Chương trình dự kiến
Đoàn công tác tham dự Kỳ họp lần thứ V UBLCP tại Italia và chương
trình hợp tác song phương tại Italia và Hà Lan
Thời gian

Nội dung

Thứ Bảy
01/12/2018

Đoàn rời Hà Nội đi Rome, Italia

Chủ nhật
02/12/2018

Đoàn đến Rome

Thứ Hai
03/12/2018

- Họp phiên kỹ thuật, UBHH về Hợp tác kinh tế Việt Nam Italia;
- Làm việc với trung tâm phân phối nông thủy sản Rome
(C.A.R), ký MOU giữa C.A.R và doanh nghiệp VN về hợp tác
phát triển chợ đầu mối
- Tổ chức Tọa đàm gặp gỡ, kết nối với các nhà nhập khẩu,
phân phối nông thủy sản của Italia tại chợ đầu mối, giới thiệu,
quảng bá các sản phẩm xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam

Thứ Ba
04/12/2018

Họp phiên chính thức, khóa họp lần thứ V, UBHH về Hợp tác
kinh tế Việt Nam – Italia
- Thăm chợ đầu mối tại Italia (C.A.R)

Thứ Tư
05/12/2018

- Đoàn rời Rome đi Hà Lan

Thứ Năm
06/12/2018

- Thứ trưởng gặp xã giao Thứ trưởng phụ trách kinh tế đối
ngoại, Bộ Ngoại giao Hà Lan

- Đoàn chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan

- Tổ chức Tọa đàm về nền kinh tế tuần hoàn và năng lượng gió
tại cục Doanh nghiệp Hà Lan
- Tham quan chợ đầu mối Rotterdam, kết nối với các doanh
nghiệp tại chợ đầu mối, quan sát thực tế để học hỏi kinh

nghiệm quản lý, vận hành chợ, quy mô, quy hoạch giao thông,
kho bãi của chợ (dự kiến ở Rotterdam)
Thứ Sáu
07/12/2018

- Làm việc với Liên hiệp chợ đầu mối quốc tế
- Tổ chức Tọa đàm giới thiệu về Hàng Việt Nam, trao đổi, tìm
hiểu cơ hội đưa hàng Việt Nam vào chuỗi siêu thị Hà Lan. Kết
nối với một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng châu Á tại Hà
Lan.
- Tham quan một cơ sở/nhà máy xử lý rác thải phục vụ phát
triển nền kinh tế tuần hoàn

Thứ Bảy
08/12/2018

Đoàn kết thúc chương trình, rời về Hà Nội

