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Tóm tắt
au khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
(TPP). Ngày 11/11/2017, các bộ trưởng đã đạt được thoả thuận cơ bản cho
hiệp định TPP-11, đồng thời thống nhất tên mới là Hiệp định Đối tác Toàn diện
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP-Comprehensive and Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership). Các doanh nghiệp VN đang đứng trước hàng loạt cơ
hội, song cũng đối mặt với không ít thách thức từ CPTPP. Bài viết đưa ra những gợi ý
cải cách về pháp lý, thể chế của Chính phủ, tạo ra những tiền đề rất tốt cho các doanh
nghiệp phát triển. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp cần chủ động tìm phương
hướng hợp tác, nhằm thu hút mạnh mẽ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoải (FDI) vào VN để
tận dụng hiệu quả nguồn vốn và việc chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn lớn. Như
thế, CPTPP sẽ đem lại lợi ích thực sự cho doanh nghiệp VN trong tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế.
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Abstract:
After the United States formally withdrawn from the Trans-Pacific Partnership
(TPP) agreement, on November 11, 1974, ministers reached a basic agreement for the
TPP-11 agreement and agreed on a new name. is the Comprehensive and Progressive
Partnership for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Vietnamese enterprises are facing
a number of opportunities, but also face many challenges from CPTPP. The paper offers
suggestions for reform of the legal, political institution of the Government, creating very
good premises for the development of enterprises. At the same time, enterprises should be
encouraged to find ways to cooperate with a view to attracting foreign direct investment
(FDI) capital into Vietnam in order to make full use of capital sources and technology
transfer from the group. Thus, CPTPP will bring real benefits to Vietnamese enterprises
in the process of international economic integration.
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