
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

Ngày: Từ ngày 06-10 tháng 8 năm 2021  

Địa điểm: Trực tuyến (ZOOM, VOOV) và Facebook  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật 

Thứ Tư, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

13:00 (giờ Việt Nam): Mở phòng Hội nghị trực tuyến 

 

PHIÊN HỘI NGHỊ TOÀN THỂ 

14:00 – 14:05 

Giới thiệu đại biểu 

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại 

14:05 – 14:15 

Phát biểu khai mạc Hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

14:15 – 14:25 

Nhu cầu kết nối tiêu thụ và xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản chủ lực của các địa 

phương miền Tây Nam Bộ  

Đại diện Lãnh đạo UBND/Sở Công Thương một số tỉnh khu vực Tây Nam Bộ (dự kiến Đồng 

Tháp)  

Nhu cầu kết nối tiêu thụ và xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản chủ lực của các địa 

phương miền Đông Nam Bộ   

Đại diện Lãnh đạo UBND/Sở Công Thương  một số tỉnh khu vực Đông Nam Bộ (dự kiến Đồng 

Nai)  

14:25 – 14:35 

Nhu cầu kết nối tiêu thụ và xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản chủ lực của các địa 

phương vùng Tây nguyên  

Đại diện Lãnh đạo UBND/Sở Công Thương một số tỉnh khu vực Tây Nguyên (dự kiến Đắc Lắc)  

14:35 – 14:45 

Tình hình thị trường, yêu cầu đối với nông sản, thủy sản nhập khẩu vào thị trường EU  

Dự kiến phát biểu của 01 nhà nhập khẩu Hà Lan  

14:45 – 14:55 

Tình hình thị trường, yêu cầu đối với nông sản, thủy sản nhập khẩu vào thị trường Nhật 

Bản  

Dự kiến phát biểu của 01 nhà nhập khẩu Nhật Bản  

14:55-15:05 

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên qua hệ 

thống phân phối ở Việt Nam  

Đại diện một số kênh phân phối (siêu thị, chợ đầu mối)  

15:05 – 15:15 

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thủy sản Nam Bộ và Tây Nguyên qua kênh Thương 

mại điện tử  

Đại diện sàn Thương mại điện tử  



15:15 – 15:25 

Chế biến, dự trữ nông sản, thủy sản phục vụ xuất khẩu Nam Bộ và Tây Nguyên của doanh 

nghiệp  

Đại diện doanh nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản xuất khẩu  

15:25 – 15:35 

Cam kết hỗ trợ kết nối giao thương của hệ thống tham tán thương mại Việt Nam ở nước 

ngoài.  

Dự kiến Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ  

15:35 – 15:45 

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

Dự kiến Bộ trưởng Lê Minh Hoan/ hoặc Thứ trưởng Nguyễn Thành Nam  

15:45 – 16:00 

Kết luận Hội nghị  

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương  

 

Kết thúc chương trình 

16:00 – 16:30 

 

Ngày 09 – 10/8/2021 

08:30 – 22:30: Tổ chức các phiên giao thương cho doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu trong nước, 

hệ thống phân phối, sàn TMĐT và các nhà nhập khẩu nước ngoài… 


