
guyn Thanh Hãi 

UBND THANH PHO HA NQI CONG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
sO CONG THU'NG Dc 1p  — Tir do — Hinh phüc 

S6: 134' /GM-SCT Ha Ni, ngày O  tháng,(,f nám 2020 

GIAY MOI 

KInh gui: 
- Ong/bà Giám doe Doanh nghip; 
- Dai  din các Hi, Hip hi. 

Trong bi cành Vit Nam thirc thi thi&i hip djnh thucing mai  ttr do (FTA), 
nh.t là các FTA th h mâi nhu CPTPP và EVFTA tin vic giatàng các bin 
pháp phông v thumig mai tai nhiêu nuc, khu vrc thj trix&ig xuât khau là diêu 
khó tránh khôi. Ben cnh do, vic c.nh tranh không lành mnh dan den các bin 
pháp trà düa trrc tiêp, dc bit là các bin pháp phOng v thucing mai  gôm 
chng ban phá giá, chông trg cap và tir v. Tü do lam nay sinh các van dê lien 
quan den lan tránh thuê, gian ln xuât xr, chuyên tâi bat hccp pháp... 

D giüp nâng cao nàng hc phOng v thuung mai  cho các doanh nghip trên 
dja bàn Ha Ni, Si Cong Thuong Ha Ni phôi hqp vOi B Cong Thuo'ng to 
chirc Hi nghj tp huân ye phOng v thucmg mai,  cii the nhu sau: 

Thn gian: T 8h30 ngày 19 tháng 11 nàni 2020 (Thir nam). 

Da dim: 14 Trn BInh Trçng, phumg Trn Hung Dto, qun Hoàn Kim, 
Ha Ni 

Ni dung chirong trInh: Chucmg trhih giri kern theo 

Dôi ttrçrng tham dir: Dai  din các Hi, Hip hi, Doanh nghip trên dja 
bàn Thành phô 

Kinh phi tham dir: Min phI 

Si COng Thumg trân tr9ng kmnh m1i Ong (bà) ti tharn di dy dü, dung 
gi dê Hi nghj dat  kêt qua tot. 

Thông tin dàng k dai  biu tham dit d nghj Qu doanh nghip gCri ye S 
Cong Thixo'ng (PhOng Quàn l Thuo'ng rnai g.p d/e Ha, Hiên) triroc ngày 
18/11/2020, din thoti: 024.62691250; Email: hoinhapquoctesoct@gmail.com;  
Dja clii: 331 dung Câu Giây, qun Câu Giây, Ha Ni. — 

Noi nhân:
H C 

KT.GIAM DOC 
-Nhutrên;

a GIIVIDOC - Giám dôc Si (dê b/c); 
- Liiu VT, QLTM(fl)fr/ 



CHIXaNG TRINH HO! NGHJ TAP HUAN 
Nâng cao náng hyc phOng v thiro'ng mi cho các doanh nghip và co' quan quãn 

1 nhà ntro'c 

1. Thôi gian: Tr 8h30 ngày 19 tháng 11 näm 2020 (Thir 5) 

2. Dja dim: 14 Trn Binh Tr9ng, phu?mg Trn Htrng Do, q4n  Hoàn Kiêm, 
Ha Ni 

3. Don vj to chtrc: 

- Cijc PhOng v thtrng mi — BQ Cong Thuang; 

- S Cong Thucmg Ha Ni. 

4. Chtroiig trInh (thy kin): 

Thôi gian Ni dung Ngtr?ii phi trách 
8:30-9:00 Dang k dai   biu $an t chu1te 

9:00-9:10 tFhátbiukhaimac Lnh dto BO Cong Thwmg 

GiOi thiu v eác bin pháp phOng v 
9 10-9 35 thucing mai va quy dinh phap luâtCue Phong ye thucing mai 

1Iin hành 

EHuàng dn doanh nghip san xut 
9 3 5-10 00 ehuân bi ho s yeu câu diêu tra apCuc Phong ye thucmg mai 

dung biên phap phong ye thiwng mai 

10:00-10:15  Giãi lao 

Euâng dn doanh nghip xut khkui 
ung pho vrn vu viêc diêu tra ap dung 

10:15-10:40 IIin pháp phông v thuong mi cüaCie PhOng v thuong mti 
nuOc ngoài 

Huàng dn các Co quan quãn 1 nhá 
nucic phOi hp xu ly vu viêc diêu tra 

10:40 — 11:05 lap d1ing bin pháp phOng v thuongCiic Phong v thuong mi 
mi cilia nuOc ngoâi 

11:05 — 11.30 oi dãp 

11:05 — 11.45i]['&igkt Cic PhOng v thucmg mai 
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