
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (dự kiến) 

“HIỆP ĐỊNH CPTPP, MỞ RỘNG CHÂN TRỜI KINH DOANH VIỆT NAM - CANADA” 

Hà Nội, Việt Nam 

 

Ngày 25/04/2019 

Thời gian 

 

Nội dung chương trình  

 

8h00 – 8h30 Đăng ký đại biểu  

8h30-8h50 Khai mạc – Tổng quan về quan hệ kinh tế Việt Nam và Canada 

- Phát biểu của Đại diện Bộ Công Thương  

Ông Tạ Hoàng Linh – Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, 

Bộ Công Thương  

- Phát biểu của Đại diện phía Canada 

Bà Deborah Anne Paul, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Canada 

tại Việt Nam (TBC) 

8h50 - 9h10 Tổng quan về CPTPP - Cam kết về thuế quan đối với hàng hóa xuất nhập 

khẩu Việt Nam - Canada 

- Cập nhật tình hình Hiệp định CPTPP và Kế hoạch hành động của 

Chính phủ để thực thi Hiệp định 

- Nội dung các cam kết về thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào 

Việt Nam từ Canada và lưu ý với doanh nghiệp 

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

Việt Nam sang Canada và lưu ý với doanh nghiệp 

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

9h10 - 9h45 Cam kết CPTPP về quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa 

- Nội dung các cam kết cơ bản về QTXX 

-  Hướng dẫn vận dụng QTXX để hưỡng ưu đãi khi xuất khẩu các mặt 

hàng tiềm năng vào thị trường Canada 

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

9h45 - 10h00  Nghỉ giải lao 

10h00 - 10h15 Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Canada 

Nội dung:  

- Giới thiệu tiềm năng phát triển thị trường Canada 

- Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi xuất khẩu sang thị trường Canada 

(thủ tục hải quan, bao bì, nhãn mác và các vấn đề phi thuế quan 

khác) 



- Cơ hội và thách thức – những lưu ý đối với doanh nghiệp Việt để tận 

dụng Hiệp định CPTPP 

Trình bày: Bà Đỗ Thị Thu Hương – Tham tán Thương mại Việt Nam tại 

Canada  

10h15 - 11h50 Thảo luận (Panel discussion): Khả năng tận dụng CPTPP đối với doanh 

nghiệp Việt Nam tại thị trường Canada 

Nội dung: 

- CPTPP – Mở rộng chân trời kinh doanh thương mại và đầu tư giữa Việt 

Nam và Canada 

- Những rào cản đối với doanh nghiệp Việt tại thị trường Canada trong bối 

cảnh thực thi CPTPP 

- Giải pháp cho các doanh nghiệp để tận dụng cơ hội từ CPTPP tại thị trường 

Canada 

-  Cơ hội mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp Canada và giải pháp tăng 

cường kết nối của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực 

Điều phối: Bà Đỗ Thị Thu Hương– Tham tán Thương mại Việt Nam tại 

Canada 

Khách mời: 

- Đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam 

- Đại diện Vụ Chính sách thương mại Đa biên 

- Đại diện Cục Xuất nhập khẩu 

- Đại diện một số hiệp hội, doanh nghiệp (Thủy sản, Thủ công mỹ nghệ & Đồ 

gỗ, dệt may, da giày…) 

Doanh nghiệp tham gia hỏi đáp 

12h00 Bế mạc Hội thảo 

 

 


