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DIỄN ĐÀN  
 

“THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI VIỆT NAM  
KHI THỰC HIỆN CPTPP TRONG BỐI CẢNH CĂNG THẲNG THƯƠNG 

MẠI MỸ - TRUNG”  
(Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện truyền thông hỗ trợ xuất khẩu và 

phổ biến các Hiệp định Thương mại tự do FTAs mà Việt Nam tham gia) 

 

Thời gian: 8h00 – 14h00, Thứ 6, ngày 30 tháng 8 năm 2019 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội 

 * ***** 

Đơn vị chủ trì: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
Đơn vị đồng chủ trì: Bộ Công Thương 
Đơn vị hợp tác: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) 
Kịch bản, đạo diễn, dẫn chương trình: Nhà báo Tạ Bích Loan (VTV3) 
Biên tập nội dung: MC – BTV Đỗ Bạch Dương (VTV3) 
 
Thành phần tham dự: 
-  Đại diện Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Viện nghiên cứu Trung ương (TW) và địa 
phương. 
- Lãnh đạo các tỉnh thành địa phương, Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến thương 
mại các địa phương 
- Đại diện các Đại sứ quán, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 
- Các tổ chức, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại 
Việt Nam. 
- Các cơ quan truyền thông, báo chí TW và địa phương. 
 

 
CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến) 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 
08:00– 8:30 ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU 
8:30 – 8:35 Tuyên bố lý do 
08:35 - 
08:50 

Phát biểu khai mạc 
 
Đại diện: Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  
 
Đại diện: Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương 
 

PHIÊN 1 
08:50-09:50 
 

CHỦ ĐỀ: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC THI HIỆP ĐỊNH CPTPP KỂ 
TỪ KHI HIỆP ĐỊNH NÀY CÓ HIỆU LỰC TRONG BỐI CẢNH CĂNG 
THẲNG THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 
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Các diễn giả sẽ có bài trình bày dưới dạng slides trên sân khấu phát biểu của 

Diễn đàn 

08:50-09:10 Phát biểu của cơ quan đồng chủ trì “Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam sau 
7 tháng thực thi CPTPP trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung” 
 
Đại diện: Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương 
 

09:10-09:30 Tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hiện nay gồm: Nguyên nhân, 
hiện tượng và khả năng diễn biến tiếp theo 
 
Chuyên gia kinh tế: Võ Trí Thành  
 

09:30 – 9:50 Thuận lợi và khó khăn đối với cộng đồng Doanh nghiệp kể từ khi Hiệp định 
CPTPP chính thức có hiệu lực trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung. 
 
Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chuyên gia, TS. 
Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc trung tâm WTO) 
 

9:50 – 10:00 Giải lao – Tiệc trà, cà phê 

PHIÊN 2 
10:00 –10:50 

CHỦ ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý CHO 
DOANH NGHIỆP KHI TẬN DỤNG HIỆP ĐỊNH CPTPP TRONG BỐI 
CẢNH CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 
 

10:00– 10:20 Thực trạng và những vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng 
hóa sang các nước CPTPP và Hoa Kỳ trong bối cảnh chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung  
 

Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Hải Quan, Tổng cục Hải 

quan, Bộ Tài chính 

10:20– 10:30 Thực trạng và những lưu ý đối với doanh nghiệp khi tận dụng quy tắc xuất xứ 
để hưởng ưu đãi của CPTPP trong bối cảnh chiến tranh tranh thương mại Mỹ 
- Trung trong một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt 
may, da giày, điện và điện tử, máy móc thiết bị, công nghiệp phụ trợ, nông lâm 
thủy sản, v.v.. 
 
Đại diện Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương 
 

10:30– 11:00 Những khó khăn và vướng mắc đối với doanh nghiệp khi tận dụng cơ hội từ 
CPTPP trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Giải pháp và kiến 
nghị từ các doanh nghiệp 
 
Đại diện các doanh nghiệp trong nước: Hiệp hội dệt may Việt Nam, Hiệp hội 
da giày Việt Nam, Hiệp hội thủy sản, Hiệp hội gỗ, Hiệp hội nông sản, v.v.. 
hoặc các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu như Tài chính 
ngân hàng, Logistics & chuỗi cung ứng… 
 
Đại diện của các tổ chức/doanh nghiệp nước ngoài như AMCHAM, USAID, 
JETRO, AUSCHAM, v.v.. 
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Nội dung: 
- Giải pháp kết nối SMEs của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu 
- Đáp ứng nhu cầu vốn và tín dụng hỗ trợ xuất khẩu, lưu ý rủi ro tỷ giá…cho 
doanh nghiệp xuất khẩu  
- Đánh giá của doanh nghiệp về tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 
đối với ngành hàng xuất khẩu của mình; 
- Đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP sau 6 tháng thực hiện đối với ngành 
hàng xuất khẩu của mình;  
- Doanh nghiệp đã và chuẩn bị gì để ứng phó với vấn đề gian lận xuât xứ hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam; 
- Những khó khăn và vướng mắc cần tháo gỡ là gì? Doanh nghiệp cần Chính phủ 
hỗ trợ gì nhằm tận dụng tối đa cơ hội và hạn chế tối thiểu thách thức từ Hiệp định 
CPTPP trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. 
 

PHIÊN 3 
11:00– 11:30 

THẢO LUẬN BÀN TRÒN  
Phiên thảo luận tập trung vào các chủ đề sau: 
 
1. Ý kiến của một số Hiệp hội (do BTC lựa chọn) về các khó khăn, thuận lợi 
trong quá trình thực thi CPTPP trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung mà các 
diễn giả đã nêu ra (thừa hay thiếu, chính xác hay chưa chính xác v.v..) 
 
BTC sẽ trao đổi với các hiệp hội, doanh nghiệp về câu hỏi gợi ý để doanh 
nghiệp tiêu biểu được lựa chọn tham gia thảo luận và chuẩn bị. 
 
2.  Cùng tìm giải pháp cho các vấn đề mà Việt Nam đang đối mặt hiện nay trong 
quá trình thực thi CPTPP trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung 
 
- Ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính 
- Ý kiến của VCCI 
- Ý kiến của chuyên gia Võ Trí Thành 
- Ý kiến của các Hiệp hội, doanh nghiệp  
MC tổng hợp các vấn đề, các giải pháp và kết thúc buổi thảo luận bàn tròn, 
chuyển sang phần giao lưu.  
 

11:30– 12:00 Giao lưu và trả lời câu hỏi trực tiếp và trực tuyến của doanh nghiệp 
 
BTC sẽ trao đổi tuơng tác với đại diện của Bộ Công Thương (Cục XNK, Vụ  
ĐB); Bộ Tài Chính (Vụ HTQT, Tổng cục Hải quan), chuyên gia Võ Trí Thành, 
chuyên gia Nguyễn Thị Thu Trang để có phản hồi thỏa đáng với các ý kiến thảo 
luận nêu trên và các câu hỏi trực tiếp/trực tuyến của các doanh nghiệp. 
 

12:00-12:10 Phát biểu kết luận: Đại diện Vụ CSTM đa biên Bộ Công Thương  
- Tổng kết các kết quả chính đạt được từ diễn đàn và dự kiến cách thức xử lý đối 
với các vấn đề tồn tại và phát sinh từ góc độ Chính phủ và Doanh nghiệp. 
- Các doanh nghiệp tiếp tục hỏi và tranh luận, nội dung sẽ được BTC tập hợp và 
gửi đến các cơ quan chức năng để giải đáp.  
 
Phát biểu bế mạc: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

12:10– 14:00 Tiệc buffet chiêu đãi, giao lưu giữa các đại biểu, khách mời 
 




