
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
Ngành Thủy sản – Trái cây, rau củ - Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam 

trước Cơ hội và Thách thức từ Hiệp định CPTPP 

Thời gian: 8:00 – 11:30, thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019 

Địa điểm:  Hội trường Lầu 1, Khách sạn TTC Premium – Cần Thơ,  

02 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Thời gian Nội dung chương trình 

08.00 – 08.30 Đăng ký đại biểu và Tặng ấn phẩm 

08.30 – 08.45 Khai mạc 

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

08.45 – 10.00 Phiên thứ nhất 

Cam kết CPTPP và tác động tới các ngành thủy sản, trái cây-rau củ 

và chăn nuôi chế biến thịt 

Diễn giả:  

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI 

08.45 – 09.30 CPTPP có cam kết như thế nào đối với thủy sản, trái cây – rau củ và 

chăn nuôi chế biến thịt? 

- Các cam kết về thuế quan và quy tắc xuất xứ? 

- Các cam kết về hàng rào phi thuế, sở hữu trí tuệ, lao động, môi 

trường…có tác động tới hoạt động kinh doanh và triển vọng của các 

ngành này? 

09.30 – 10.00 CPTPP dự kiến sẽ tác động như thế nào tới triển vọng thị trường và 

sự phát triển của các ngành liên quan? 

- Các tác động trực tiếp từ CPTPP tới thị trường các ngành? 

- Các tác động trực tiếp/gián tiếp từ CPTPP tới thị trường và các chủ thể 

kinh doanh của các ngành? 

10.00 - 10.15 Nghỉ giải lao 

10.00 – 11.15 Phiên thứ hai 

Bàn tròn trao đổi “Ngành nông thủy sản Việt Nam trước bối cảnh hội 

nhập CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do” 

Điều hành trao đổi: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO 

và Hội nhập, VCCI 

Trao đổi với các Khách mời: 

- Ông Nguyễn Quốc Toản – Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị 

trường Nông sản - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn  

- Ông Nguyễn Minh Toại – Giám đốc Sở Công Thương Tp. Cần Thơ 

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thu – Giám đốc Công ty TNHH XNK Trái cây Chánh Thu 

- Ông Lý Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thương 

nghiệp Tổng hợp Cần Thơ 

Trao đổi với đại biểu tham dự 

11.30– 11.35 Bế mạc Hội thảo 

11.35– 13.00 Ăn trưa 




