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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THỰC THI CPTPP 

Đánh giá hiệu quả thực hiện và Hàm ý chính sách 
 

Thời gian:  8h30 – 11h00 sáng Thứ Tư, ngày 10 tháng 11 năm 2021 

 Địa điểm:  Trực tuyến trên nền tảng Zoom 

 

Thời gian Nội dung 

8.30-9.00 Đại biểu đăng nhập Zoom 

9.00-9.15 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 

- Ông Charles Thursby-Pelham, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán 

Australia tại Việt Nam 

9.15-9.45 Phiên thứ nhất 

Hoạt động xây dựng pháp luật (XDPL) thực thi CPTPP 

- Nhận diện các cam kết CPTPP cần được “nội luật hóa” vào pháp 

luật Việt Nam 

- Kế hoạch XDPL thực thi CPTPP của Việt Nam và Thực tế các 

hoạt động XDPL thực thi CPTPP 

- Đánh giá việc soạn thảo; thời điểm hiệu lực; tính tương thích, minh 

bạch, khả thi của các quy định “nội luật hóa” các cam kết CPTPP 

có hiệu lực ngay 

- Đánh giá sự chuẩn bị của Việt Nam để thực thi các cam kết 

CPTPP theo lộ trình 

- Hàm ý chính sách và các khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả 

tận dụng CPTPP và các FTA cho doanh nghiệp 

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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9.45-10.55 Phiên thứ hai 

Bình luận và trao đổi về các hoạt động XDPL và cải cách thể chế cần 

thiết để thực thi hiệu quả CPTPP và các FTA thế hệ mới trong thời 

gian tới 

Bình luận của các Chuyên gia 

- Bình luận của Ông Ngô Chung Khanh – Phó Vụ trưởng Vụ Chính 

sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương về “Hoạt động XDPL 

thực thi CPTPP nhìn từ góc độ của Cơ quan điều phối, tổng hợp 

tình hình thực thi CPTPP của các Bộ ngành, cơ quan”  

- Bình luận của Ông Cao Xuân Phong – Trưởng Ban Nghiên cứu 

Pháp luật quốc tế - Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp về “Các 

hoạt động XDPL thực thi cam kết FTA trong định hướng phát triển 

pháp luật Việt Nam” 

- Bình luận của Bà Phạm Chi Lan – Chuyên gia kinh tế cao cấp về 

“Các thách thức thể chế trong thực thi CPTPP ở Việt Nam trong 

bối cảnh Trung Quốc và một số đối tác mới muốn tham gia Hiệp 

định này” 

- Bình luận của Ông Trần Hữu Huỳnh – Chủ tịch UB Tư vấn chính 

sách Thương mại quốc tế VCCI về “Yêu cầu XDPL vượt lên trên 

cam kết để cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp 

hội nhập hiệu quả” 

Trao đổi - Hỏi đáp giữa Diễn giả, các Chuyên gia và Đại biểu tham dự 

10.55-11.00 Bế mạc Hội thảo 

 


