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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) 

VÀ HÀM Ý CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP 

TRONG BỐI CẢNH MỚI 

Thời gian: 08g00 – 11g30 ngày 25  tháng 03 năm 2021 (thứ Năm) 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 

Thời gian Nội dung 

08:00 – 08:30 Tiếp nhận đăng ký đại biểu 

08:30 – 08:40 
Phát biểu khai mạc hội thảo 

Đại diện Ban Tổ chức 

08:40 – 09:10 

Bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và hàm ý chiến lược kinh doanh 

cho doanh nghiệp Việt Nam 

- Bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và Việt Nam; 

- Dự báo những xu hướng mới tác động hoạt động xuất nhập khẩu của 

doanh nghiệp; 

- Hàm ý chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới; 

Trình bày: TS. Võ Trí Thành, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược 

Thương hiệu và Cạnh tranh, Trọng Tài viên VIAC. 

09:10 – 09:40 

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) – Khuyến nghị 

cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam 

- Những nội dung chính quan trọng của Hiệp định RCEP; 

- So sánh Hiệp định RCEP với các FTA thế hệ mới; 

- Cơ hội, thách thức và khuyến nghị cho cơ quan quản lý nhà nước, doanh 

nghiệp trong thực thi Hiệp định RCEP; 

Trình bày: Ths. Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu Tổng hơp, 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – CIEM 

09:40 – 09:50 Nghỉ giải lao 
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09:50 – 10:20 

Vận dụng quy tắc xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế quan trong 

Hiệp định RCEP & các nội dung cần lưu ý 

- Quy tắc xuất xứ hàng hoá – Điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan trong 

Hiệp định RCEP; 

- Những nội dung lưu ý khi thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 

RCEP đối với một số ngành hàng;  

Trình bày: Đại diện Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương. 

10:20 – 10:40 

Hiệp định RCEP: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp  

- Tranh chấp và cơ chế giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế; 

- Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Hiệp định RCEP; 

- Những gợi ý giúp doanh nghiệp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong 

tranh chấp thương mại quốc tế. 

Trình bày: Đại diện Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

10:40 – 11:30 Hỏi - đáp 

11:30  Bế mạc của Ban Tổ chức 
 


