
 
 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 
Số: 21/CV-VASEP 

V/v Mời tham dự hội thảo trực tuyến 

“Cảnh báo rủi ro và các cơ chế giải quyết 

tranh chấp thương mại và đầu tư đối với 

hàng Thủy sản XK sang EU và Mỹ” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2021 
 

Kính gửi: Lãnh đạo Doanh nghiệp Hội viên VASEP 

Trong bối cảnh mở cửa thị trường và hội nhập quốc tế, các thể chế luật lệ, hàng rào phi 

thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương mại tại các thị trường không ngừng gia tăng, điều 

này sẽ làm tăng các nguy cơ rủi ro và tranh chấp trong hoạt động thương mại - XNK thủy sản.   

Nhằm cập nhật bức tranh tổng thể tình hình thị trường thủy sản tại EU, Mỹ, các vấn đề 

thương mại hàng hóa, rủi ro/tranh chấp và các diễn biến mới, Hiệp hội VASEP phối hợp cùng 

Văn phòng Luật sư IDVN, đơn vị có nhiều hợp tác với ngành thủy sản sẽ tổ chức 01 hội thảo 

chuyên sâu dành riêng cho các Lãnh đạo DN hội viên VASEP, chi tiết như sau:  

1. Hội thảo : “Cảnh báo rủi ro và các cơ chế giải quyết tranh chấp Thương mại 

và Đầu tư đối với hàng Thủy sản xuất khẩu sang EU và Mỹ” 

2. Thời gian: Buổi sáng thứ Tư, 24/3/2021 (từ 8h30-12h00)  

3. Nội dung chính: Thuế chống bán phá giá, nguồn gốc hàng hóa, điều tra về thao túng 

tiền tệ; vấn đề lao động và môi trường trong EVFTA, CPTPP; rủi ro áp thuế CBPG đối 

với một vài nhóm hàng thuỷ sản mới; cơ chế bảo hộ đầu tư VN tại nước ngoài; Cơ chế 

giải quyết tranh chấp hàng hóa XNK thủy sản.  

4. Hình thức: Trực tuyến Online trên ứng dụng Zoom. 

5. Chuyên gia: Thạc sĩ Luật quốc tế, Bà Đinh Ánh Tuyết, Trưởng VP Luật sư 

IDVN, Trọng tài viên VIAC, Hòa giải viên CEDR. Với hơn 20 năm kinh nghiệm luật 

trong nước và Quốc tế. Tham gia hơn 20 vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và 

điều tra tự vệ tại WTO, Hoa Kỳ, Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Việt Nam. 

6. Thành phần tham dự: Chủ DN, Lãnh đạo DN hội viên VASEP. 

7. Phí tham dự: Miễn phí.  

 Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý DN Hội viên đăng ký tham dự theo mẫu phiếu 

đăng ký gửi kèm hoặc email: thuhien@vasep.com.vn trước ngày 22/3/2021. Chi tiết chương 

trình xin liên hệ chị Thu Hiền, tel: 02438354496 (210), Mobile: 0339.386.536; hoặc xem tại 

www.daotao.vasep.com.vn. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

- BCH HH; 

- VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 
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