
Thời gian Chương trình

13:30 – 14:00 Đăng ký đạị biểu

14:00 – 14:15 Phát biểu khai mạc

Phiên 1: Đại dịch Covid-19 và thương mại quốc tế của Việt Nam – nghịch cảnh bất ngờ 
hay cú hích cho những thay đổi lớn

14:15 – 16:00

Tóm tắt một số điểm chính về các chính sách của chính chính phủ trong việc khuyến khích phục hồi nền 
kinh tế sau đại dịch COVID-19 – Hướng tới thị trường tiềm năng tại Châu Âu
Ông Võ Trí Thành | Chuyên gia kinh tế - Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 
Ương, Trọng tài viên VIAC

Các lưu ý quan trọng về thị trường châu Âu cho các doanh nghiệp
Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập, Trưởng Ban thuộc Ban Pháp chế, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Chuyên gia về EVFTA

Phiên 2: Làm ăn với đối tác Châu Âu: Doanh nghiệp Việt Nam cần trang bị hiểu biết
về trọng tài thương mại và hòa giải thương mại

16:00 – 17:00

Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại – Phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp nhất với
thương mại quốc tế
Ông Phan Trọng Đạt | Phó Tổng Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Một số lưu ý cho doanh nghiệp để phòng ngừa rủi ro pháp lý trong thương mại quốc tế vào thị trường
châu Âu
Ông Đặng Việt Anh | Luật sư thành viên, Công ty Luật Dzungrt và Cộng sự

17:00 – 17:10 Bế mạc

Đơn vị tổ chức:

Chương trình dự kiến

Thương mại quốc tế theo hiệp định thương mại tự do việt nam – eu 

trong đại dịch covid-19: tìm cơ hội trong nghịch cảnh


