HIỆP HỘI CB & XK THỦY SẢN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trung tâm Đào tạo & XTTM VASEP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------oOo------------Số: 36/2016/CV-VASEP.PRO
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016
V/v Mời tham dự Hội thảo “Quản lý rủi ro trong
Thương mại Quốc tế và thu nợ nước ngoài”
tại Tp. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Lãnh đạo Doanh nghiệp Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Trong bối cảnh hội nhập & cạnh tranh, không ít phát sinh rủi ro cho doanh nghiệp XK thủy
sản Việt Nam, đặc biệt với các giao dịch, hợp đồng thương mại quốc tế thì các rủi ro càng tăng cao
do nhiều nguyên nhân như vấn đề khác biệt về ngôn ngữ, luật lệ, mức độ ràng buộc trong hợp
đồng, xử lý vận đơn, thu nợ…. Điều này sẽ dẫn đến các thiệt hại đáng kể về kinh tế của các DN.
Nhằm giúp các doanh nghiệp phòng tránh các rủi ro, gian lận trong thương mại quốc tế, nâng
cao hiệu quả kinh doanh và kịp thời xử lý thanh khoản các khoản nợ từ nước ngoài, Trung tâm
VASEP.PRO phối hợp cùng Công ty Tư vấn và Giải pháp Tài chính Assurance Global tổ chức hội
thảo “Quản lý rủi ro trong Thương mại Quốc tế và thu nợ nước ngoài”, chi tiết như sau:
1. Thời gian - Địa điểm: 8h30 – 12h00, thứ Bảy ngày 07/01/2017 tại Khách sạn Palace, số
56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2. Nội dung chương trình:
- Phòng tránh rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Chiến lược phòng tránh gian lận và nợ nước ngoài.
- Công cụ thu nợ hiệu quả và các trường hợp thu nợ điển hình.
- Hỏi đáp - Thảo luận mở và Ăn trưa giao lưu.
3. Chuyên gia: (1) Ông Keith M. Stillings - Giám đốc điều hành Assurance Global; (2) Ông
Ngô Khắc Lễ - Trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).
4. Phí tham dự: Miễn phí tham dự.
5. Ngôn ngữ: Hội thảo trình bày song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.
6. Thành phần tham dự: Ban lãnh đạo DN, Phòng Kinh doanh, Tài chính, Kế toán.
Ban Tổ chức trân trọng kính mời các DN quan tâm đăng ký tham dự trước ngày 04/01/2017
theo số fax: 04 377.15084 hoặc email: nguyenthanh@vasep.com.vn. Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chị Nguyễn Thanh, tel: 043.8354496 (máy lẻ 205); Mobil: 0973.168.611 hoặc xem tại
www.daotao.vasep.com.vn
Trân trọng cảm ơn và kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thư ký HH;
- Văn phòng HH;
- Lưu TT.

Đăng ký: (Sau khi điền đầy đủ thông tin, đề nghị fax tới số 043.7715084 / email:nguyenthanh@vasep.com.vn)
Tên Đơn vị:………………………………………………..Tel liên hệ: ……………………..........................
Lãnh đạo đơn vị
1:…………………..………..…C/vụ………………Email………………….……
2:………………………..……..C/vụ……………..Email……………….………
3: …………………..…………C/vụ……………..Email…………………….….
4: …………………..…………C/vụ……………..Email………………….…….

(Ký tên và đóng dấu)

