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Tóm tắt 

iếp nối việc gia nhập AEC và TPP, VN đang chuẩn bị những bước đi cuối 

cùng để hoàn tất Hiệp định thương mại tự do VN – châu Âu. Đây được đánh 

giá là một thành công lớn trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của nước 

ta. VN sẽ mở được cánh cửa đến các thị trường rộng lớn của các quốc gia thành viên 

EU. Tất nhiên, nhiều cơ hội kinh doanh sẽ đến với các doanh nghiệp VN nhưng nó đồng 

thời cũng tạo ra không ít nhữngthách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Bài viết 

trình bày khái quát những nội dung chính của Hiệp định thương mại tự do VN – châu 

Âu, đánh giá và phân tích những thách thức đối với hệ thống doanh nghiệp trong nước, 

từ đó đề xuất một số giải pháp hiệu quả giải quyết vấn đề. 

Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do VN châu Âu, EVFTA, thách thức cho doanh 

nghiệp VN với EVFTA 
 

Abstract 

After joining AEC and TPP, Vietnam is preparing final steps to complete the EU- 

Vietnam Free Trade Agreement. It’s considered a big success in the way of our country’s 

world economic integration. Vietnam will open the doors to enter in large markets of EU 

members. Certainly, many business opportunities will come  to Vietnam enterprises, but 

it will make us face many difficulties and challenges. This paper explains generally main 

contents of Viet Nam - EU Free Trade Agreement, evaluating and analyzing challenges 

to local enterprise system so that we suggest some effective solutions to solve problems. 
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