
 

HIỆP HỘI CB & XK THỦY SẢN VIỆT NAM 
Trung tâm Đào tạo & XTTM VASEP 

 
Số: 37/2015/ CV-VASEP.PRO  

V/v Mời tham dự 02 Khóa đào tạo tháng 7-2015 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------oOo------------- 
Hà Nội, ngày 08  tháng 6 năm 2015 

 

Kính gửi: Lãnh đạo Doanh nghiệp Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản 

Nhằm hướng dẫn cho các Doanh nghiệp XNK Thủy sản nắm rõ quy trình cấp giấy 
chứng nhận qua Internet và giới thiệu cơ chế tự chứng nhận xuất xứ giúp tạo thuận lợi hơn 
nữa cho các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, 
tiết kiệm chi phí và nhân lực, Trung tâm VASEP.PRO thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
Thủy sản Việt Nam (VASEP) dự kiến tổ chức 02 Chương trình: “Hướng dẫn quy trình thí 
điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet cho các Doanh nghiệp XNK Thủy sản” 
và “Thảo luận về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ cho các Doanh nghiệp XNK Thủy sản” 
chi tiết như sau:  

1. Thời gian & địa điểm: 

Chương trình 1: “Hướng dẫn quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua 
Internet cho các Doanh nghiệp XNK Thủy sản”   

Sáng từ 8:00 - 12:00, ngày 09/07/2015 tại VP. VASEP, TP. Hồ Chí Minh.   

Chương trình 2: “Thảo luận về cơ chế tự chứng nhận xuât xứ cho các Doanh 
nghiệp XNK Thủy sản”   

Chiều từ 13:00 - 17:00, ngày 09/07/2015 tại VP. VASEP, TP. Hồ Chí Minh.  

2. Nội dung chương trình:  

Chương trình 1:  
- Giới thiệu quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua mạng Internet tại địa 
chỉ: www.ecosys.gov.vn . 
- Hướng dẫn quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet. 
- Thảo luận. 

Chương trình 2:  
- Giới thiệu cơ chế tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự 
do của Việt Nam. 
- Hướng dẫn quy trình kiểm tra và xác định xuất xứ trong cơ chế tự chứng nhận xuất xứ 
một cách hiệu quả nhằm chống gian lận xuất xứ. 
- Thảo luận. 

3. Thành phần tham dự: Ban lãnh đạo, Trưởng – Phó các phòng: XNK, Kinh doanh, 
Marketing, các cán bộ chuyên trách về C/O và các cá nhân có nhu cầu tham dự. 

4. Phí tham dự: DN Hội viên: 600.000đ/người/khóa, Ngoài HV: 800.000đ/người/khóa 

Sau hạn đăng ký (01/07/2015): DN Hội viên: 800.000đ/người/khóa, Ngoài HV: 
1.000.000đ/người/khóa 

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các DN quan tâm tham dự và gửi đăng ký trước 12h00 
thứ Tư ngày 01/7/2015.Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Chị Ngọc Dung, tel: 
043.8354496 – Ext 223; Mobile: 0988.428.828,  hoặc xem tại www.daotao.vasep.com.vn 

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng Thư ký HH (b/cáo); 

- Văn phòng HH; 

- Lưu TT. 

 


