
 

 

PHÒNG THƯƠNG MẠI 

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:           / PTM - QHQT Hà Nội, ngày 13  tháng  10 năm 2021 

V/v: mời tham dự Hội thảo kết hợp đào tạo 

kỹ năng xuất khẩu hàng nông thủy sản sang 

thị trường Nga và EAEU 

 

 

 
Kính gửi:  Ban lãnh đạo quý Doanh nghiệp/ Đơn vị 

 

Theo quyết định của Hội đồng Ủy ban kinh tế Á – Âu, Liên minh kinh tế Á Âu 

(viết tắt là EAEU, gồm 05 nước: Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Ác-mê-

nia)  đã đưa 75 nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam ra khỏi danh sách các nước 

được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 

12/10/2021. 

 

Với mong muốn cung cấp thông tin thị trường, cơ hội mới đối với hàng xuất khẩu 

của Việt Nam sang thị trường LB Nga và EAEU trong bối cảnh mới, đồng thời hướng 

dẫn doanh nghiệp tận dụng lợi thế từ Hiệp đinh thương mại tự do Việt Nam – EAEU 

(VN-EAEU FTA) mang lại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối 

hợp với Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga (LB Nga) và Cơ quan đại diện thương 

mại LB Nga tại Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo kết hợp đào tạo kỹ năng xuất khẩu 

nông thủy sản sang thị trường LB Nga và EAEU. 

 

Thời gian:   13.30 – 17.00 ngày 02/11/2021 (thứ ba) 

Hình thức:  Trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu 

Địa điểm trực tiếp:  Hội trường số 1 - trụ sở VCCI  

Tầng 7, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

 

Tham dự Hội thảo kết hợp Đào tạo, doanh nghiệp còn có cơ hội lắng nghe chia sẻ 

kinh nghiệm và trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp hiện đang kinh doanh với thị 

trường Nga và EAEU. 

 

Nhân dịp này, VCCI trân trọng kính mời quý Doanh nghiệp/ Đơn vị đăng ký 

tham dự hoạt động thiết thực này. Vui lòng quét mã QR dưới đây để nhận mẫu phiếu 

đăng ký tham dự. Chi tiết xin liên hệ: C. Trang – 090411255/ trangttt@vcci.com.vn 

 

Xin trân trọng cảm ơn.  

 

 

Nơi nhận: 
-Như trên 

-PCT Đoàn Duy Khương (để bc) 

-Lưu:VT, QHQT 

 

TL. CHỦ  TỊCH 

TRƯỞNG BAN QUAN HỆ QUỐC TẾ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  

Hội thảo kết hợp Đào tạo kỹ năng xuất khẩu hàng nông thủy 

sản sang thị trường LB Nga và AEAU 

 

Thời gian: 13.30 – 17.00 ngày 02/11/2021 (thứ ba) 

 

 

Thời gian   Hoạt động 

 

13.30 – 14.00 

 

 Đăng ký đại biểu 

14.00 – 14.15  Phát biểu khai mạc  

Ông Nguyễn Tuấn Hải - Trưởng Ban thuộc Ban Quan hệ Quốc tế 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

 
14.15 – 14.45  Kinh doanh với thị trường Liên bang Nga - những điều cần biết 

Đại diện Cơ quan đại diện thương mại LB Nga tại Việt Nam 

 
14.45 – 15.15  - Tiềm năng và vị trí hàng Việt Nam tại thị trường Nga.  

- Hướng dẫn khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam 

– Liên minh kinh tế Á Âu (VN EAEUFTA) trước bối cảnh Việt Nam 

không còn được hưởng ưu đãi thuế quan thống nhất (GSP).  

Ông Dương Hoàng Minh – Tham tán Thương mại Việt Nam tại LB Nga 

 

 
15.15 – 16.30  Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh với thị trường Nga – góc nhìn từ 

doanh nghiệp 

04-06 đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga 

 
16.30 – 17.00  Hỏi đáp  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 


