
 

 

Chương trình dự kiến 

 Hội thảo Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư thông qua tận dụng các ưu đãi của 

CPTPP với 3 nước Mexico, Chile và Peru 

Hà Nội, 21/12/2020 

 

Thời gian Nội dung chương trình 

08h30 Đăng ký đại biểu  

09h00 Phát biểu khai mạc  

- Phát biểu của Lãnh đạo Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ 

- Phát biểu của Đại diện phía Mexico 

Đại diện ĐSQ Mexico  

09h20 Tổng quan về CPTPP - Cam kết về thuế quan và đầu tư đối với các 

thị trường Mexico, Chile và Peru và lưu ý với doanh nghiệp 

- Nội dung các cam kết về thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu từ 

Việt Nam sang các thị trường Mexico, Chile và Peru 

- Nội dung các cam kết trong lĩnh vực đầu tư  

Trình bày: Đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương 

09h40 Cam kết CPTPP về quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa 

- Nội dung các cam kết về quy tắc xuất xứ 

- Hướng dẫn vận dụng quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi khi xuất 

khẩu các mặt hàng tiềm năng vào thị trường các nước Mexico, 

Chile, Peru 

 Trình bày: Đại điện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương 

10h00 Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường 

Mexico, Chile và Peru 

Nội dung:  

- Giới thiệu tiềm năng thị trường Mexico, Chile, Peru 

- Cơ hội và thách thức – những lưu ý đối với doanh nghiệp khi tiếp 

cận thị trường các nước Mexico, Chile, Peru 

Trình bày: Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mexico, Chile và Peru qua 

nền tảng Zoom 

10h30 Thảo luận – Hỏi đáp 

Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ 

Khách mời: 

- Đại diện Đại sứ quán Mexico, Chile, Peru tại Việt Nam 

- Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mexico, Chile, Peru  

- Đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương 

- Đại điện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương 

- Đại diện Hiệp hội, doanh nghiệp 

11h30 Bế mạc Hội thảo 

 

Đăng ký tham dự bằng mã QR: 

 


