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1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
• Mục tiêu:
o Nâng cao khả năng tiếp cận, năng lực khai thác thông tin
của các doanh nghiệp xuất khẩu
o Tăng cường kiến thức và kỹ năng cho người học về cách
thức, nội dụng mới và công cụ tiếp cận thị trường quốc tế
hiện đại

1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
Thí điểm dịch thuật sang tiếng Việt các quy định thương mại quốc tế và sử
dụng National Forum của ePing:

• Thời gian triển khai:
1/4/2021 - 22/4/2021 (3 tuần)

Cơ cấu các ngành hàng tham gia
dự án

• Các bên tham gia:
o Sinh viên FTU

30%

Rau củ quả

o Giảng viên/Chuyên gia
Thương mại Quốc tế
o Doanh nghiệp, Hiệp hội

Da giày

37%

Thủy sản
33%

1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
• Lựa chọn thí điểm 3 ngành hàng: Rau Củ Quả, Da giày, Thủy sản
(1) Thuộc top 15 mặt hàng
xuất khẩu lớn nhất của Việt
Nam năm 2020

Biện pháp NTM đối với hàng hoá nhập khẩu
(theo ngành hàng)

(2) Tổng cảnh báo về 3 ngành
hàng chiếm hơn 10% trong
tổng số cảnh báo của
ePING (2020-T4/2021)
(3) Thuộc top 4 lĩnh vực bị áp
dụng nhiều biện pháp NTM
nhất

Nguồn: The Unseen Impact of NTM : Insights from a new database (ITC 2017)

2. HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Giai đoạn

Nội dung

Bên thực hiện/tham gia

Thông tin dự án thí điểm, Hướng dẫn về ITC, WTO, FTU, Hiệp hội, Văn
ePing, National Forum, thống nhất lộ trình phòng SPS, TBT
triển khai thí điểm
Chuẩn bị

Triển khai

Chốt danh sách Danh sách tham gia từ các Hiệp hội và FTU
Hiệp hội, sinh viên, giảng viên, chuyên gia
Lựa chọn và dịch các cảnh báo

Sinh viên và Giảng viên FTU

Hiệu đính bản dịch

Giảng viên FTU

Xin ý kiến chuyên gia

Chuyên gia TMQT, Giảng viên
FTU

Gửi bản dịch cho các DN

FTU

Hướng dẫn DN sử dụng National Forum FTU
để nhận bản dịch và thảo luận

Tổng kết

Khảo sát lấy ý kiến DN, đánh giá và tổng FTU, DN
kết

2. HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Một số hình ảnh hoạt động dự án
Dịch và hiệu đính 14 cảnh báo quy định TMQT từ ePing

2. HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Một số hình ảnh hoạt động dự án
3 Buổi hướng dẫn DN nhận bản dịch và sử dụng National Forum

3. KẾT QUẢ
3.1 Đánh giá của DN về mức độ cần thiết của việc cung cấp bản
dịch tiếng Việt
Điểm trung bình chung:

4,5/5

96.3 % doanh nghiệp tham gia đánh giá hoạt động dự án là cần

thiết đến rất cần thiết

3. KẾT QUẢ
3.1 Đánh giá của DN về mức độ cần thiết của việc cung cấp bản dịch tiếng Việt và sử
dụng National Forum

Nguồn: Kết quả Khảo sát (2021)

3. KẾT QUẢ
3.2 Ý kiến của DN về các hỗ trợ tương tự
 100% doanh nghiệp tham gia khảo sát đều nói

Tỉ lệ DN đã nhận được hoạt động
hỗ trợ tương tự

rằng chọ chưa nhận được các hỗ trợ, dịch vụ
Đã nhận được

tương tự ở các bên khác

Chưa nhận được
100%

 96,3% doanh nghiệp mong muốn dự án này nên
được triển khai lâu dài

Nguồn: Kết quả khảo sát (2021)

3. KẾT QUẢ
3.3 Ý kiến của DN về việc sử dụng bản dịch các quy định

Cách DN xử lý bản dịch các quy định
Chuyển đến các bộ phận
chức năng để xử lý

41%
59%

Tham khảo nhằm xây
dựng chiến lược trung và
dài hạn

Nguồn: Kết quả khảo sát (2021)

3. KẾT QUẢ
3.4 Đánh giá của DN về chất lượng các bản dịch

 Điểm trung bình chung:

4,1/5

 100% doanh nghiệp đánh giá bản dịch các cảnh báo/quy định có chất lượng tốt
và dễ hiểu.

3. KẾT QUẢ
3.5 Ý kiến của DN về phương thức nhận các bản dịch quy định
Doanh nghiệp lựa chọn phương thức nhận bản dịch Tiếng Việt các cảnh báo: Phương
thức trực tiếp được ưu tiên

Doanh nghiệp lựa chọn phương thức nhận
Bản Tiếng Việt các cảnh báo
Gián tiếp (qua National
Forum, Hiệp hội)

27%

Trực tiếp (Email,
Zalo)

73%
Nguồn: Kết quả khảo sát (2021)

3. KẾT QUẢ
3.6 Đánh giá chung
• 96.3 % Doanh nghiệp đánh giá hoạt động dịch quy định/cảnh báo từ ePing là cần
thiết

• 100% Doanh nghiệp cho rằng việc sử dụng National Forum để trao đối với các doanh
nghiệp khác trong lĩnh vực ngành nghề và các bên liên quan là tương tối cần thiết

• 100% Doanh nghiệp chưa nhận được dịch vụ hỗ trợ tương tự
• 96,3% Doanh nghiệp mong muốn dự án tiếp tục được triển khai lâu dài

4. ĐỀ XUẤT
Trường Đại học Ngoại thương sẵn sàng là đầu mối triển khai hoạt động dự án trong
thời gian tới nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp trong việc nắm bắt và tiếp cận
thông tin quy định thương mại quốc tế; tuy nhiên, cần có sự hỗ trợ và kết nối của
nhiều bên tham gia:

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
TS. Nguyễn Thu Hằng
Email: nguyen.thuhang@ftu.edu.vn

