CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP)
Những điều doanh nghiệp cần biết

Thời gian:
Địa điểm:

9h00 – 11h00 sáng Thứ Sáu, ngày 5 tháng 11 năm 2021
Trực tuyến tại Kênh Youtube và Facebook của Trung tâm
WTO và Hội nhập - VCCI

Thời gian
9.00-9.15

Nội dung
Phát biểu Khai mạc Hội thảo
- Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam
- Bà Trần Thị Hồng Minh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý
Kinh tế Trung ương, Giám đốc quốc gia Chương trình Aus4Reform

9.15-9.35

Mục tiêu, đặc điểm và tiến trình tham gia RCEP của Việt Nam
-

Những mục tiêu mà Việt Nam đặt ra khi tham gia RCEP

-

Tiến trình đàm phán, thực thi RCEP

-

Những đặc trưng của RCEP trong so sánh với các FTA
ASEAN+ và các FTA thế hệ mới gần đây

Diễn giả: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương
9.35-10.10

Những cam kết cốt lõi của RCEP ảnh hưởng tới doanh nghiệp Việt
Nam
-

Cam kết thuế quan trong RCEP, so sánh với các FTA khác

-

Cam kết về các hàng rào phi thuế (hàng rào kỹ thuật, vệ sinh
dịch tễ, phòng vệ thương mại…)

-

Cam kết về dịch vụ và đầu tư RCEP, cách thức và mức mở cửa

-

Cam kết về thương mại điện tử

-

Cam kết về các vấn đề quy tắc (sở hữu trí tuệ, mua sắm công,
cạnh tranh…)

Diễn giả: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và
Hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
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10.10-10.30 Dự kiến các tác động RCEP tới nền kinh tế và doanh nghiệp Việt
Nam
-

Các dự báo về tác động kinh tế của RCEP trong so sánh với các
FTA trước
Dự báo các khía cạnh tác động của RCEP đối với kinh tế Việt
Nam
Dự báo ảnh hưởng của RCEP tới hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp

Diễn giả: Ông Nguyễn Anh Dương – Trưởng Ban Nghiên cứu tổng hợp,
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)
10.30-10.55 Trao đổi – Hỏi đáp
Các Diễn giả và Đại biểu tham dự
10.55-11.00 Bế mạc Hội thảo
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