
 

  

 

LỚP ĐÀO TẠO: 

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

VẤN ĐỀ VÀ TRIỂN VỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ 

- Thời gian: Thứ Bảy, ngày 08 tháng 5 năm 2021 

- Địa điểm: Hội trường Lầu 4, Tòa nhà VCCI 

Thời gian Nội dung 

08:00 – 08:30 Tiếp nhận đăng ký. Phát biểu khai mạc của BTC. 

Phần 1: Quy tắc xuất xứ trong RCEP và vướng mắc khi áp dụng ưu đãi từ Hiệp định này 

08:30 – 10:00 

- Quy tắc xuất xứ nội khối và một số điểm mới so với các Hiệp định khác Việt 

Nam đã ký kết; 

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ trong RCEP và hiệu lực chứng từ xuất xứ; 

10:00 – 10:15 Nghỉ giải lao 

10:15 – 11:30 
- So sánh giữa quy tắc xuất xứ trong RCEP với các hiệp định thương mại tự 

do mà Việt Nam tham gia. 

Phần 2: Hợp đồng thương mại quốc tế: Kỹ năng và giải pháp phòng tránh rủi ro  

13:30 – 15:00 

Hợp đồng thương mại quốc tế: Các nội dung cần lưu ý  

- Sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam trong hoạt động mua bán hàng hóa 

quốc tế; 

- Cách thức thiết lập và nội dung cần có của các loại hợp đồng thương mại 

quốc tế (Gia công, xuất/nhập khẩu, tái xuất/nhập khẩu, …). 

15:00 – 15:15 Nghỉ giải lao 

15:15 – 16:30 

Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế: Giải pháp phòng tránh 

rủi ro 

- Phân tích hợp đồng mẫu và các tình huống pháp lý liên quan đến các điều 

khoản trong hợp đồng; 

- Xây dựng các điều khoản chiến lược ở từng hoàn cảnh nhất định nhằm tạo 

thuận lợi trong chuỗi cung ứng và kinh nghiệm phòng tránh rủi ro; 

- Kỹ năng cần trang bị khi đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế. 

16:30 Kết thúc lớp 

 


