
 

 

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp. 
 

Nền kinh tế toàn cầu đã mở ra cơ hội to lớn, là điểm tựa giúp doanh nghiệp 

tiếp cận tới các thị trường trên thế giới. Hàng hóa được trao đổi, thông thương 

không chỉ trong nội địa mà còn giữa nhiều chủ thể ở các quốc gia với số lượng giao 

dịch ngày càng lớn và đa dạng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong quá trình đàm 

phán, ký kết hợp đồng thương mại không nắm rõ những tập quán thương mại thông 
dụng trong thương mại quốc tế dẫn đến việc thiếu nhất quán trong quá trình thực 

hiện hợp đồng; từ đó, có thể nảy sinh các vấn đề vướng mắc, tranh chấp ngoài ý 
muốn.  

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế, 

nhằm giúp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nắm bắt được những điểm mới (sửa 

đổi, bổ sung) cũng như nhận ra những sai sót thường mắc phải khi sử dụng 
Incoterms đồng thời có thể lựa chọn Incoterms phù hợp và vận dụng có hiệu quả 

vào quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, Chi 

nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu tổ chức khóa 
tập huấn: 

 

HIỂU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ INCOTERMS 2020 
 

I. Mục tiêu khóa học: Khóa tập huấn giúp học viên: 

- Hệ thống kiến thức về Incoterms® 

- Nắm bắt những điểm mới của Incoterms® 2020 

- Lựa chọn Incoterms phù hợp và vận dụng có hiệu quả vào quá trình đàm 

phán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa  

II. Đối tượng 

- Cán bộ quản lý, chuyên viên (kinh doanh, giao nhận, kế toán, pháp chế) tại 

các doanh nghiệp (xuất nhập khẩu, thương mại, vận tải, logistics, bảo hiểm, 

ngân hàng, giám định,…), các cơ quan quản lý (hải quan, Sở Công Thương, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư,…) 

- Các nhà nghiên cứu, tư vấn, giảng viên, sinh viên  chuyên ngành thương 

mại, quản trị kinh doanh, logistics, luật, … 

 
 

 
 

 

PHÒNG THƯƠNG MẠI  

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

CHI NHÁNH VŨNG TÀU 

  

 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 83/PTM - CNVT        Vũng Tàu, ngày 7 tháng  7  năm 2020 
V/v : Mời tham dự khóa tập huấn“Hiểu và 

hướng dẫn sử dụng Incorterms 2020" 
 



 

III. Nội dung 

1. Giới thiệu chung về Incoterms® 

2. Các qui tắc Incoterms® 2010 

3. Giới thiệu Incoterms® 2020  

a. Tiến trình soạn thảo Incoterms® 2020 

b. Ưu điểm của Incoterms® 2020 

c. Những thay đổi trong Incoterms® 2020 so với Incoterms® 2010 

4. Hướng dẫn sử dụng (Những lưu ý để lựa chọn phù hợp, tránh sai sót và sử 

dụng hiệu quả IncotermS 

IV.Thời gian: 1 ngày, 31/7/2020 (Sáng : 8h – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h) 

V.Địa điểm: Tòa nhà VCCI Vũng Tàu số 155 Nguyễn Thái Học, P7, TP.VT 

VI.Giảng viên: Ông Tô Bình Minh – Phó Viện trưởng, Giám đốc Phân viện 

phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) tại Tp Hồ Chí Minh; 

Giảng viên Trường ĐH Ngoại thương; Thành viên Hội đồng Khoa học, Trung tâm 

Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); Giảng viên Trung tâm Thương mại Quốc tế 

(ITC), Geneva, Thụy Sỹ. Trên 30 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo về Incoterms, 

hợp đồng thương mại quốc tế.  

VII. Học phí: 1.000.000 đồng/học viên (DN là Hội viên VCCI) 

                   1.200.000.đồng/học viên (DN chưa Hội viên VCCI)  

VCCI Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp cử cán bộ tham dự 

khóa học đăng ký theo mẫu (đính kèm), fax, email hoặc điện thoại trực tiếp trước 

ngày khai giảng của khóa học. Học phí có thể đóng tiền mặt hoặc chuyển khoản:  

-  Tên TK: Chi nhánh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu 

-  STK: 008.100.0054.105 tại Ngân hàng Vietcombank CN Vũng Tàu 

 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng HV-ĐT VCCI Vũng Tàu 

Điện thoại: 0254.3852710 ; Fax: 0254.3859651 

Gặp Ms Như :  0938 771 939, Email: quynhnhule81@gmail.com 

hoặc Ms Trang 0937 627 427, Email: thuytrang.vccivt@gmail.com    

Trân trọng kính chào ! 

  Nơi nhận: 

-  Như trên 

  -  Lưu VT, TH 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

(Đã                         
ký)ý)ký) 

Vũ Thị Thanh Huyền(Đã 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC 

“Hiểu và hướng dẫn sử dụng Incorterm 2020” 

Ngày 31/7/2020 

 

 

Đơn vị:  .............................................................................................................................................  
 

Địa chỉ: .............................................................................................................................................  
 

Điện thoại: ……………………………; Fax:  .................................................................................  
 

Email: ……………………………......; Mã số thuế:  ......................................................................  

 

 

Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2020 

Thủ trưởng đơn vị 

                 (ký tên, đóng dấu) 
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