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HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 
 

HÀNH TRÌNH 1 NĂM HIỆP ĐỊNH EVFTA  
Khởi đầu thuận lợi và những bước tiếp theo. 

 

Ngày: Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 8 năm 2021 
Thời gian: 09.00 – 10.30 (Theo giờ Việt Nam) 

1. Nội dung 
 

Mặc dù là Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với nhiều tiêu chuẩn cao và cam kết sâu rộng, 
nhưng sau một năm kể từ khi thực thi (1/8/2020 - 1/8/2021), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA) đã mang lại hiệu quả rõ rệt đến nhiều ngành xuất nhập khẩu của cả hai khu vực. 
 

Nhân dịp kỉ niệm quan trọng này, trong khuôn khổ Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Châu Âu, EuroCham 
và VCCI tổ chức sự kiện tuyến nhằm đưa ra các khía cạnh thực tế của các công ty Việt Nam và châu Âu 
trong việc triển khai EVFTA hiện nay, đồng thời chia sẻ những câu chuyện thành công cũng như những khó 
khăn còn tồn đọng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID đang hoành hành. Các giải pháp đề xuất nhằm 
tối đa hóa những lợi ích của Hiệp định EVFTA cũng sẽ được thảo luận trong sự kiện lần này. 
 

2. Chương trình 
 

08.45 – 09.00 Kiểm tra hệ thống âm thanh và hình ảnh (15’) 

Phiên chính thức 

09.00 – 09.10 Phát biểu chào mừng (10’) 
Ông Alain Cany – Chủ tịch EuroCham. 
 

09.10 – 09.25 Bài phát biểu: Tác động kép của đại dịch COVID-19 và Hiệp định EVFTA, tận 
dụng cơ hội như thế nào để vượt qua thách thức? (15 ’)   
Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI).  

09.25 – 09.40          Bài phát biểu: Hiệp định EVFTA – Những ảnh hưởng ban đầu và triển vọng cho 
tương lai (15’) 
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương.  
(chờ xác nhận) 
  

09.40 – 09.55      Bài phát biểu: Góc nhìn EU: Thành công và thách thức sau một năm thực hiện 
EVFTA trong bối cảnh đại dịch Covid-19  (15’).  
Ông Christoph Meinert, Giám đốc Tài chính, Bayer Việt Nam (chờ xác nhận). 
 

09.55 – 10.10      Bài phát biểu: Góc nhìn Việt Nam: Thành công và thách thức sau một năm thực 
hiện EVFTA trong bối cảnh đại dịch Covid-19  (15’).  
Đại diện một Hiệp hội Nghành nghề và một Doanh nghiệp Việt Nam có hoạt 
động thương mại với EU và có kết quả từ sau khi ký Hiệp định EVFTA (do VCCI chỉ 
định và giới thiệu).  
 

10.10 – 10.25 Hỏi đáp (15’) 

10. 25 – 10.30 Phát biểu bế mạc : Ông Alain Cany, Chủ tịch, EuroCham (5’). 

 


