Dự án Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF)

Cơ hội thị trường Australia cho Việt Nam từ Hiệp định
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
và các Hiệp định Thương mại Tự do liên quan
Cựu sinh nhận tài trợ:
Phùng Thị Lan Phương: Thạc sỹ - ĐH Adelaide; Trưởng phòng FTA, Hiệp định Tự do Thương mại
(FTA), Trung tâm WTO và Hội nhập và Phó trưởng phòng Pháp lý - Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI)

Thời gian thực hiện:
2018 - 2019

“ Hy vọng đây sẽ là bước đi
Kết quả đạt được

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam và Australia
đều là thành viên hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội cho
thương mại và đầu tư. Đã có một vài nghiên cứu về
cơ hội do Hiệp định CPTPP mang lại nhưng chưa có
nghiên cứu tập trung phân tích thị trường cụ thể.

1.

Nội dung nghiên cứu được chia sẻ miễn phí tại website của trung tâm WTO,
VCCI và tới thời điểm tháng 8/2020 đã đạt gần 1,600 lượt tải. Các vấn đề
nhận được nhiều quan tâm đã được trích xuất từ nghiên cứu dưới dạng câu
hỏi & trả lời thu hút hơn 1,000 lượt xem.

2.

144 đại biểu đại diện các ban ngành, doanh nghiệp, công ty tư vấn, trung tâm
nghiên cứu… đã tham dự hội thảo công bố nghiên cứu với gần 50 tin truyền
thông về sự kiện.

Hành động

3.

Doanh nghiệp tiếp tục được tư vấn trực tiếp về các thắc mắc liên quan đến
nội dung của nghiên cứu sau hội thảo.

Cựu sinh đã tóm tắt các cam kết của Australia với
Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP và so
sánh với các Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt
Nam và các quốc gia khác. Đây là tài liệu tham khảo
dài hạn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao
động để khai thác thị trường Australia.

4.

Sau dự án, cựu sinh tiếp tục thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về cam
kết giữa Australia và Việt Nam trong Hiệp định CPTPP trong các lĩnh vực cụ
thể được thực hiện và xuất bản thành 10 cuốn sổ tay.

5.

Bên cạnh đó, trên nền tảng dự án cựu sinh sẽ triển khai làm khảo sát và báo
cáo về các doanh nghiệp khai thác cơ hội xuất khẩu sang các thị trường đối
tác CPTPP, bao gồm Australia vào cuối năm 2020.

“

Vấn đề

đầu tiên trong nỗ lực giúp
các doanh nghiệp có được
thông tin cơ bản về thị
trường, về từng ngành, lĩnh
vực trong việc tập trung vào
khai thác tiềm năng từ
CPTPP, đặc biệt dành cho
doanh nghiệp và nhà đầu tư
Việt Nam với thị trường
Australia.

TS. Nguyễn Thị Thu Trang,
Giám đốc Trung tâm WTO và Hội
nhập, VCCI

