
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:      

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

GIẤY MỜI  

Kính gửi: 

 

 

- Các tổ chức Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh; 

- Các DN XNK, kinh doanh dịch vụ logistics 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam đang góp phần thúc đẩy 

hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước 

ngoài. Bên cạnh cơ hội, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với sự gia tăng của 

các vụ việc tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế, gây phát sinh chi phí đáng 

kể cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp nâng cao kiến thức, kỹ năng trong hoạt 

động thương mại quốc tế, chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp xử lý tình 

huống mà doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình soạn thảo, ký kết và 

đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế và giải pháp phòng tránh rủi ro, Sở 

Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu (VCCI Chi nhánh Vũng Tàu) tổ 

chức lớp tập huấn: “Hợp đồng thương mại quốc tế và kỹ năng đàm phán hợp 

đồng thương mại quốc tế. Giải pháp phòng tránh rủi ro”. Cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 08h30 ngày 24/6/2022 (Thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Hội trường Lầu 7 VCCI Chi nhánh Vũng Tàu – 155 Nguyễn 

Thái Học, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

3. Nội dung: Tập huấn về hợp đồng thương mại quốc tế và kỹ năng đàm 

phán hợp đồng thương mại quốc tế; các giải pháp phòng tránh rủi ro. 

4. Diễn giả: ThS 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), Geneve, Thụy Sỹ. 

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng kính mời đại diện 

Quý cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham dự lớp tập huấn, thời hạn 

đăng ký trước ngày 22/6/2022.  

Thông tin đăng ký xin vui lòng gửi về: 



2 

 

Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương, địa chỉ: 01 Phạm Văn 

Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa; điện thoại: 02543.859.648, di 

động: 0948.494804 (gặp Hà); email: qltmvt@gmail.com. 

Hoặc VCCI Chi nhánh Vũng Tàu – Địa chỉ: Số 155 Nguyễn Thái Học, 

Phường 7, thành phố Vũng Tàu; ĐT: 0254.3852.710; Fax: 0254.385.965; Email: 

vcci.cnvungtau@gmail.com. 

Rất mong Quý cơ quan, doanh nghiệp quan tâm, sắp xếp thời gian tham 

dự để buổi tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp./. 

(Đính kèm chương trình lớp tập huấn). 

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VCCI Chi nhánh VT; 

- Đài PTTH, Báo BRVT; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Phòng QLXNK KV VT; 

- Lưu VT, QLTM. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thanh Hương 
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