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Dr. Nguyen Thi Thu Trang

Ms Nguyen Thi Thu Trang (PhD. at Law, earned in France) works at Vietnam Chamber of
Commerce and Industry (VCCI) as Director of WTO Center, concurrently Director of Legal
Department.
She has been playing leading role in advocacy activities of VCCI as to both domestic and
international trade policies. She directly participates into the law-making process of crucial
legal texts of Vietnam (such as Civil Code, Commercial Law, Competition Law, Enterprise
Law, Investment Law, etc.) and review hundreds legal drafts each year. She organizes all
VCCI campaigns and drafts Recommendations on behalf of Vietnam business community to
Vietnam Government and Negotiation Delegations during crucial trade negotiations of
Vietnam such as TPP, EVFTA, CPTPP etc.
She is author of many publications, papers, articles on trade remedies, arbitration, trade
policies, etc. The most recent is the Guidebook for businesses on CPTPP, issued on July
2018.
Bà Nguyễn Thị Thu Trang (Tiến sĩ Luật, tại Pháp), Trưởng Ban, Giám đốc Trung tâm WTO
thuộc Ban Pháp Chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Bà giữ vai trò chủ chốt trong các hoạt động vận động chính sách của VCCI đối với các chính
sách thương mại trong nước và quốc tế. Bà trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng các văn
bản pháp lý quan trọng của Việt Nam (như Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh,
Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, vv) và rà soát lại hàng trăm dự thảo luật mỗi năm. Bà Trang
đã tổ chức tất cả các chiến dịch của VCCI và dự thảo khuyến nghị đại diện cho cộng đồng
doanh nghiệp Việt Nam tới Chính phủ Việt Nam và các đoàn đàm phán trong các cuộc đàm
phán thương mại quan trọng của Việt Nam như TPP, EVFTA, CPTPP vv
Bà là tác giả của nhiều ấn phẩm, bài báo, bài viết về các biện pháp phòng vệ thương mại,
trọng tài, chính sách thương mại, vv. Gần đây nhất là sách hướng dẫn doanh nghiệp về Hiệp
định CPTPP, phát hành vào tháng 7/2018.

