
 

CHƯƠNG TRÌNH WEBINAR 

CÁC FTA VÀ CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP LOGISTICS 

 
Thời gian:  9h00 – 11h30 sáng Thứ Năm, ngày 17 tháng 06 năm 2021 

Đơn vị tổ chức: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA) 

 
 

Thời gian Nội dung 

9.00 - 9.05 Khai mạc 

9.05 - 9.45 Các FTA và cơ hội thị trường cho doanh nghiệp logistics 

- Cơ hội từ các cam kết về thuế quan, mua sắm công 

- Cơ hội từ các cam kết về quy tắc xuất xứ 

- Cơ hội từ các cam kết về thương mại điện tử, thương mại qua 

biên giới 

Diễn giả: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập 

9.45 – 10.00 Hỏi đáp – Trao đổi 

Chuyên gia:  

– Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội             nhập 

– Ông Nguyễn Duy Minh – Tổng thư ký VLA 

10.00 –10.15 Nghỉ giải lao 

10.15 – 10.45 Các FTA và cơ hội hợp tác, đầu tư cho doanh nghiệp logistics 

- Cơ hội từ các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ logistics của Việt 

Nam cho đối tác 

- Cơ hội từ các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ logistics của đối 

tác cho Việt Nam 

- Cơ hội từ các cam kết tạo thuận lợi thương mại và các cam 

kết mở cửa dịch vụ khác (bảo hiểm, tài chính...) 

Diễn giả: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập 

10.45 -11.00 Hỏi đáp – Trao đổi 

Chuyên gia:  

– Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội                   nhập 

– Ông Nguyễn Duy Minh – Tổng thư ký VLA 

11.00 – 11.15 Thách thức nào từ các FTA đối với doanh nghiệp logistics 

- Thách thức đối với các doanh nghiệp logistics từ các thỏa thuận 

thương mại tự do 

Diễn giả: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập 

11.15-11.30 Trao đổi – Bế mạc  


