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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA AUSTRALIA VÀO VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP CPTPP VÀ RCEP  

Thời gian:  9h00 – 11h20 sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 12 năm 2021 

Địa điểm:  Trực tuyến trên nền tảng Zoom 

Thời gian Nội dung 

8.30-9.00 Đăng ký đại biểu 

9.00-9.15 Phát biểu Khai mạc Hội thảo 

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội 

nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

- Ông Charles Thursby-Pelham - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán 

Australia tại Việt Nam 

9.15-9.45 Tổng quan về đầu tư trực tiếp của Australia vào Việt Nam 

- Thực trạng đầu tư trực tiếp vào Việt Nam  

- Mối liên kết giữa doanh nghiệp FDI Australia với đối tác Việt Nam 

- Đánh giá của các doanh nghiệp FDI Australia tại Việt Nam về 

môi trường đầu tư của Việt Nam 

- Các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư trực tiếp của Australia vào 

Việt Nam và gia tăng sự liên kết giữa doanh nghiệp FDI Australia 

với đối tác Việt Nam 

Diễn giả: ThS. Phùng Thị Lan Phương – Trung tâm WTO và Hội nhập, 

VCCI 

9.45-10.05 Những thách thức chủ yếu mà các doanh nghiệp Australia tại Việt Nam 

gặp phải - Khuyến nghị nhằm phục hồi kinh doanh hậu COVID-19 

- Những vấn đề chính mà các doanh nghiệp Australia gặp phải khi 

kinh doanh tại Việt Nam trong những năm qua 

- Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp 

Australia tại Việt Nam 
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- Các đề xuất và khuyến nghị với Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện 

môi trường đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp Australia phục hồi giai 

đoạn hậu COVID-19 nhằm thu hút nhiều hơn đầu tư trực tiếp của 

Australia vào Việt Nam 

Diễn giả: Ông Simon Pugh, Chủ tịch AusCham và Giám đốc điều hành 

của QLM Label Makers 

10.05-10.25 Đánh giá của các doanh nghiệp Australia tại Australia về môi trường 

đầu tư của Việt Nam và kỳ vọng từ Hiệp định CPTPP và RCEP 

- Những vấn đề mà nhà đầu tư Australia quan tâm khi đầu tư ra nước 

ngoài và vào Việt Nam 

- Kỳ vọng từ CPTPP và RCEP để tăng cường đầu tư của Australia 

vào Việt Nam 

- Khuyến nghị đối với Chính phủ Việt Nam để thu hút nhà đầu tư 

Australia vào Việt Nam trong tương lai 

Diễn giả: Tiến sỹ Uwe Kaufmann, Giảng viên cao cấp, Viện Kinh doanh 

Australia (AIB) 

10.25-10.45 Kinh nghiệm quốc tế trong thu hút FDI và những bài học cho Việt 

Nam 

- Chính sách thu hút FDI, đặc biệt là FDI từ Australia, của một số 

quốc gia trong bối cảnh hậu COVID-19 và căng thẳng thương mại 

gia tăng; 

- Bài học kinh nghiệm và những hàm ý cho Việt Nam 

Diễn giả: ThS. Nguyễn Anh Dương – Trưởng Ban Nghiên cứu tổng hợp, 

Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) 

10.45-11.15 Hỏi đáp 

11.15-11.20 Bế mạc Hội thảo 

 


