
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:            /GM-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam; 

- VCCI Hải Phòng. 

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/02/2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về Hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 

2022, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại và 

Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ – Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo 

“Phòng vệ thương mại và chống gian lận xuất xứ đối với thị trường Hoa 
Kỳ” (Nội dung chi tiết chương trình kèm theo). 

- Thời gian: Thứ ba, ngày 01 tháng 11 năm 2022. 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (Số 18 Hoàng 
Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng). 

Để công tác tuyên truyền, tập huấn đạt hiệu quả cao, Sở Công Thương đề 

nghị: 

1. Quý Cơ quan/ Đơn vị cử đại diện tham dự Hội thảo để nắm bắt thêm 

thông tin về lĩnh vực phòng vệ thương mại, cũng như cách thức xử lý khi gặp 

phải các vụ kiện phòng vệ thương mại, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính 

đáng của doanh nghiệp và của các ngành sản xuất, xuất khẩu. 

Đăng ký tham dự trước ngày 30/10/2022 theo một trong các cách thức 

sau: 

- Qua đường link điện tử: http://bit.ly/PVTM-HoaKy   

- Qua mã QR:  

- Qua thư điện tử: gửi Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu) tới địa chỉ 

email: sct.qldthtqt@gmail.com.  

2. Các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát 

thanh & truyền hình Hải Phòng, VCCI Hải Phòng phối hợp trong công tác 

thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự 

Hội thảo nêu trên. 

http://bit.ly/PVTM-HoaKy
mailto:sct.qldthtqt@gmail.com


Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công 

Thương Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 3951056 / 0913 066 843/ 0968 816 056; 

Email: sct.qldthtqt@gmail.com./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND TP (thay b/c); 

- Thành viên BCĐ Hội nhập quốc tế thành phố 

(theo QĐ 398/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của 

UBND TP); 

- GĐ, PGĐ Sở N.C.Hân; 

- Các Phòng, TT thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hân 

 



Nội dung chương trình Hội thảo  

“Phòng vệ thương mại và chống gian lận xuất xứ đối với thị trường Hoa Kỳ”  

Thời gian: Thứ ba, ngày 01 tháng 11 năm 2022. 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (Số 18 Hoàng Diệu, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng). 

Thời gian Nội dung 

07:45 - 08:00 Đăng ký đại biểu 

08:00 - 08:15 

Phát biểu khai mạc  

- Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hải Phòng  

- Lãnh đạo Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương 

08:15 - 9:15 

Tổng quan về thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, những cơ 

hội và thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu của 

Việt Nam  

- Tổng quan về thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian 

qua,  

- Những cơ hội và thách thức với các doanh nghiệp Việt 

Nam khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Lưu ý xu hướng gia tăng 

điều tra chống lẩn tránh thuế, liên quan đến hành vi gian lận 

xuất xứ gần đây của Hoa Kỳ.  

Trình bày: Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ 

9:15 – 9:30 Nghỉ giải lao 

09:30 - 10:30 

Quy trình, thủ tục điều tra PVTM của Hoa Kỳ, kinh 

nghiệm từ các vụ việc trước đây và một số lưu ý cho 

doanh nghiệp để kháng kiện  

- Tổng quan về tình hình điều tra PVTM của Hoa Kỳ 

- Xu hướng điều tra PVTM của Hoa Kỳ gần đây; 

- Một số lưu ý quy trình, thủ tục điều tra PVTM của Hoa 

Kỳ; 

- Thực trạng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị áp dụng 

biện pháp PVTM trong thời gian qua;  

- Thực trạng ứng phó với các vụ việc PVTM của doanh 

nghiệp Việt Nam; Một số lưu ý cho doanh nghiệp để kháng 

kiện vụ việc hiệu quả  

Trình bày: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, 

Cục Phòng vệ thương mại 

10:30 - 11:00 Hỏi đáp 

11:00 

Bế mạc  

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng 

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương 

 



Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo  

“Phòng vệ thương mại và chống gian lận xuất xứ đối với thị trường Hoa Kỳ” 

Thời gian: Thứ ba, ngày 01 tháng 11 năm 2022. 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (Số 18 Hoàng Diệu, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng). 

 

1. Họ và tên: .............................................................................. 

2. Chức vụ:.................................................................................. 

3. Phòng ban: .............................................................................. 

4. Cơ quan: .................................................................................. 

5. Địa chỉ cơ quan: ....................................................................... 

6. Điện thoại: ...................................Di động :.............................. 

7. Fax: ...........................................Email: .................................... 

8. Website :.................................................................................... 

Các vấn đề quan tâm và câu hỏi đề nghị giải đáp trong chương trình: 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo và gửi về email: 

sct.qldthtqt@gmail.com trước ngày 30/10/2022. Thông tin liên hệ: Phòng Quản 

lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 

3951056 / 0913 066 843/ 0968816056; Email: sct.qldthtqt@gmail.com./. 
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