
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ 

TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 
 

Thời gian: 04/7/2014 
Địa điểm: TP. Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 
 

Thời gian Nội dung Người phụ trách 

7.45 – 8.00 Đăng ký Đại biểu Văn phòng Dự án 
8.00 – 8.05 Giới thiệu đại biểu  Lãnh đạo Vụ TCNS 

8.05 – 8.15 
 

Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Ủy ban TCNS  

8.15 - 8.35 Chủ đề 1: Tóm tắt nội dung Dự thảo Luật sửa 
đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt  
 

Đại diện Bộ Tài chính. 

8.35 - 9.45 
 
 

8.35-8.50 
 

 
8.50-9.05 

 

 
 

9.05-9.20 

 
9.20-9.45 

Chủ đề 2: Đánh giá tổng quan về Dự thảo Luật 
thuế tiêu thụ đặc biệt; một số đề xuất, kiến 
nghị. 
1. Tham luận 
  (1) Tham luận 1 

 
 (2) Tham luận 2 
 
 

(3) Tham luận 3 
 
 
2. Trao đổi, thảo luận: 

 

 
Bà Phạm Thị Cúc -  Chủ Tịch 

Hội Tư Vấn Thuế. 
 

HealthBridge – Tổ chức Phi 
chính phủ của Canada. 

 
Ông Vũ Xuân Tiền Chủ tịch Hội 
đồng thành viên công ty TNHH 

tư vấn VFAM Việt Nam 

9.45 – 10.00 Nghỉ giải lao   

10.00 – 11.30 

 
10.00-10.15 

 
 

10.15-10.30 

 
10.30-10.45 

 
 

10.45-11.30 

Chủ đề 2: Những vấn đề liên quan đến Thuế 
tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá: 
1. Tham luận 
 (1) Kinh nghiệm quốc tế về thuế tiêu 
thụ đặc biệt đối với thuốc lá của một số nước 
trên thế giới.  
 (2) Tác hại của thuốc lá và quan điểm 
về mức thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với 
thuốc lá.  
 (3) Tác động của thuế xuất thuế tiêu 
thụ đặc biệt đến sản xuất kinh doanh của 
ngành công nghiệp thuốc lá tại Việt Nam. 
2. Trao đổi, thảo luận:  

 
 
 

 
Chuyên gia của WB. 

 
Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế. 

 

 

Đại diện Hiệp hội thuốc lá Việt 
Nam. 

11.30 Ăn trưa  

14.00 – 15.30 
 

Chủ đề 3: Những vấn đề liên quan đến Thuế 
tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia: 
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14.00-14.15 

 
14.15-14.30 

 
 

14.30-14.45 

 
14.45-15.30 

1. Tham luận: 
 (1) Kinh nghiệm quốc tế về thuế tiêu 
thụ đặc biệt đối với rượu, bia của một số nước 
trên thế giới.  

(2) Tác hại của rượu, bia và quan điểm 
về mức thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với 
rượu, bia. 
 (3) Tác động của mức thuế xuất thuế 
tiêu thụ đặc biệt đến sản xuất kinh doanh của 
ngành công nghiệp rượu, bia tại Việt Nam.   
 

2. Trao đổi, thảo luận: 

 
Chuyên gia của IMF. 

 
 

Viện chiến lược và chính sách y 
tế, Bộ Y tế. 

 
Đại diện Hiệp hội rượu, bia, 

nước giải khát Việt Nam. 
 

15.30 - 15.45 Nghỉ giải lao  
15.45 – 16.50 

 
15.45-16.00 

 

 

16.00-16.15 

 
 

16.15-16.30 
 

16.30-16.50 

Chủ đề 5: Những vấn đề liên quan đến Thuế 
tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt có ga không 
cồn: 
1. Tham luận 
 (1) Quan điểm và tác động của việc 
đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt 
có ga không cồn, kinh nghiệm quốc tế. 

(2) Cơ sở khoa học về thu thuế tiêu thụ 
đặc biệt đối với nước ngọt có ga không cồn. 
Quan điểm và kiến nghị. 
 (3) Tác hại của nước ngọt có ga không 
cồn đến sức khỏe con người. 
2. Trao đổi, thảo luận: 

 

 
 

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ 
tại Việt Nam (Amcham). 

 

 
Đại diện Trường đại học Indiana 

- Hoa Kỳ 
 

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, 
Bộ Y tế  

 
16.50 – 17.00 Kết luận Lãnh đạo Ủy ban TCNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


