
DIỄN ĐÀN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – EU 2021 

“EVFTA – Sức bật cho hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới”  
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021 

 

8h00-08h30 Quy trình phòng chống dịch và đăng ký đại biểu  

09h00  Giới thiệu chương trình 

09h05  Phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An 

09h15 

Phát biểu của Đại sứ Giorgio Aliberti, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt 

Nam:“Triển vọng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – EU trong bối cảnh 

mới với vai trò của Hiệp định EVFTA” 

09h25 
Phát biểu của Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan: “Kế hoạch phục hồi và 

phát triển kinh tế của địa phương với đòn bẩy từ EVFTA” 

09h35 
Phát biểu của Chủ tịch EuroCham Alain Cany: "Góc nhìn của doanh nghiệp châu Âu về tác 

động của đại dịch toàn cầu và triển vọng kinh tế" 

09h45 – 10h25 

Điều phối: Lãnh 

đạo Vụ Âu Mỹ 

Phiên 1: Nhìn lại năm đầu thực thi Hiệp định EVFTA và định hướng phát triển hợp tác 

trong bối cảnh mới      

Các vấn đề thảo luận: 

 Tình hình phục hồi của thị trường EU và vai trò của EVFTA đối với phát triển kinh tế 

thương mại Việt Nam – EU trong bối cảnh mới 

 Thực tế tận dụng Hiệp định EVFTA – hiệu quả bước đầu, các vấn đề đặt ra và khuyến nghị 

doanh nghiệp  

 Triển vọng, định hướng thương mại Việt Nam – EU trong bối cảnh hậu Covid-19: những 

thay đổi về cơ cấu sản phẩm, xu hướng tiêu dùng, phương thức thương mại (e-commerce, 

kênh phân phối....) 

Diễn giả: 

- Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan 

- Ông Carsten Schittek, Trưởng Ban Thương mại, Phái đoàn EU tại Việt Nam 

- Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên 

- Bà Lina Gandlose Hansen, Trưởng ban Xuất khẩu và Đổi mới, Hội đồng Thương mại Đan 

Mạch  

- Bà Cao Cẩm Linh, Giám đốc Chiến lược, Tổng CTCP Viettel Post 

- Trực tuyến với các Tham tán Thương mại Việt Nam tại địa bàn EU  

Q&A  

10h25 – 10h35 Nghỉ giải lao 

10h35 – 11h15 

Điều phối: Lãnh 

đạo Vụ Âu Mỹ 

Phiên 2: Tận dụng các FTAs đẩy mạnh hợp tác đầu tư kinh doanh 

Các vấn đề thảo luận: 

 Thực trạng và định hướng thu hút FDI nói chung và FDI từ EU nói riêng vào Việt Nam 

và ưu đãi, hỗ trợ dành cho các nhà đầu tư 

 Thế mạnh và xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp EU; Khó khăn và kỳ vọng của các 

nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam  

 Triển vọng và giải pháp duy trì chuỗi cung ứng, cải thiện FDI với lợi thế từ FTA và IPA 

trong thời gian tới 

 Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng, dòng đầu tư toàn cầu và nhận định thời cơ cho 

Việt Nam  

Diễn giả: 

- Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan 

- Ông Vũ Văn Chung, Phó Cục trưởng, Cục Đầu tư nước ngoài, MPI 

- Ông Carsten Schittek, Trưởng Ban Thương mại, Phái đoàn EU tại Việt Nam 

- Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch EuroCham  

- Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Schaeffler Việt Nam 

- Ông Tomas Gonzalez, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Tây Ban Nha-ASEAN (ASEMPEA) 

- Trực tuyến với các Tham tán thương mại Việt Nam tại địa bàn EU  

Q&A 

11h20 Kết thúc Diễn đàn 

 


