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

           Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) đã ban hành 

bản sửa đổi các điều kiện Thương mại Quốc tế 2020 (gọi tắt là Incoterms 2020), theo kế hoạch 

Incoterms 2020 sẽ chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Đây là nội 

dung quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản.  

Nhằm giúp các doanh nghiệp XNK ngành thủy sản được cập nhật và cung cấp thông tin 

liên quan INCOTERMS 2020, tránh các rủi ro trong quá trình thực hiện đồng thời nâng cao 

năng lực cạnh tranh, Cục Chế biến & Phát triển Thị trường Nông sản và Hiệp hội VASEP dự 

kiến tổ chức hội thảo tập huấn “Triển khai áp dụng các điều khoản, quy tắc thương mại 

quốc tế (Incoterms 2020) cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam”. 

Chương trình được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp ngành thủy sản, do chuyên gia 

hàng đầu INCORTERMS tại Việt Nam Ông Tô Bình Minh trực tiếp chia sẻ thông tin, hướng 

dẫn và giải đáp vướng mắc, chi tiết như sau: 

1. Hội thảo tập huấn: Triển khai áp dụng các điều khoản, quy tắc thương mại quốc 

tế (Incoterms 2020) cho các DN xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam. 

2. Thời gian – Địa điểm: Từ 8h00-17h00, ngày 14/12/2019 tại Khách sạn Liberty, số 

265 đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.   

3. Thành phần: Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản và các đơn vị, cá nhân quan 

tâm chương trình.  

4. Nội dung chính: Sơ lược Incoterms® 2010; Giới thiệu Incoterms® 2020: So sánh 

Incoterms® 2010 và Incoterms® 2020; Hướng dẫn sử dụng Incoterms® 2020; Thảo 

luận - Giải đáp vướng mắc.  

5. Chuyên gia cao cấp: Thạc sĩ Tô Bình Minh, giảng viên cao cấp trường Đại học 

Ngoại Thương Tp. Hồ Chí Minh, Giảng viên Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 

Geneve Thụy sỹ, Phó Viện trưởng Phân viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – 

Nhật bản (VJCC). Trên 30 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo, báo cáo chuyên đề cho 

các tổ chức, doanh nghiệp về Incoterms và thương mại quốc tế. 

Vì tầm quan trọng của chương trình, thay mặt Ban Tổ chức, Hiệp hội VASEP trân trọng 

kính mời Quý DN đăng ký tham dự theo PHIẾU ĐĂNG KÝ gửi kèm trước ngày 11/12/2019  

theo số fax: 0243 771 9015 hoặc email: ngochoa@vasep.com.vn. Chi tiết chương trình xin liên hệ 

Anh Ngọc Hòa, tel: 0243 835 4496 (Máy lẻ 211), Mobile: 0989 618 724; 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. 
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