Đơn vị tổ chức:

Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật:

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN:
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ – NHẬN DIỆN YẾU TỐ TẠO LỢI THẾ
Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 13/5/2021
Giảng viên: PGS.TS Hồ Thúy Ngọc, Trưởng khoa Đào tạo Quốc tế Trường ĐH Ngoại
thương, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Thời gian
08:30 – 08:35

Nội dung
Phát biểu khai mạc và giới thiệu giảng viên.
Topic 1: Hợp đồng thương mại quốc tế: Các nội dung cần lưu ý

08:35 – 09:35

- Phân tích một số hợp đồng mẫu nổi bật trong ngành;
- Lưu ý về sử dụng hợp đồng mẫu;
- Hợp đồng mẫu GAFTA và một số điều khoản đặc trưng:
+ Điều khoản lưu ý cho người bán/ người mua;
+ Điều khoản khiếu nại và giải quyết tranh chấp.
Q&A: BCV trao đổi với DN
Topic 2: Đàm phán hợp đồng – Những vấn đề phát sinh và phương án xử
lý tình huống trên bàn đàm phán

09:35 – 10:30

- Nhận diện đối tác quốc tế và thói quen của doanh nghiệp Việt;
- Phương thức đàm phán, thương lượng nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu;
- Kỹ năng xử lý các tình huống khó lường từ phía đối tác trên bàn đàm phán.
Q&A: BCV trao đổi với DN
Topic 3: Trung gian/ Mô giới

09:30 – 11:30

- Thực trạng sử dụng trung gian trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh
nghiệp Việt Nam;
- Phân tích, dự phòng các tình huống giữa các chủ thể trong mối quan hệ xuất
khẩu – trung gian – nhập khẩu:
+ Hệ quả phát sinh trong trường hợp hợp đồng giữa các bên không thể
thực hiện được;
+ Định hướng hạn chế rủi ro, nâng cao lợi thế trong mối quan hệ pháp lý
phức tạp giữa nhiều bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Q&A: BCV trao đổi với DN

11:30

Kết thúc lớp

