KHÓA TẬP HUẤN

HIỂU VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ INCOTERMS® 2020

“Incoterms”- viết tắt của “International commercial terms” (Các Điều kiện Thương mại Quốc tế),
là một bộ các quy tắc do Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce) ban
hành để giải thích các điều kiện thương mại Nội địa và Quốc tế
Khóa tập huấn HIỂU VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ INCOTERMS® 2020 giúp các doanh nghiệp cập nhật
những điểm mới và lựa chọn phù hợp cũng như sử dụng hiệu quả của Incoterms® 2020.
Đặc biệt: Học viên được tặng 1 cuốn sách INCOTERMS® 2020 Giải thích và Hướng dẫn sử dụng
do Chủ biên ký.
GIẢNG VIÊN

Ông Tô Bình Minh

• Phó Viện
trưởng, Giám
đốc Phân Viện
Phát
triển
Nguồn
Nhân
lực Việt NamNhật
Bản
(VJCC) tại Tp
Hồ Chí Minh; Giảng viên Trường
ĐH Ngoại thương (FTU).
• Thành viên Hội đồng Khoa học,
Trung tâm Trọng tài Quốc tế
Việt Nam (VIAC)
• Giảng viên của Trung tâm
Thương mại Quốc tế (ITC),
Geneva Thụy Sỹ
• Trên 30 năm kinh nghiệm tư vấn
và đào tạo về Incoterms®, hợp
đồng thương mại quốc tế
• Chủ biên sách “Incoterms®
2020 Giải thích và Hướng dẫn
sử dụng” do Trung tâm Trọng tài
Quốc tế Việt Nam (VIAC) phát
hành
• Tác giả nhiều bài đăng tạp chí
khoa học về Incoterms và thương
mại quốc tế.
THỜI GIAN

Ngày 25 & 26/ 8/ 2022 (2 ngày)
Sáng: 9:00- 12:00
Chiều: 13:30- 16:30
PHÍ THAM DỰ

2.750.000 VNĐ/người

ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ quản lý, chuyên viên (kinh doanh, giao nhận, kế toán,
pháp chế) tại các doanh nghiệp (xuất nhập khẩu, thương mại, vận
tải, logistics, bảo hiểm, ngân hàng, giám định,…), các cơ quan
quản lý (hải quan, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư,…)
- Các nhà nghiên cứu, giảng viên, tư vấn về thương mại, logistics,
luật, …
NỘI DUNG

Chủ đề
Nội dung
Giới thiệu chung về - Khái niệm
Incoterms
- Quá trình hình thành và phát triển
- Vai trò và tác dụng
Nội dung Incot- Phân loại
erms® 2020

Hướng dẫn lựa chọn
phù hợp và sử dụng
hiệu quả Incoterms®
2020
Những hướng
dẫn cụ thể cho các
nhóm

- Những thay đổi của Incoterms® 2020 so với Incoterms
® 2010
- Giới thiệu tổng thể các qui tắc Incoterms® 2020
- Bài tập về tính giá theo Incoterms

- Hướng dẫn lựa chọn qui tắc Incoterms
- Bài tập lựa chọn Incoterms.
- Những hướng dẫn chung để sử dụng hiệu quả
Incoterms® 2020.

Nhóm E (EXW)
Nhóm F (FCA, FAS, FOB)
Nhóm C (CPT, CIP, CFR, CIF)
Nhóm D (DAP, DPU, DDP)
Một số tranh chấp
a. Tranh chấp về giao hàng và rủi ro
liên quan đến In- co- b. Tranh chấp về vận tải
terms
c. Tranh chấp về bảo hiểmd. Tranh chấp về các nghĩa vụ
khác (thanh toán, kiểm tra và giám định, chuyển giao
nghĩa vụ,…)
ĐỊA ĐIỂM
PHÒNG TOKYO, TÒA NHÀ VJCC
SỐ 15, ĐƯỜNG D5, P.25, Q. BÌNH THẠNH, TP.HCM

LIÊN HỆ

Mr. Đức, Ms. Phương - Hotline: 038.869.8610
Tel: (028) 3512 2151 - Email: bchcmc@vjcc.org.vn
w w w. v j cc h cmc.org.vn

