
 
 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Ngành Phân phối – Thương mại điện tử - Logistics Việt Nam  

trước Cơ hội và Thách thức từ Hiệp định CPTPP 

Thời gian: 13h30-17h00, Thứ Hai, ngày 25 tháng 11 năm 2019 

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt (có phiên dịch sang tiếng Anh) 

Thời gian Nội dung chương trình 

13.30 – 14.00 Đăng ký đại biểu và Tặng Ấn phẩm 

14.00 – 14.15 Khai mạc 

- Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

- Đại diện Aus4Reform/Đại sứ quán Australia 

14.15 – 15.30 Phiên thứ nhất 

Cam kết CPTPP và tác động tới các ngành phân phối, thương mại 

điện tử và logistics Việt Nam 

Diễn giả:  

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

14.15 – 15.00 CPTPP có cam kết như thế nào về phân phối, thương mại điện tử, logistics? 

- Các cam kết mở cửa thị trường? 

- Các cam kết quy tắc, thể chế và cam kết khác có tác động tới hoạt 

động kinh doanh và triển vọng của các ngành phân phối, thương 

mại điện tử, logistics? 

15.00 – 15.30 CPTPP dự kiến sẽ tác động như thế nào tới triển vọng thị trường và  

sự phát triển của các ngành phân phối, thương mại điện tử, logistics? 

- 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 

doanh nghiệp ngành? 

15.30 – 15.45 Nghỉ giải lao 

15.45 – 16.50 Phiên thứ hai 

Bàn tròn trao đổi “Ngành phân phối – thương mại điện tử - logistics 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 Ngô Chung Khanh – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại 

đa biên, Bộ Công Thương 

- Bà Đinh Thị Mỹ Loan – Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) 

- Ông Nguyễn Thanh Hưng – Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử  

Việt Nam (VECOM) 

- Ông Nguyễn Tương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp logistics 

Việt Nam (VLA) 

Trao đổi với đại biểu tham dự 

16.50– 17.00 Bế mạc Hội thảo 

 


