
 



                                                        
 

 
DIỄN ĐÀN XUẤT KHẨU VIỆT NAM 2018 

“Tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu” 
 

Thứ Tư, ngày 28/11/2018 

Trung tâm Hội nghị Thành ủy, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 
(Sự kiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam 2018-2020) 

 
 
Đơn vị chủ trì:  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
 
Đơn vị phối hợp:  + Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại HCM (AmCham HCM) 

+ Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp.HCM (JCCH) 
 

Thành phần tham dự:  

+ Đại diện Chính phủ, các Bộ, ban ngành, Viện nghiên cứu TW và địa phương 

+ Lãnh đạo các tỉnh thành, địa phương, Sở Công Thương các tỉnh, Trung tâm xúc tiến 

thương mại 

+ Đại diện các Đại sứ quán các nước, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam như JETRO, Amcham, EuroCham, JCCH, KoCham, AusCham… 

+ Các Hiệp hội ngành hàng, và các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước và quốc tế 

+ Các cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương  
 
CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến) 
 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 

08:00 – 08:30 Đăng ký tham dự 

08:30 – 09:20 Phiên toàn thể 

- Phát biểu chào mừng của Chủ tịch VCCI 

- Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo UBND Tp. Hồ Chí Minh  

- Phát biểu chào mừng của đại diện JETRO HCM 

- Phát biểu chào mừng của đại diện AmCham HCM  

- Phát biểu chỉ đạo của đại diện Chính phủ (TBC) 

09:20 – 09:50  Kết nối hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu 
 
Diễn giả: Ông Frank Weiand, IESC, USAID LinkSME Linkages 
Manager 

09:50 – 10:10  Nguồn vốn hỗ trợ hàng xuất khẩu Việt Nam tham gia vào các 
chuỗi giá trị toàn cầu 
 
Diễn giả: Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng GĐ Ngân hàng Phương 
Đông  

10:10 - 10.30 Giải lao 



10:30 - 12:00 

 

Phiên thảo luận:  
Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho hàng 
xuất khẩu Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu 
 
+ Tạo thuận lợi cho dịch vụ logistics và cảng biển  
+ Kết nối B2B, Thông tin thị trường xuất khẩu 
+ Xây dựng niềm tin, hình ảnh của doanh nghiệp và hàng hóa xuất 
khẩu 
+ Bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu 
 
Diễn giả: Đại diện các đơn vị Bee Logistics, DICentral, Vietnam 
Credit, Bảo Việt Insurance, AEGIS 
 
Điều phối: VCCI, AmCham 
  

12:00 – 13:30 Tiệc trưa & Giao lưu 

13:40 – 14:05 Cơ hội cho các nhà xuất khẩu Việt Nam  
 
Diễn giả: Ông Takimoto Koji, Trưởng đại diện JETRO HCM, Phó 
Chủ tịch JCCH 

14:05 – 14:30 

 

Tiềm năng thương mại nông sản và đầu tư trong lĩnh vực nông 
nghiệp  
 
Diễn giả: Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

14:30 – 15:00 Các giải pháp kết nối doanh nghiệp nông nghiệp bền vững với 
các đối tác FDI và các chuỗi giá trị toàn cầu 
 
Diễn giả: Ông Christy Owen, Dự án đầu tư Xanh châu Á USAID, 
Chief of Party 

15:00 – 15:30 

 

Giải pháp cho hàng xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh 
xung đột thương mại toàn cầu 
  
Diễn giả:  
+ Ông Herb Cochran, Cố vấn cấp cao, Tạo thuận lợi hóa thương 
mại, AhCham/VTFA 
+ Ông Nestor Sherbey, Cố vấn cấp cao, Liên minh tạo thuận lợi 
hóa thương mại toàn cầu 
 

15:30 – 16:00 Thảo luận & Kết nối doanh nghiệp 

 
Điều phối: VCCI, AmCham 

16:00 – 16.10 Tuyên bố bế mạc 

16.10 – 19.00 Networking Reception  

 

Lưu ý: Chương trình sẽ tiếp tục được cập nhật 
 
 


