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Đăng ký đại biểu
Tặng Sổ tay doanh nghiệp “Tận dụng CPTPP để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam 
và Canada”

Khai mạc
 •  Đại sứ Canada tại Việt Nam.
 •  Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Quan hệ thương mại Việt Nam – Canada sau 02 năm thực thi CPTPP
Hai năm thực thi CPTPP và Hiệu quả thực tiễn trong quan hệ thương mại giữa
Việt Nam và Canada
 •  CPTPP và những Cơ hội tạo ra cho quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam và Canada
 •  CPTPP và Thực tế quan hệ thương mại Việt Nam – Canada sau 02 năm thực thi
 •  Nhận diện những thành công và thách thức trong thực thi CPTPP
Diễn giả: TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI

Giải pháp tăng cường quan hệ thương mại song phương Cananda - Việt Nam
 •  Tầm quan trọng chiến lược của CPTPP đối với quan hệ thương mại song phương
 •  Cơ hội từ CPTPP cho doanh nghiệp từ góc nhìn của Canada
 •  Những nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa cơ hội từ CPTPP 
Diễn giả: Bà Lisa Mallin, Chuyên gia cao cấp về CPTPP của Canada 

Tận dụng CPTPP để nhập khẩu từ Canada vào Việt Nam giai đoạn hậu COVID-19
 •   Tình hình nhập khẩu từ Canada của Việt Nam trong 02 năm thực thi CPTPP
 •  Thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ Canada vào Việt Nam để tận dụng ưu đãi thuế 
 quan CPTPP: Các quy định về XNK, thực tế thực hiện, các vấn đề vướng mắc thường 
 gặp, ảnh hưởng của COVID-19
 •  Lưu ý với doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa Canada theo CPTPP giai đoạn 
 hậu COVID-19
Diễn giả: Bà Nguyễn Phạm Như Hà, Phó phòng Giám quản 4, Cục Giám sát quản lý,
Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Hỏi - Đáp

Nghỉ giải lao

Canada –  Thị trường tiềm năng cho xuất khẩu Việt Nam hậu COVID-19 
 •  Thực trạng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Canada trong 02 năm thực thi CPTPP
 • Đặc điểm thị trường Canada: nhu cầu thị trường, hệ thống phân phối, đối thủ 
 cạnh tranh, thủ tục nhập khẩu, các rào cản phi thuế quan….
 •  Tình hình tận dụng CPTPP để tăng trưởng xuất khẩu sang Canada của các doanh 
 nghiệp Việt Nam: thực trạng, khó khăn vướng mắc, tác động của COVID-19…
 •   Lưu ý với doanh nghiệp để tận dụng CPTPP xuất khẩu sang Canada giai đoạn hậu COVID-19
Diễn giả: Ông Bùi Tuấn Hoàn, Trưởng phòng châu Mỹ, Vụ Thị trường châu Âu - Châu Mỹ,
Bộ Công Thương

Các hoạt động phát triển của Canada tại Việt Nam
Diễn giả: Đại diện bộ phận Phát triển của Đại sứ quán Canada

Hỏi - Đáp

Bế mạc


