
Cập nhật 27/10/2020 

CHƯƠNG TRÌNH 
Hội nghị trực tuyến “Kết nối doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long với  

các doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ” 

====//==== 

Thời gian: dự kiến thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 (01 buổi sáng) 

Điểm cầu chủ trì: tại Trung tâm báo chí Thành phố, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

Thời gian Nội dung Ghi chú 

07:00 – 07:30 Kết nối các điểm cầu Giờ 

Việt Nam 

07:30 – 08:00 Đón khách tại các điểm cầu  

08:00 – 08:10 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu  

08:10 – 08:15 Phát biểu của Ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại 

giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước 

ngoài 

5’ 

08:15 – 08:20 Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam 

5’ 

08:20 – 08:25 Phát biểu của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ 5’ 

08:25 – 08:30 Phát biểu của Ông Nguyễn Trác Toàn, Tổng Lãnh sự Việt 

Nam tại San Francisco về tiềm năng của cộng đồng doanh 

nghiệp kiều bào tại Hoa Kỳ 

5’ 

08:30 – 08:35 Clip chào mừng sự kiện của đại diện Lãnh đạo các Bộ ngành 5’ 

08:35 – 08:55 Giới thiệu nhu cầu kết nối và hợp tác xuất khẩu của địa 

phương Đồng bằng sông Cửu Long (dự kiến 4 địa phương) 

5’/ địa 

phương 

08:55 – 09:25 Đại diện 06 Doanh nghiệp ĐBSCL giới thiệu (ghi hình trước)  3’-5’/ DN 

09:25 – 09:55 Đại diện 06 doanh nghiệp tại Hoa Kỳ giới thiệu sản phẩm và 

nhu cầu kết nối, nhập khẩu các sản phẩm từ Việt Nam và phân 

phối tại Hoa Kỳ (ghi hình trước) 

 

3’-5’/ DN 

 

09:55 – 10:10 Công bố các đối tác trong nước và Hoa Kỳ hợp tác xuất khẩu, 

triển khai Quyết định 1797 – Ký MOU 

15’ 

10:10 – 10:15 BAOOV công bố hợp tác giữa FSC và BAOOV và thành lập 

điểm tiếp nhận thông tin và kết nối doanh nghiệp trong nước 

với doanh nghiệp Hoa Kỳ. Phát biểu của lãnh đạo BAOOV về 

vai trò của điểm tiếp nhận. 

5’ 

10:15 – 10:20 Phát biểu bế mạc của lãnh đạo FSC, công bố website Hội nghị 5’ 

 


