
 

 
     

 

 
  

 
 

Kính gửi:  Ban Lãnh đạo Quý Cơ quan, Doanh nghiệp 

    Trƣởng phòng Tổ chức Hành chính - Nhân sự 
 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng cùng sự chuyển động không ngừng của 

thị trƣờng trong và ngoài nƣớc nhƣ hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam tuy có không ít 

những thuận lợi nhƣng đồng thời cũng phải đối mặt trƣớc hàng loạt những rủi ro để có 

thể đứng vững và khẳng định vị thế trên thƣơng trƣờng. Việc chủ động nhận diện và 

phòng ngừa những rủi ro đòi hỏi không ít những kỹ năng quan trọng và hữu ích cho 

doanh nghiệp trong việc tự bảo vệ chính mình. 

Nhằm cung cấp cho doanh nghiệp nhận định đúng và đủ những rủi ro trong việc 

giao kết và thực hiện hợp đồng cũng nhƣ bổ sung thêm các kỹ năng cần thiết và hiệu quả 

trong việc hạn chế rủi ro pháp lý trong xu hƣớng toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, Chi 

nhánh Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu tổ chức lớp đào tạo: 

 “QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KÝ KẾT VÀ  

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI” 

Nội dung khóa học: nhƣ đính kèm 

Giảng viên:  

- GVCC, PGS.TS Phan Huy Hồng - Trƣởng Bộ môn Luật Thƣơng mại Trƣờng Đại 

học Luật TP.HCM 

- Luật sƣ Ngô Thị Thu, thuộc đoàn Luật sƣ TPHCM - Trọng tài viên Trung tâm 

trọng tài HTA, giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH MTV Thu & Cộng sự. 

Thời gian và địa điểm học:  

Thời gian:  02 ngày, 13-14/04/2021 (Thứ 3 và 4) 

Địa điểm:   Hội trƣờng VCCI - Số 155 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu 

Phí tham dự:  1.600.000 đồng/HV (DN Hội viên VCCI) 

          1.700.000 đồng/HV (DN chƣa Hội viên VCCI) 

Doanh nghiệp tham gia vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi 

bằng Email hoặc Fax cho VCCI Vũng Tàu trƣớc ngày 10/04/2021 
 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

VCCI Vũng Tàu – 155 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.VT 

Tel: 0254.3852.710 Fax: 0254.3859.651  

Gặp Ms. Nhung: 0983.207.792 hoặc Ms.Như: 0938.771.939 

Email: tuyetnhungvccivt2015@gmail.com; quynhnhule81@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn! 

NNơơii  nnhhậậnn::              KKTT..GGIIÁÁMM  ĐĐỐỐCC  

--  NNhhưư  ttrrêênn                              PPHHÓÓ  GGIIÁÁMM  ĐĐỐỐCC  
--  LLưưuu  VVTT,,  TTHH..                

  

                        

  

                            NNgguuyyễễnn  XXuuâânn  BBíícchh  TThhooạạii 

PHÒNG THƢƠNG MẠI  

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

CHI NHÁNH TẠI VŨNG TÀU 
Số:        /PTM-CNVT 

V/v mời tham dự khóa đào tạo “Quản trị 

 rủi ro trong ký kết và thực hiện  

hợp đồng thƣơng mại”  
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

      Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2021 
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