DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
“THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA - CHÌA
KHÓA THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VƯƠNG QUỐC ANH”
Mục đích: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Anh quốc và Việt Nam trong việc ứng dụng
thương mại điện tử để thúc đẩy hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai
bên, tận dụng hiệu quả Hiệp định UKVFTA
Hình thức: Trực tuyến kết hợp trực tiếp
Thời gian: 14:00 - 17:00 ngày 18 tháng 01 năm 2021
Đường link đăng ký:
https://forms.gle/5dpoWKabBnzhQm4aA
Đường link tham dự trực tuyến sẽ được gửi đến email đã đăng ký tham dự theo
đường link trên.
Thời gian

Nội dung

Diễn giả

13:30 – 14:00 Triển khai kiểm tra Covid-19 cho
đại biểu
13:40 – 14:15 Đón tiếp đại biểu tham dự
14:15 – 14:30 Phát biểu khai mạc

- Ông Lương Hoàng Thái, Vụ
trưởng Vụ Chính sách thương
mại Đa biên, Bộ Công Thương
- Ông Oliver Todd, Tổng lãnh
sự Anh tại TPHCM, Giám đốc
Thương mại Anh tại Việt Nam

PHẦN I: TRÌNH BÀY CỦA DIỄN GIẢ
Cam kết về thương mại điện tử trong UKVFTA và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam
và Vương quốc Anh trong lĩnh vực này để thúc đẩy thương mại song phương
14:30 – 15:00 Cam kết về thương mại điện tử Đại diện của Cục Thương mại
trong Hiệp định UKVFTA, ý nghĩa điện tử, Bộ Công Thương
của nó đối với hoạt động xuất nhập
khẩu và cơ hội hợp tác với thị
trường Vương quốc Anh.
15:00 – 15:30 Mạng lưới hợp tác kỹ thuật số giữa Đại diện của Bộ Thương mại
Vương quốc Anh và các nước trong quốc tế Anh – ĐSQ Anh mời
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Thời gian

Nội dung
khu vực: Cơ hội hợp tác với thị
trường Việt Nam thông qua
UKVFTA

Diễn giả

15:30 –16:00 Thực trạng ứng dụng thương mại Đại diện của Cục Xúc tiến
điện tử trong việc thúc đẩy thương thương mại, Bộ Công Thương
mại song phương giữa Việt Nam và
Vương quốc Anh nhằm tận dụng cơ
hội từ Hiệp định UKVFTA
16:00 – 16:15 Giải lao
PHẦN II: THẢO LUẬN
Thực trạng và các giải pháp hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu thông qua thương
mại điện tử: Góc nhìn của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước
16:15-17:00 Sự khác biệt về cam kết thương mại Đại diện của Cục Thương mại
điện tử trong UKVFTA so với điện tử - Bộ Công Thương
WTO.
Cơ hội nói chung với doanh nghiệp Đại diện của Vụ Chính sách
thương mại đa biên – Bộ Công
hai bên khi UKVFTA có hiệu lực
Thương
Thực tiễn áp dụng Thương mại điện Đại diện của Doanh nghiệp áp
tử trong hoạt động xuất nhập khẩu dụng sàn Thương mại điện tử
giữa Việt Nam và Vương quốc Anh Việt Nam giao thương thành
công với Vương quốc Anh hoặc
tại doanh nghiệp
thị trường nước ngoài.
Đẩy mạnh các mặt hàng chủ lực nào Đại diện của Cục Xúc tiến
của Việt Nam sang Vương Quốc thương mại – Bộ Công Thương
Anh thông qua thương mại điện tử
Giải pháp bảo mật trong kinh doanh Đại diện của Công ty Darktrace
của Vương quốc Anh
thương mại điện tử
Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng Đại diện của Bộ Thương mại
trong dịch vụ thương mại trực tuyến quốc tế Vương quốc Anh
giữa Vương quốc Anh và Việt Nam
Các nội dung khác (nếu có)

Các doanh nghiệp tham dự Hội
thảo
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