủ



DN đã XNK với CPTPP như thế nào?
Nhật Bản là thị trường DN có mối liên hệ chặt chẽ nhất



DN đã XNK với CPTPP như thế nào?

Canada là thị trường DN tận dụng CPTPP tốt nhất



Tại sao DN chưa tận dụng được
ưu đãi thuế quan CPTPP?

Ưu đãi thuế CPTPP ít hấp dẫn vs. Không biết về ưu đãi thuế CPTPP



DN trong bối cảnh hậu COVID 
và tác dụng của CPTPP-FTA?

Bình tĩnh một cách thận trọng! 



DN trong bối cảnh hậu COVID và
tác dụng của CPTPP-FTA?

CPTPP – FTA: Tương đối hữu ích



DN trông chờ gì vào CPTPP – FTA 
trong tương lai xa?

Rất nhiều kỳ vọng!



Cũng nhiều lo lắng

DN trông chờ gì vào
CPTPP – FTA trong

tương lai xa?



DN định làm gì để đón CPTPP- các FTA?
Nâng cao năng lực cạnh tranh trước tiên



Tại sao DN không định làm gì đón
CPTPP- các FTA?

Không thấy cần
phải làm gì
vs. 
Không đủ năng lực
để làm gì



Nhìn về tương lai
03



Kiến nghị với Nhà nước

1. Trong công tác
thể chế thực thi
CPTPP

 Rà soát đánh giá tác
động tới DN

 Tham vấn cẩn trọng
khi soạn thảo

2. Trong tuyên truyền
phổ biến CPTPP

Chủ đề 
 Các cơ hội thị trường, hợp tác 

liên kết kinh doanh
 Các cam kết chi tiết, đặc biệt 

về thuế quan, QTXX

Hình thức
 Đa dạng
 Có tài liệu cụ thể, có thể tra 

cứu lâu dài, thường xuyên

Đối tượng ưu tiên: 
DN dân doanh, đặc 
biệt siêu nhỏ - nhỏ



Kiến nghị với Nhà nước

 Cải thiện năng lực cạnh tranh 
của DN

 Xúc tiến thương mại

 Thông tin thị trường, kết nối 
kinh doanh

Lĩnh vực Đối tượng ưu tiên

DN dân doanh, 

đặc biệt siêu nhỏ - nhỏ



Khuyến nghị với DN

1. Nhận thức và Sự chủ động

 DN dân doanh (siêu nhỏ, nhỏ): 

Chủ động tìm hiểu cơ hội và cam kết

 DNNN: Chủ động tìm hiểu cơ hội

2. Cải thiện năng lực cạnh tranh
 Điều chỉnh từng bước

 Tiếp cận các hỗ trợ từ Nhà nước, VCCI, các Hiệp hội, tổ chức

 DN dân doanh: cải thiện năng lực cạnh tranh của sản phẩm, kỹ năng 

chuyên môn và quản lý

 DNNN: khả năng linh hoạt, cơ hội trong chuỗi sản xuất

3. Hợp tác, liên kết với DN khác

 Hợp tác trong kinh doanh

 Hợp tác trong các hoạt động vĩ mô



Xin cảm ơn!
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