
Thư Mời 

Tham dự Hội thảo Nhân Quyền và Thương mại 

Ngày 30.6.2019, Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và thỏa thuận bảo hộ đầu 
tư (EVIPA) với Liên minh Âu châu (EU). Theo lịch trình, sau khi được ký kết, hai hiệp định sẽ 
được trình lên Nghị viện Âu châu (EP) và nghị viện của 28 nước thành viên biểu quyết. Hiệp định 
EVFTA có thể sẽ được EP phê chuẩn vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2020. Còn EVIPA  cần 
thêm thời gian nghị luận. 

Trong quá trình đàm phán kéo dài trên 3 năm, Hiệp định EVFTA đã gây nhiều tranh cãi giữa các 
chính đảng trong EP. Những nghị sĩ ủng hộ cho rằng nên  nhượng bộ thương mại để khuyến 
khích đối tác bảo vệ môi trường và tôn trọng nhân quyền. Ngược lại, phe chống đối lo ngại tính 
khả thi trong trường hợp thoả thuận với Cộng sản Việt Nam. 

Về phía người Việt trong và ngoài nước, EVFTA  cũng đặt ra nhiều vấn đề quan tâm:  
EU nên phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA)? 
EVFTA là cơ hội hỗ trợ những nỗ lực cải thiện dân sinh và dân quyển ở Việt Nam ? 
 
Nhằm mục đích thông tin về nội dung và ý nghiã của Hiệp định EVFTA, Diễn Đàn Việt Nam 21 sẽ 
cùng với tổ chức nhân quyền VETO! tổ chức một cuộc  hội thảo về các đề tài : 

 EVFTA và các ràng buộc nhân quyền 
 Các cơ chế EU có thẩm quyền phê chuẩn EVFTA 
 VETO! vận động các cơ chế EU trong v/đ EVFTA 

Diễn giả : Ông Vũ Quốc Dụng, Giám đốc điều hành tổ chức VETO! Mạng lưới các nhà bảo vệ 
nhân quyền và nhóm công tác EVFTA 

Thời gian : Thứ bẩy, 21.09.2019 từ 15 giờ 30 đến 17.30 

Địa điểm :Trung tâm  Padua, Wollgrasweg 11- 70599 Stuttgart – Plieningen/Hohenheim 

Chúng tôi rất mong được sự tham dự của quý đồng hương và cũng nhờ thông báo đến các thân 
hữu quen biết.   
 
TS Dương Hồng Ân  
Điều hợp viên „Diễn Đàn Việt Nam 21“ 
www.vietnam21.info 

[Hướng dẫn đi xe điện từ nhà ga Stuttgart đến nơi tổ chức] 

Hướng dẫn đi xe công cộng từ Hauptbahnhof Stuttgart đến Katholisches Gemeindezentrum 
Padua Wollgrasweg 11, 70599 Stuttgart Plieningen  

-Từ Hauptbahnhof Stuttgart, lấy cửa ra Mittelausgang hoặc Hauptausgang để đi xuống Klett-
Passage, nơi có các trạm xe điện (Strassenbahn , còn gọi là Stadtbahn),  

-lấy một trong 3 xe điện sau đây: - Stadtbahn U5 Richtung Leinfelden Bf (20 phút có một 
chuyến)-Stadtbahn U6 Richtung Fasanenhof (10 phút có một chuyến)-Stadtbahn U12 Richtung 
Dürrlewang (10 phút có một chuyến) 

-đến trạm Möhringen Bahnhof thì xuống, đổi sang xe điện U3 Richtung Plienigen (10 phút có một 
chuyến), đến trạm cuối Plieningen (Endstation) xuống, xế bên kia đường là nơi tổ chức (ở phía 
bên trái cạnh Post/DHL) 

http://www.vietnam21.info/
https://sites.google.com/site/fvnpdf1/pdf1-ah/HbfStuttgart-Padua-UBahn.pdf?attredirects=0

