CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Ngành Dệt may – Da giày – Đồ uống – Đồ gỗ Việt Nam
trước Cơ hội và Thách thức từ Hiệp định CPTPP
Thời gian: 8:00-11:30, thứ Năm, ngày 05 tháng 12 năm 2019
Địa điểm: Khách sạn Ramana, 323 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian
08.00 – 08.30

Nội dung chương trình
Đăng ký đại biểu và Tặng Ấn phẩm

08.30 – 08.45

Khai mạc
- Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Đại diện Aus4Reform/Đại sứ quán Australia
Phiên thứ nhất
Cam kết CPTPP và tác động tới các ngành dệt may, giày dép, đồ
uống, chế biến đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam
Giới thiệu các cam kết CPTPP có ảnh hưởng tới các ngành dệt may,
da giày, đồ uống, đồ gỗ
- Các cam kết về thuế quan?
- 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?
Diễn giả:
Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI
Quy tắc xuất xứ trong CPTPP đối với sản phẩm dệt may, giày dép,
đồ gỗ, đồ uống?
- Quy tắc xuất xứ chung của CPTPP?
- Quy tắc xuất xứ riêng của CPTPP đối với từng nhóm sản phẩm dệt
may, giày dép, đồ gỗ, đồ uống?
- Thủ tục chứng nhận xuất xứ CPTPP?
Diễn giả:
Ông Vũ Hùng Thịnh – Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương

08.45 – 10.00

08.45 – 09.30

09.30 – 10.00

10.00 - 10.15

Nghỉ giải lao

10.00 – 11.15 Phiên thứ hai
Bàn tròn trao đổi “Ngành dệt may, giày dép, đồ uống, đồ gỗ 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 Vũ Hùng Thịnh – Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương
- Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh
- Đại diện Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Tp. Hồ Chí Minh
- 01 khách mời đại diện nhóm doanh nghiệp da giày
Trao đổi với đại biểu tham dự
11.30– 11.35

Bế mạc Hội thảo

