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BÁO CÁO CẬP NHẬT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN EVFTA 

TẠI VIỆT NAM NĂM 2020 

Người thực hiện: Ts. Nguyễn Phú Hùng 

I. Đặt vấn đề 

Quản trị (governance) quản trị thường được xem là nghệ thuật “lèo lái”, đề ra phương 

cách để đạt được mục tiêu; còn quản lý nghiêng về phía giám sát thực thi để bảo đảm 

phương cách đó được thực hiện đúng trên thực tế. Vì vậy, quản trị là vấn đề mang tầm lãnh 

đạo, định hướng và cốt lõi hơn vấn đề quản lý. 

Quản trị rừng ngày càng được xem là yếu tố trọng yếu trong sự thành công của ngành 

lâm nghiệp. Quản trị rừng tốt xoay quanh việc trả lời ba câu hỏi là: i) Ai đưa ra quyết định? 

ii) ai hưởng lợi? và iii) quyết định được xây dựng như thế nào? Theo quan điểm ở đây, 

quản trị tốt thì nguồn lực phải được sử dụng công bằng. Trên thế giới, quản trị rừng tốt là 

chủ đề quan trọng thu hút sự chú ý của rất nhiều bên liên quan chứ không riêng chính 

quyền. Ở nước ta, quản trị rừng bắt đầu được quan tâm nhiều qua hai sáng kiến được biết 

đến nhiều nhất và cùng có mục đích cải thiện quản trị rừng là Hiệp định đối tác tự nguyện 

về Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) và Đánh giá 

quản trị rừng có sự tham gia (PGA) dưới sự hỗ trợ của chương trình Giảm phát thải từ mất 

rừng và suy thoái rừng toàn cầu (UN-REDD). 

Quản trị rừng là một tiến trình mang tính xã hội cao đòi hỏi trách nhiệm và sự tham 

gia không chỉ của chính quyền mà còn của nhiều bên ở các cấp khác nhau. Kết quả nghiên 

cứu ban đầu cho thấy ngoài các vấn đề mang tính kỹ thuật, việc tham gia của các bên liên 

quan, đặt biệt là của người dân sống phụ thuộc vào rừng, là vấn đề rất quan trọng giúp 

ngành lâm nghiệp phát triển bền vững. Vấn đề lớn hiện nay là truyền thống của cộng đồng 

trong sử dụng và sở hữu rừng chưa được thể chế hóa, mặc dù ở nhiều nơi họ vẫn xem mình 

như chủ rừng, chủ đất qua nhiều đời dẫn đến nhiều tranh cãi và mâu thuẫn tiềm tàng. Thêm 

vào đó, việc thảo luận, chia sẻ lợi ích từ rừng của các công ty, đơn vị có giấy phép quản lý 

sử dụng rừng với người dân sinh sống ở địa phương vẫn mang nặng tính xin-cho chứ chưa 

minh bạch, công bằng trên cả văn bản pháp luật cũng như trên thực tế, dẫn đến bức xúc, 

không bằng lòng. Việc loại bỏ người dân hay cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng ra khỏi 

các bên liên quan trong quản trị rừng tạo ra tình trạng bất ổn xã hội trong ngắn hạn và 

không bền vững về lâu dài. 
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Việt Nam đã hội nhập quốc tế mạnh mẽ, với 14 Hiệp định Thương mại tự do đã ký 

kết và có hiệu lực, 04 Hiệp định đang trong quá trình đàm phán. Trong đó, Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (còn 

được gọi là: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU; gọi tắt là: Hiệp định EVFTA) 

được coi là một trong những “Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới” với những cam kết 

sâu rộng và toàn diện so với các “Hiệp định Thương mại tự do truyền thống” - Mức độ 

cam kết sâu nhất (cắt giảm thuế gần như về 0% với lộ trình ngắn); Có cơ chế thực thi chặt 

chẽ và hơn thế, nó bao hàm cả những lĩnh vực được coi là “phi truyền thống” như: lao 

động, môi trường, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm chính phủ, minh bạch hóa, cơ chế giải 

quyết tranh chấp về đầu tư… 

Hiệp định đối tác tự nguyện EVFTA giữa Việt Nam và EU được ký kết năm 2019 và 

có hiệu lực từ tháng 06 năm 2020 với tất cả 30 Chương trong đó có chương thứ 13 về Phát 

triển bền vững, để giám sát thực hiện Chương Phát triển bền vững nói riêng và hiệp định 

EVFTA nối chung hai bên cam kết triển khai thành lập nhóm tư vấn trong nước DAGs. Để 

thực hiện Hiệp định EVFTA Thủ tướng  Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch thực hiện trong 

đó phân công trách nhiệm thực hiện chương 13 do 4 bộ có liên quan đó là Bộ Công thương, 

Bộ NN và PTNT, Bộ TNMT và Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Bộ Công thương được 

giao làm đầu mối triển khai việc đề xuất tổ chức nhóm tư vấn trong nước (DAGs). 

Việt Nam đồng thời ký Hiệp định EVFTA và Hiệp định VPA/FLEGT đây là hai Hiệp 

định với EU đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngành lâm nghiệp. Sau khi Hiệp 

định có hiệu lực việc thực thi Hiệp định đến đâu ở mức độ nào, công tác chuẩn bị cho thực 

thi ra sao vấn đề này cần được theo dõi và cập nhật thường xuyên. Báo cáo “Cập nhật việc 

xem xét các vấn đề liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất 

hợp pháp, thực thi VPA cũng như các chỉ số quan trọng của các Nhóm tư vấn trong 

nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ CSO” là Báo cáo đầu tiên đây sẽ là nền tảng cho việc 

theo dõi thực hiện hai Hiệp Định này vào những năm tiếp theo./. 

II. Mục tiêu 

+ Nhằm cập nhật những thông tin về các hoạt động liên quan đến quản trị rừng và 

các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp. 

+ Cập nhật việc triển khai thực hiện VPA. 
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+ Cập nhật các chỉ số quan trọng của các Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của 

EVFTA từ góc độ CSO. 

III. Nội Dung 

3.1. Cập nhật thông tin về hoạt động liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp buôn 

bán gỗ bất hợp pháp 

3.2. Cập nhật tiến trình triển khai thực hiện VPA tại các cơ quan, ban ngành Việt Nam 

3.3. Cập nhật các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ các tổ chức xã hội thực hiện 

EVFTA  

3.4. Cập nhật chỉ số nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA 

3.5. Các hoạt động cụ thể đã triển khai 

IV. Phương pháp  

+ Phương pháp kế thừa: các báo cáo được các cơ quan đơn vị thực hiện nghiên cứu 

trong năm vừa qua. 

+ Thu thập thông tin: từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các Viện Nghiên cứu. 

+ Phỏng vấn: một số cán bộ, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. 

+ Thu thập các thông tin văn bản: được ban hành trên các trang thông tin điện tử 

chính thức của các bộ ngành. 

V. Kết quả 

3.1. Cập nhật thông tin về hoạt động liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp 

buôn bán gỗ bất hợp pháp 

3.1.1. Thực trạng xuất nhập khẩu Nông, Lâm sản Việt Nam năm 2020 

a) Lâm sản 

- Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đến 

15/12/2020 đạt gần 11,6 tỷ USD, tăng 16 % so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu 

sản phẩm gỗ đạt 8,9 tỷ USD tăng 22% so với cùng kỳ.  

- Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đến 15/12/2020 đạt 2,4 tỷ USD, 

không thay đổi so với cùng kỳ năm 2019. 
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Nguồn: http://vietfores.org/xuat-nhap-khau-va-san-pham-go-15-4-2020/viber_image_2021-01-02_11-08-53/ 

Hình 1. Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cập nhật đến 15/12/2020 

- Theo kết quả khảo sát thì những mặt hàng xuất khẩu Lâm sản Việt Nam không được 

hưởng lợi từ việc giảm thuế, bởi các dòng sản phẩm chính xuất khẩu của Việt Nam sang 

EU trước đây đã có thuế xuất khẩu bằng 0. Tuy nhiên với sự rằng buộc bởi VPA/FLEGT 

thì việc kiểm soát gỗ hợp pháp được tăng cường và phần lớn các sản phẩm gỗ và lâm sản 

Việt Nam xuất khẩu sang EU đều phải tuân thủ và phải có Chứng nhận FSC. 

b) Các mặt hàng nông sản 

3.1.2. Các chính sách, luật pháp, quy định mơí liên quan được ban hành 

- Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện VPA/FLEGT của Chính phủ 

- Xây dựng kế hoạch hành động VPA/FLEGT của Bộ NN và PTNT 

- Xây dựng nghị định Quy định về Gỗ hợp pháp 

- Xây dựng kế hoạch giá sát thực thi Hiệp định VPA/FLEGT 

- Xây dựng thông tư 27 

- Xây dựng nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp (Luật số 16) 

3.1.3. Xen xét các quy trình lập kế hoạch và ra quyết định 

- Quy trình xây dựng các văn bản pháp luật của Việt Nam 

Cơ quan chủ quan với sự hỗ trợ của các chuyên gia chuyên ngành (có thể là chuyên 

gia tư vấn) xây dựng đề cương dự án xây dựng văn bản pháp luật trình cơ quan chủ quản 

phê duyệt (Nội dung bao gỗm mục tiêu, lý do xây dựng). Trên cơ sở Dự án xây dựng van 

bản cơ quan chủ quản ra quyết định thành lập tổ biên soạn, tổ biên tập. Tổ biên soạn có 

trách nhiệm xây dựng dự thảo văn bản pháp luật; Tổ biên tập có trách nhiệm cho ý kiến 

góp ý chỉ đạo về các nội dung, hình thức của văn bản. 

- Cập nhật việc thực thi thực hiện các hoạt động 

http://vietfores.org/xuat-nhap-khau-va-san-pham-go-15-4-2020/viber_image_2021-01-02_11-08-53/
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Cập nhật, đánh giá 3 trụ cột trên cơ sở của 6 nguyên tắc: 

a) Trách nhiệm giải trình 

b) Tính Hiệu quả 

c) Hiệu xuất 

d) Công bằng 

e) Sự tham gia 

f) Tính minh bạch 

3.2. Cập nhật tiến trình triển khai thực hiện VPA tại các cơ quan, ban ngành Việt 

Nam 

3.2.1. Quốc hội 

- Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật lao động Số 45/2019/QH14 ngày 

20/11/2019, quy định về tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao 

động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện 

người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến 

quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Bộ luật Lao động 2020 có hiệu lực vào 

ngày 01/01/2021 đã phù hợp với yêu cầu của tổ chức lao động thế giới (ILO) 

- Quốc hội ban hành Nghị quyết số 104/2020/QH14 gia nhập Công ước 105 của Tổ 

chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức (Công ước 105). Theo Nghị 

quyết, Quốc hội quyết nghị gia nhập Công ước số 105 được Hội nghị toàn thể của Tổ chức 

Lao động quốc tế thông qua ngày 25/6/1957 tại Geneva, Thụy Sĩ. 

3.2.1. Chính phủ 

- Ngày 01/06 năm 2019 Hiệp định VPA/FLEGT có hiệu lực thì ngày 14/11/2019 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1624/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực 

hiện Hiệp định đối tác tự nguyên giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên 

minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản 

(VPA/FLEGT) với việc phân công các Bộ Ban ngành triển khai thực hiện Hiệp định một 

cách hiệu quả nhất với 6 nhiệm vụ 1/ Tuyên truyền công bố thông tin; 2/ Hoàn thiện các 

văn bản pháp luật; 3/ Cái thiện hạ tầng để vận hành hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp; 4/ 

Nâng cao năng lực thực thi Hiệp định VPA/FLEGT; 5/ Quản lý giám sát và đánh giá thực 

thi Hiệp định VPA/FLEGT; 6/ Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển bền vững ngành 

chế biến gỗ xuất khẩu; 7/ Tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu về thực thi luật lâm 

nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản. 
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- Ngày 1/08/2020 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU có hiệu lực thì ngày 

04/08/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1175/QĐ-TTg về việc chỉ định 

các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tư do giữa CHXHCN 

Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và ngày 06 tháng 8 Chính phủ có Quyết định 

số 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), ngày 10/08/2020 Văn phòng  Chính phủ ban hành 

văn bản số 6548/VPCP-QHQT ban hành phụ lục kèm theo Quyết định số 1201 của Thủ 

tướng Chình phủ thực hiện Hiệp định thương mại tự do EVFTA. 

- Ngày 04 tháng 09 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-CP 

Quy định về chững nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. 

- Ngày 18 tháng 09 năm 2020 Chính phủ ban hành nghị định số 111/2020/NĐ-CP về 

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biết của Việt Nam để thực 

hiện Hiệp đinh thương mại tư do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu giai 

đoạn 2020-2022. 

- Ban hành nghị định số 102/2020/NĐ-CP về Quy định gỗ hợp pháp Việt Nam ngày 

1/09/2020 và chính thức có hiệu lực vào ngày 30/10/2020. Kiểm soát gỗ nhập khẩu là một 

nội dung quan trọng của Nghị định theo đó “Gỗ nhập khẩu được quản lý rủi ro theo các 

tiêu chí xác định quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực hoặc không tích cực, loại gỗ thuộc 

loại rủi ro hoặc không thuộc loại rủi ro. 

3.2.3. Thực hiện VPA tại Bộ Công Thương  

- Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp 

định EVFTA của Bộ Công Thương tại Quyết định số 2091/QĐ-BCT với các nội dung cụ 

thể phân công các nhiệm vụ cho các Cục, Vụ thuộc Bộ công thương. 

- Ngày 15/6/2020 Bộ Công thương ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT bao gồm 

5 Chương, 42 Điều và 08 Phụ lục ban hành kèm theo. Thông tư quy định thực hiện quy tắc 

xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA áp dụng với đối tượng là cơ quan, tổ chức cấp 

C/O và thương nhân. Thông tư là văn bản pháp lý quan trọng hướng dẫn các cơ quan, tổ 

chức cấp C/O ưu đãi cũng như cộng đồng trong việc thực thi quy tắc xuất xứ hàng hóa tại 

Hiệp định EVFTA. Thông tư số 11/2020/TT-BCT được ban hành là điều kiện cần để doanh 

nghiệp Việt Nam có thể tận dụng ưu đãi thuế quan ngay những ngày đầu tiên khi EVFTA 

có hiệu lực. Tuy nhiên để sớm nắm bắt và tận dụng cơ hội này, theo Cục xuất nhập khẩu, 

doanh nghiệp cần phải có những hiểu biết đúng đắn về quy định tại Thông tư số 
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11/2020/TT-BCT để không bỡ ngỡ hay nhầm lẫn khi áp dụng. Chính vì vậy, sau khi ban 

hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT, Bộ Công Thương đã tập trung vào các hoạt động phổ 

biến, tuyên truyền và giới thiệu Thông tư tới cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ 

quan quản lý nhà nước liên quan. 

- Ngày 26 tháng 11 năm 2020 Bộ Công thương ban hành thông tư số 30/2020/TT-

BCT Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên 

minh châu Âu về phòng vệ thương mại. 

- Bộ công thương đã khai trương cổng thông tin về Hiệp định thương mại tự do (FTA) 

bao gồm cả EVFTA. FTA Portal được thiết kế và xây dựng với các tính năng, nội dung 

chính như sau: (i) Tra cứu trực tuyến các cam kết về thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu 

tư  theo các FTA với các đối tác để hưởng ưu đãi; (ii) số liệu, đặc điểm thị trường có FTA 

với Việt Nam, các thủ tục cần thực hiện cho hoạt động xuất - nhập khẩu, cấp phép v.v; (iii) 

Cập nhật kế hoạch hành động, thực thi các FTA của Việt Nam từ phía các cơ quan quản 

lý; (iv) Cập nhật văn bản pháp luật thực hiện các FTA do cơ quan quản lý ban hành; (v) 

Cập nhật các hoạt động phổ biến, tuyên truyền như các hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn, 

ấn phẩm hỗ trợ doanh nghiệp. Các dữ liệu, thông tin trên được hiển thị dưới dạng song ngữ 

(tiếng Việt và tiếng Anh). 

- Ngày 4 đến ngày 5 tháng 11 Bộ công thương tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên 

sâu về cam kết trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)” 

cho các đại diện đến từ các Sở, ban ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội 

ngành hàng, cơ quan truyền thông của một số tỉnh/thành phố lân cận phía Nam. 

- Bộ công thương đã xây dựng riêng 1 trang Webs thông tin về hiệp định EVFTA và 

các vấn đề liên quan http://evfta.moit.gov.vn Các nội dung cụ thể trên trang Webs bao gồm: 

Tin tức; Tổng quan về Hiệp định; Các cam kết; Văn kiện Hiệp định; Thông tin về các uỷ 

ban thực thi; Kế hoạch thực hiện; Văn bản pháp luật thực hiện; Các câu hỏi thường gặp. 

3.2.4. Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Ngay sau khi Hiệp định VPA/FLEGT có hiệu lực, ngày 10/12, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 4852/QĐ-BNN-TCLN về Kế hoạch thực 

hiện Hiệp định đối tác tự nguyện trong Thực thi luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương 

mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU). Quyết định này 

có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2018. 

http://evfta.moit.gov.vn/
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- Ban hành quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 công bố danh mục 

các loại gỗ nhập khẩu vào Việt Nam và danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào 

Việt Nam. 

• Danh mục các loài gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm 322 dòng tên khoa học 

của các loài gỗ nhập khẩu vào Việt Nam, được thống kê từ nguồn dữ liệu do Tổng 

cục Hải quan cung cấp; 

• Bộ NN và PTNT đang xây dựng tiêu chí phân loại doanh nghiệp sau đó phân loại 

doanh nghiệp; 

• Chuẩn bị xây dựng cơ sở dữ liệu cấp pháp FLEGT; 

• Xây dựng bộ hồ sơ mẫu Bảng kê khai nhập khẩu; 

- Quyết định số 3233/QĐ-BNN-HTQT ngày 20 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch thực 

hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

- Quyết định số 3156/QĐ-BNN-HTQT ngày 17/8/2020 chỉ định các cơ quan đầu mối 

để triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

giao cho Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ làm đầu mối phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ và 

các cơ quan liên quan thuộc bộ triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA.  

- Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 102 về Gỗ hợp pháp 

- Ban hành nghị định 27 về quản lý gỗ 

 Về quản trị rừng 

* Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghhiệp 

* Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp 

* Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, 

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp 

* Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/012019 của Thủ tướng Chính phủ về Kiểm 

lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. 

* Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 
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3.2.5. Bộ TNMT 

- Đã ban hành Quyết định số 1813/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2020 về Kế 

hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA của Bộ Tài nguyên và môi trường kế hoạch 

hành động thực hiện EVFTA và TCPPP tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền.  

3.2.6. Bộ LĐ TBXH 

- Quyết định số 1061/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 9 năm 2020 ban hành Kế hoạch 

thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan 

hệ lao động. 

3.2.7. Bộ KHĐT 

- Quyết định số 1400/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EVFTA). 

3.2.8. Bộ Tài Chính 

Quyết định số 1241/QĐ-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên 

minh châu Âu (EVFTA). 

Trước đó năm 2019 Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã ban hành một loạt văn bản 

liên quan đến chống gian lận, giả mạo xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp đối với hàng hoá 

xuất nhập khẩu trong đó có hàng nông sản và lâm nghiệp cụ thể: 

• Ngày 4/07/2019 Chính phủ ban hành Quyết định số 824/QĐ-TTg về phê duyệt 

đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh và các biện pháp phòng 

vệ thương mại và gian lận xuất xứ” 

• Nghị quyết Chính phủ số 119/NQ về tăng cường các biện pháp chống gian lận 

xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp 

• Ngày 23/08/2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1662/QĐ-BTC về Kế 

hoạch thực hiện Quyết định số 824/QĐ-TTg. 

• Ngày 5/09/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2019/TT-BTC sửa đổi, 

bổ sung Thông tư số 38 quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hoá xuất 

khẩu, nhập khẩu  
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• Ngoài ra còn sửa đổi một số chính sách có liên quan khác. 

- Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Bộ giao Tổng cục Hải quan đã có các công 

văn chỉ đạo sau: 

* Công văn số 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/08/2019 chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, 

thành phố và các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan về kiểm tra, xác định xuất xứ, chống 

gian lận, giả mạo xuất xứ, xâm phạm quyền Sở hữu Trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp. 

* Chỉ thị số 7988/CT-TCHQ ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng 

cục Hải quan tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp chống gian lận, giả mạo xuất xứ, 

ghi nhãn hoàng hoá không đúng quy định chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ. 

* Kế hoạch số 441/KH-TCHQ ngày 18 tháng 10 năm 2019, Kế hoạch số 104/KH-

ĐTCBL ngày 22 tháng 10 năm 2019 về kiểm tra, xác minh đấu tranh với hoạt động giả 

mạo nhãn hiệu, gian lận xuất xứ 

Tại văn bản số 5189 và văn bản số 7988 đã nêu rõ bối cảnh kinh tế, các văn bản quy 

định về xuất xứ, các thủ đoạn gian lận; phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị thuộc Tổng 

cục và Hải quan địa phương; Quy định về quy trình kiểm tra, kiểm soát xuất xứ hàng hoá 

từ khâu làm thủ tục Hải quan cho đến sau thông quan; Quy định về chu kỳ xử lý thông tin, 

số liệu hàng hoá xuất nhập khẩu để xác định doanh nghiệp và mặt hàng có rủi ro cao; Quy 

định cách thức về kiểm tra tại cơ sở sản xuất. 

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020  và có hiệu lực từ ngày 10/12/2020 

của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP 

ngày 15/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định 

hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

Riêng đối với mặt hàng gỗ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo từ rất sớm 

trong công tác kiểm tra, giám sát xuất nhập khẩu  cụ thể 

3.2.9. Bộ Ngoại giao 

- Quyết định số 1783/Qđ-BNG ngày 24 tháng 8 năm 2020 về triển khai Quyết 

định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EVFTA). 
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3.2.10. Bộ VHTT Du lịch 

Quyết định số 2482/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2020 ban hành kế hoạch 

thực thi Hiệp định EVFTA và EVIPA của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

3.2.11. Bộ Nội Vụ 

Quyết định số 623/QĐ-BNV ngày 10 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu của Bộ Nội 

vụ. 

3.2.12. Bộ KH và CN 

Quyết định số 2473/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EVFTA) của Bộ Khoa học và công nghệ. 

3.2.13. Bộ Thông tin và Truyền thông 

Quyết định số 1525/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế 

hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực thi Hiệp định Thương mại tự 

do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). 

3.2.14. Bộ Quốc Phòng  

Quyết định số 2847/QĐ-BQP ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 

của Bộ Quốc Phòng. 

3.2.15. Bộ Tư pháp   

Quyết định số 2055/QĐ-BTP ngày 02 tháng 10 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu của Bộ Tư 

pháp. 

3.2.16. Bộ Xây dựng  

Quyết định số 1286/QĐ-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu của Bộ Xây 

dựng. 

3.2.17. Thanh tra Chính phủ 

Kế hoạch số 1458/KH-TTCP ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc thực hiện Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EVFTA). 
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3.2.18. Ngân hàng nhà nước 

Quyết định số 1575/QĐ-NHNN ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế 

hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

3.2.19. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Quyết định số 1328/QĐ-VHL ngày 01 tháng 9 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

3.2.20. Đài tiếng nói Việt Nam 

Văn bản số 2171/TNVN-TKBT ngày 01 tháng 9 năm 2020 về kế hoạch tuyên truyền 

về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Đài 

tiếng nói Việt Nam. 

3.2.21. Cập nhật từ các tỉnh 

Hiện 57 tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện EVFTA 

- An Giang; Bà Rịa - Vũng Tàu; Bạc Liêu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Bắc Ninh; Bến Tre; 

Bình Định; Bình Phước; Bình Thuận; Đà Nẵng; Đăk Lăk; Đăk Nông; Đồng Nai; Đồng 

Tháp; Cà Mau; Cao Bằng; Cần Thơ; Điện Biên; Gia Lai; Hà Giang; Hà Nội; Hà Tĩnh; Hải 

Dương; Hải Phòng; Hậu Giang; Hòa Bình; Huế; Hưng Yên; Khánh Hòa; Kiên Giang; Kon 

Tum; Lai Châu; Lạng Sơn; Lào Cai; Lâm Đồng; Long An; Nam Định; Nghệ An; Ninh 

Bình; Ninh Thuận; Phú Thọ; Quảng Bình; Quảng Ngãi; Quảng Ninh; Sóc Trăng; Sơn La; 

Tây Ninh; Thái Bình; Thái Nguyên; Thanh Hóa; TP. Hồ Chí Minh; Tiền Giang; Trà Vinh; 

Vĩnh Long; Vĩnh Phúc; Yên Bái. 

- Nội dung của các kế hoạch hành động cụ thể bao gồm: 

a) Tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước EU 

b) Công tác xây dựng pháp luật, thể chế 

c) Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực 

d) Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao 

động tại cơ sở doanh nghiệp 

đ) Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

- Xây dựng lộ trình thực hiện cho các giai đoạn năm đầu tiên 2020 và 5 năm tiếp theo 

2021-2015 
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- Phân công trách nhiệm chủ trì thực hiện cụ thể cho các Sở Ban ngành thuộc tỉnh.  

3.3. Cập nhật các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ các tổ chức xã hội thực 

hiện EVFTA 

3.3.1. FAO 

FAO quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực Quản Trị rừng và Phát triển Lâm sản bền vững 

thômng qua tài trợ cho cac cơ quan, đơn vị thực hiện các dự án nhỏ như hỗ trợ Tổng cục 

Lâm nghiệp xây dựng Kế hoạch truyền thông và xây dựng Kế hoạch giám sát thực thi 

VPA/FLEGT… Nghiên cứu thực trạng thông tin trong lĩnh vực lâm nghiệp thực hiện phụ 

lục VIII của VPA/FLEGT 

Đầu tư hỗ trợ Trung tâm nghiên cứu kinh tế lâm nghiệp/Viện Khoa học Lâm nghiệp 

Việt Nam triển khai dự án ứng dụng IT hỗ trợ giải trình cho các hộ gia đình và doanh 

nghiệp nhỏ. 

3.3.2. GIZ 

Hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp hoàn thiện Nghị định 102 Quy định về Gỗ hợp pháp và 

hỗ trợ Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam nâng cao năng lực truyền thông và văn phòng của 

Hiệp hội, hỗ trợ Trung tâm CRD một số nghiên cứu liên quan đến tác động của 

VPA/FLEGT đến người dân trồng rừng, hỗ trợ Forest Trends một số nghiên cứu liên quan 

đến nguy cơ ngành gỗ trong bối cảnh thương mại toàn cầu có sự thay đổi và nguy cơ ảnh 

hướng đến xuất nhập khẩu gỗ, sản phẩm gỗ của Việt Nam sang EU. 

- Hợp đồng với NEPCon triển khai nghiên cứu xác định những rủi ro của ngành gỗ 

Việt Nam khi nhập khẩu gỗ từ 10 nước châu Phi, Lào, Campuchia. 

- Hỗ trợ Hiệp hội gỗ và Mỹ nghệ thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án úng dụng 

IT trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình. 

3.3.3. SRD 

Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội trong việc 

giám sát thực thi hiệp định EVFTA trong tương lai 

Chuẩn bị triển khai một số nghiên cứu tác động của EVFTA đến nguồn nguyên liệu 

gỗ từ hộ gia đình đến những vướng mắc và thách thức trong chính sách quản lý đất lâm 

nghiệp liên quan đến EVFTA. Và thực trạng môi trường xã hội trước yêu cầu của các tiêu 

chuẩn của EVFTA cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam 

sang EU. 
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3.3.4. VIFOREST 

Phối hợp với tổ chức Forest Trends với sự tài trợ của GIZ Bonn triển khai các dự án 

nghiên cứu về thực trạng xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản Việt Nam trong bối cảnh 

COVID 19, cũng như một số vấn đề Việt Nam gặp phải khi triển khai thực hiện. 

- VPA/FLEGT: 

- Tổ chức hàng loạt Hội Thảo liên quan đến xuất nhập khẩu gỗ và lâm sản 

- Tổ chức xây dựng kiến nghị chính phủ đưa ngành gỗ và chế biến lâm sản vào danh 

sách hỗ trợ của gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ VND cho các doanh nghiệp Việt Nam bị tác động 

bởi  

- COVID19. 

- Có văn bản thông báo cho Chính phủ, đề nghị Chính phủ cho các cơ quan pháp luật 

điều tra một số doanh nghiệp FDI có biểu hiện chốn thuế và chuyển giá từ mặt hàng gỗ dán 

xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ. 

- Ngày 17/11/2020 tập huấn cho doanh nghiệp về nghị định 102/2020/NĐ-CT về gỗ 

nhập khẩu cho các doanh nghiệp tại miền Trung  http://vietfores.org/tin-tuc/tap-huan-cho-

doanh-nghiep-ve-nghi-dinh-102-2020-nd-cp-doi-voi-go-nhap-khau/ 

- Tổ chức các lớp tập huấn “Trách nhiệm giải trình và các quy định pháp lý gỗ nhập 

khẩu trong Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt 

Nam” ngày 23/12/2020. Cho các doanh nghiệp tại miền Nam http://vietfores.org/tin-

tuc/tap-huan-cho-dn-nhap-khau-ve-nghi-dinh-102-2020-nd-cp/ 

3.3.5 Các doanh nghiệp 

- Thành viên các hiệp hội gỗ và lâm sản TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, 

Bình Định và VIFOREST thống nhất cam kết không sử dụng gỗ bất hợp pháp cho chế biến 

hàng xuất khẩu, nhằm giữ uy tín cho các sản phẩm gỗ và lâm sản Việt Nam. 

3.4. Cập nhật chỉ số nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA 

3.4.1. Tiến độ thiết lập nhóm DAGs 

- Bộ công thương đã có thư yêu cầu các đơn vị cơ quan quan tâm đế việc tham gia 

DAGs gửi hồ sơ đăng ký vào danh sách tuyển chọn 

- Thông báo cho các Bộ về yêu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn làm thành viên 

DAGs 

- Xây dựng tiêu chí lựa chọn thành viên tham gia DAGs 

http://vietfores.org/tin-tuc/tap-huan-cho-doanh-nghiep-ve-nghi-dinh-102-2020-nd-cp-doi-voi-go-nhap-khau/
http://vietfores.org/tin-tuc/tap-huan-cho-doanh-nghiep-ve-nghi-dinh-102-2020-nd-cp-doi-voi-go-nhap-khau/
http://vietfores.org/tin-tuc/tap-huan-cho-dn-nhap-khau-ve-nghi-dinh-102-2020-nd-cp/
http://vietfores.org/tin-tuc/tap-huan-cho-dn-nhap-khau-ve-nghi-dinh-102-2020-nd-cp/
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+ Các tiêu chí lựa chọn thành viên tham gia DAGs thuộc các bộ NNPTNT, TNMT, 

TM, LĐTBXH: Hiện đang trong quá trình soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ/ 

3.4.1. Thành phần và triển vọng cơ hội cho các tổ chức xã hội tham gia 

3.5. Các hoạt động cụ thể đã triển khai 

+ Ngày 30/6/ 2020, Bộ NN&PTNT phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị 

"Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội phát triển xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang EU, 

thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA”. 

+ Ngày 06/8/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với chủ 

đề “Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA”, Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 

63 tỉnh, thành phố tại các đầu cầu truyền hình cũng như lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp 

của Việt Nam và EU. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo về những 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Ngày 4 và 5 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương 

thành phố Cần Thơ tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên sâu về cam kết trong Hiệp định Đối 

tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự 

do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)” 

+ Bộ Công Thương giới thiệu bộ tài liệu thông tin hỗ trợ xuất khẩu 09 ngành hàng 

chủ lực và tiềm năng sang thị trường EU, bao gồm: Dệt may, Giày dép, Thủy sản, Gạo, Cà 

phê, Rau quả, Gỗ và sản phẩm gỗ, Cau su và sản phẩm cao su, Nhựa và sản phẩm nhựa. 

Bộ tài liệu là nguồn thông tin tham khảo chính thức, cung cấp thông tin thị trường tiêu thụ, 

thị hiếu tiêu dùng của EU, các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật cần đáp ứng, đánh giá xu 

hướng và triển vọng xuất khẩu đối với từng ngành hàng, đồng thời cung cấp các đầu mối 

địa chỉ thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. 

+ Ngày 18 tháng 12 năm 2020, tại 20 Thụy Khuê (Hà Nội), Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức “Hội thảo phổ biến thông tin về Hiệp định 

EVFTA và các cam kết trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. 

+ Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu phê chuẩn Công ước 98 của ILO về quyền tổ chức 

và thương lượng tập thể vào tháng 6/2019, nâng tổng số Công ước cơ bản của ILO mà Việt 

Nam đã gia nhập lên 6 trên tổng số 8 Công ước.  

+ Việt Nam thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi vào tháng 11/2019, với các nội dung 

tiệm cận hơn với các Công ước cơ bản của ILO.  
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+ Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Việt Nam dự kiến phê chuẩn 2 công 

ước còn lại, Công ước 105 về xoá bỏ lao động cưỡng bức và Công ước 87 về tự do hiệp 

hội và bảo vệ quyền tổ chức lần lượt vào năm 2020 và 2023. 

+ Ngày 21/8/2019, tại TP HCM, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 

Hội nghị “Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu – Các cam 

kết quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và những điều cần lưu ý” nhằm cung cấp thông 

tin, giúp doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu đúng các cam kết quan trọng trong lĩnh vực nông 

nghiệp của Hiệp định EVFTA. 

+ Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030. Cụ thể, mục tiêu đến năm 

2025, diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng từ 1,5 đến 2% tổng diện 

tích nhóm đất nông nghiệp; diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng hơn 1% tổng diện 

tích đất trồng trọt với các cây trồng chủ lực như: lúa, rau đậu các loại, cây ăn quả, chè, hồ 

tiêu, cà-phê, điều, dừa... 

+ Ngày 5 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại du lịch Hà Nội 

(HPA) phối hợp Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) và Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội thảo “EVFTA - Lợi thế xuất khẩu hàng nông 

sản Việt Nam”. 

+ Ngày 21 tháng 08 năm 2020 Bộ Cồng Thương phối hợp với Bộ NN và PTNT tổ 

chức Hội nghị về Hiệp định EVFTA các cam kết quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp 

và những điều cần lưu ý. https://trungtamwto.vn/su-kien/14960-hoi-nghi-hiep-dinh-evfta-cac-

cam-ket-quan-trong-trong-linh-vuc-nong-nghiep-va-nhung-dieu-can-luu-y 

VI. Kết luận và Kiến nghị 

https://trungtamwto.vn/su-kien/14960-hoi-nghi-hiep-dinh-evfta-cac-cam-ket-quan-trong-trong-linh-vuc-nong-nghiep-va-nhung-dieu-can-luu-y
https://trungtamwto.vn/su-kien/14960-hoi-nghi-hiep-dinh-evfta-cac-cam-ket-quan-trong-trong-linh-vuc-nong-nghiep-va-nhung-dieu-can-luu-y
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VII. Phụ lục 

BẢNG HỎI CẬP NHẬT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN EVFTA TẠI VIỆT NAM 

I. Thông tin chung 

1/ Tên Cơ quan/cán bộ; địa chỉ chức vụ?: 

 .........................................................................................................................................................  

2/ Số lượng nhân viên là bao nhiêu?: 

 .........................................................................................................................................................  

3/ Ngành nghệ kinh doanh là gì? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

4/ Có tổ chức công đoàn không? 

 .........................................................................................................................................................  

5/ Trang thiết bị/Nhà xưởng: 

 .........................................................................................................................................................  

6/ Háng hoá xuất khẩu chung vào EU: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

7/ Tỷ lệ hàng hoá xuất khẩu vào EU: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

8/ Tên các nước xuất khẩu chính: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

9/ Kế hoạch dự kiến của công ty trong những năm tới: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

10/ Chiến lược phát triển công ty: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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II. Các thông tin liên quan đến EVFTA 

1/ Hiểu biết về EVFTA 

Thông qua phương tiện truyền thông: 

a/ TV: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

b/ Báo chí: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

c/ Hội nghị 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

d/ Nhu cầu nâng cao năng lực? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

đ/ Khác 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Các nội dung hiểu biết: 

a/ Các hạng mục thuế được giảm 

b/ Các điều kiện cần phải thực thi khi tham gia EVFTA 

c/ Luật lao động/ công đoàn 

d/ Khác 

2/ Tác động của EVFTA  

a/ Vào thủ tục 

b/ Doanh thu 

c/ Tác dụng tích cực 

d/ Tác dụng tiêu cục có thể có 

đ/ Kế hoạch khắc phục 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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VIII. Tài liệu tham khảo 


