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HOẠT ĐỘNG VCCI

THẲNG THẮN, CỞI MỞ TRONG ĐỐI THOẠI 
CHÍNH SÁCH THUẾ, HẢI QUAN
Sáng 30/11, tại TP.HCM, 
trong không khí thẳng thắn, 
cởi mở, dưới sự chủ trì của 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ 
Thị Mai và ông Võ Tân Thành, 
Phó Chủ tịch Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), Hội nghị đối 
thoại về chính sách và thủ 
tục hành chính thuế hải quan 
đã được tổ chức thành công 
với sự tham dự của đại diện 
hơn 500 DN ở khu vực phía 
Nam. 22 câu hỏi đến từ 17 
Doanh nghiệp doanh nghiệp 
liên quan đến chính sách và 
thủ tục hành chính thuế, hải 
quan đã được Chủ tọa Hội 
nghị cùng đại diện các đơn vị 
thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục 
Thuế và Tổng cục Hải quan 
trực tiếp giải đáp, làm rõ.

Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan 
là hội nghị thường niên do Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Ngay sau Hội nghị tại Hà Nội 
(ngày 27/11), Hội nghị trên được tổ chức tại TP.HCM với mong muốn 

lắng nghe những ý kiến đóng góp từ phía các doanh nghiệp để tiếp tục hoàn 
thiện chính sách, đồng thời giải đáp các câu hỏi, tháo gỡ vướng mắc về thủ 
tục hành chính, chính sách thuế và hải quan, thúc đẩy hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư 
tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chia sẻ, thực tế đòi hỏi các 
chính sách và thủ tục hành chính về thuế và hải quan phải liên tục được 
hoàn thiện, cập nhật kịp thời cho phù hợp. Trong bối cảnh hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp sôi động, đa dạng thì việc áp dụng các 
quy định của chính sách và thủ tục hành chính vào thực tiễn không tránh 
khỏi có các khó khăn, vướng mắc. “Bộ Tài chính, các Tổng cục thuộc Bộ luôn 
sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp thẳng thắn từ cộng đồng doanh 

Quang cảnh Hội nghị đối thoại cùng doanh nghiệp sáng ngày 30/11 tại TP.HCM
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nghiệp về chính sách và thủ tục hành 
chính thuế, hải quan của Việt Nam, 
nhằm tiếp tục cải cách, hoàn thiện 
theo hướng ngày càng minh bạch, 
cụ thể hơn, giúp người nộp thuế thực 
hiện chính sách thuế được đầy đủ, 
nhanh chóng và thuận tiện, góp phần 
khuyến khích đầu tư, khuyến khích 
xuất khẩu, và phù hợp với thông lệ 
quốc tế, cam kết quốc tế trong quá 
trình hội nhập kinh tế khu vực và thế 
giới của Việt Nam”, Thứ trưởng Vũ Thị 
Mai khẳng định.

Đại diện VCCI, ông Võ Tân Thành 
cho rằng thông qua các Hội nghị đối 
thoại về chính sách thuế, hải quan đã 
góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn 
vướng mắc cho doanh nghiệp, điều 
đó thể hiện thông qua các cuộc đối 
thoại chính sách ngày càng cởi mở, 
thẳng thắn và ít căng thẳng hơn.

Khẳng định mức độ hài lòng của 
doanh nghiệp với các thủ tục thuế, hải 
quan ngày càng tăng lên (theo báo 
cáo khảo sát của VCCI năm 2017), ông 
Võ Tân Thành cũng cho rằng Hội nghị 
đối thoại thể hiện tinh thần cầu thị và 
cộng đồng trách nhiệm của Lãnh đạo 
Bộ Tài chính với các doanh nghiệp 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh, 
thể hiện quyết tâm cải cách, hiện đại 
hóa hoạt động của ngành trên cơ sở 
lắng nghe, trao đổi và giải quyết các 
vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp 
với ngành thuế và hải quan.

NỖ LỰC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ  
CÒN TỒN TẠI

Tại hội nghị, ngoài việc giới thiệu 

các chính sách mới của ngành Thuế và Hải quan được ban hành từ 
tháng 10/2017 đến nay, Ban tổ chức dành phần lớn thời gian đối thoại 
để giải đáp ngay các vướng mắc về chính sách thuế và hải quan nhằm 
tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp.

Trong phần đối thoại, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cùng với lãnh đạo Tổng 
cục Hải quan và Tổng cục Thuế đã giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến 
chính sách thuế và hải quan cho doanh nghiệp. Các vướng mắc chủ 
yếu liên quan đến các vấn đề như: Xuất hóa đơn đối với hàng hóa biếu 
tặng, ưu đãi thuế cho các dự án đầu tư, ưu đãi thuế dịch vụ, sản xuất; 
thu nhập chịu thuế; áp thuế nhập khẩu theo C/O; hoàn thuế giá trị gia 
tăng; dự phòng và trích dự phòng, cơ quan để doanh nghiệp nộp báo 
cáo quyết toán… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập trong việc thực hiện 
các quy định về thuế và hải quan, sự không thống nhất trong cách hiểu 
và phối hợp giải quyết sự vụ giữa các cơ quan thuế và hải quan khiến 
nhiều doanh nghiệp bức xúc.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH NHẰM TẠO THUẬN LỢI HƠN 
NỮA CHO DOANH NGHIỆP

Phát biểu bế mạc Hội nghị đối thoại, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng 
chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan luôn nhận được sự 
quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Do đó, Bộ Tài chính, Tổng cục 
Thuế, Tổng cục Hải quan luôn quan tâm và hỗ trợ tích cực các doanh 
nghiệp và xem đây là một phần quan trọng trong việc đưa chính sách 
vào cuộc sống.

Với 22 Câu hỏi đến từ 17 Doanh nghiệp đã được giải đáp, Thứ trưởng 
cũng cho biết nếu còn có vấn đề chưa được rõ, các doanh nghiệp có 
thể trực tiếp hoặc thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam hoặc từ các Hiệp hội doanh nghiệp tập hợp và gửi đến Bộ Tài chính 
cùng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để được giải đáp kịp thời.

“Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành 
chính, trong đó có thủ tục về thuế, hải quan, chú trọng hiện đại hoá 
công tác quản lý thu thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh 
bạch, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách 
nhà nước”. Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định.

Tổng hợp từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài Chính,  
Thời báo Tài chính Việt Nam, VCCI

Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu 
tại Hội nghị đối thoại cùng doanh 
nghiệp sáng ngày 30/11 tại TP.HCM

Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành 
phát biểu tại Hội nghị

Các doanh nghiệp đóng góp ý kiến tại Hội nghị
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Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục 
trưởng Cục Hải quan Thành phố 
Hồ Chí Minh, cho biết cơ chế xác 
định trước cho phép doanh nghiệp 
xác định trước về mã số hàng hóa, 
xuất xứ và trị giá hải quan, mang lại 
nhiều lợi ích thiết thực cho cả doanh 
nghiệp và cơ quan hải quan.

Cụ thể, xác định trước mã số hàng 
hóa sẽ hạn chế phát sinh việc tranh 
cãi giữa người khai hải quan và công 
chức hải quan về chức năng, công 
năng của hàng hóa. Việc xác định 
trước trị giá hải quan giúp doanh 
nghiệp ước tính trước số thuế phải 
nộp khi làm thủ tục thông quan.

Đặc biệt, với các doanh nghiệp 

có mức độ tuân thủ pháp luật tốt, 
thường xuyên xuất, nhập khẩu một 
mặt hàng nhất định, cơ quan hải 
quan cho phép sử dụng kết quả 
định giá hải quan cho những lô 
hàng tương tự tiếp theo, giúp rút 
ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí 
làm thủ tục thông quan cho doanh 
nghiệp.

Ngoài ra, áp dụng cơ chế xác định 
trước về xuất xứ hàng hóa cũng giúp 
giảm thiểu các rủi ro về gian lận xuất 
xứ hàng hóa cho các doanh nghiệp 
Việt Nam trong bối cảnh cuộc chiến 
thương mại kéo dài.

Theo ông Đinh Ngọc Thắng, cuộc 
chiến tranh thương mại có thể tạo 

ra những lợi thế, cơ hội tiếp cận thị 
trường Mỹ trong ngắn hạn nhưng 
cũng mang lại nhiều rủi ro có thể 
gây hệ lụy lâu dài cho doanh nghiệp 
và cả nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam 
đang đứng trước nguy cơ trở thành 
địa điểm thực hiện gian lận thương 
mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải 
hàng hóa từ Trung Quốc để né tránh 
việc áp thuế cao từ Mỹ.

Tuy nhiên, cho đến nay hầu hết 
doanh nghiệp Việt chưa tận dụng 
được những lợi ích mà cơ chế này 
mang lại trong việc giảm thiểu rủi ro 
và đẩy mạnh xuất nhập khẩu.

Sau 4 năm kể từ khi cơ chế xác 
định trước được triển khai, Cục Hải 

GIÚP DOANH NGHIỆP VIỆT GIẢM RỦI RO VÀ 
TẬN DỤNG CƠ HỘI TỪ CUỘC THƯƠNG CHIẾN 
MỸ - TRUNG

Đại diện của Cục Hải quan TP. HCM, VCCI và AmCham tại Hội nghị ngày 12/12

Cần áp dụng cơ chế xác định trước về xuất xứ hàng hóa để giúp giảm thiểu các rủi ro cho doanh 
nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang chịu nhiều biến động lớn như cuộc 
chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhận định này được các chuyên gia đưa ra tại Hội nghị 
“Phòng ngừa rủi ro, tận dụng cơ hội từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc thông qua cơ chế 
xác định trước” do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) 
phối hợp với AmCham Vietnam tổ chức ngày 12/12.

Phó Giám đốc VCCI Thành phố Hồ Chí Minh 
Trần Ngọc Liêm phát biểu tại hội nghị
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quan Thành phố Hồ Chí Minh mới 
ghi nhận hơn 170 trường hợp áp 
dụng. Nguyên nhân là do các doanh 
nghiệp chưa thật sự quan tâm và 
hiểu được lợi ích mà cơ chế này 
mang lại.

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Giám 
đốc VCCI chi nhánh Thành phố Hồ 
Chí Minh, phân tích cuộc chiến tranh 
thương mại tác động rất lớn tới nền 
kinh tế Việt Nam bởi Trung Quốc là 
thị trường xuất khẩu nguyên liệu lớn 
nhất. Trong khi đó, Mỹ là thị trường 
xuất khẩu hàng hóa hàng đầu của 
Việt Nam. Cơ cấu hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam và Trung Quốc 
vào Hoa Kỳ lại khá tương đồng nhau.

Cụ thể, trong tổng số 38 nhóm 
mặt hàng mà Trung Quốc đang bị 
Mỹ áp thuế mới, có tới 23 nhóm mặt 
hàng tương tự với Việt Nam. Điều 
này đồng nghĩa với việc Việt Nam có 
nhiều cơ hội tiếp cận và trở thành 
nguồn cung thay thế Trung Quốc tại 
Mỹ nhưng đồng thời những ngành 
hàng này cũng là đối tượng chịu rủi 
ro chuyển tải, gian lận lớn nhất từ 
các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trước thực trạng đó, ông Trần 
Ngọc Liêm cho rằng các doanh 
nghiệp Việt Nam cần tỉnh táo lựa 
chọn giữa cơ hội đẩy mạnh xuất 
khẩu sản phẩm của mình sang Mỹ 
hay làm trung gian cho hàng hóa 
Trung Quốc gắn mác Việt Nam.

Để bảo vệ chính mình và cả nền 
kinh tế Việt Nam các doanh nghiệp 

cần chủ động thực hiện cơ chế xác 
định trước xuất xứ hàng hóa hoặc 
nhờ tham vấn từ các cơ quan nhà 
nước.

Về phía các cơ quan chức năng, 
cần tích cực phố biến tiêu chí về 
công nhận xuất xứ hàng hóa, kiểm 
soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu 
qua biên giới với các mặt hàng bán 
thành phẩm, trường hợp tạm nhập 
tái xuất...

Phát biểu tại hội nghị, ông Mark 
Gillin – Lãnh đạo Hiệp hội DN Hoa 
Kỳ tại Việt Nam (Amcham) cho biết, 
cơ chế xác định trước là cực kỳ quan 
trọng trong bối cảnh chiến tranh 
thương mại Hoa Kỳ – Trung Quốc, 
các DN Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 
này để giảm thiểu rủi ro, giải quyết 
các vấn đề vướng mắc trong ngắn 
hạn vì mục tiêu lợi ích lâu dài.

Trước năm 2018, khoảng 50% 
hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc 
liên quan đến “gia công thương mại” 
với các nguyên liệu đầu vào trung 
gian được sản xuất ở các nơi khác, 
đặc biệt là các quốc gia trong khu 
vực ASEAN và được nhập khẩu vào 
Trung Quốc để lắp ráp thành sản 
phẩm cuối cùng, sau đó xuất sang 
Hoa Kỳ cùng các nước phương Tây 
khác.

Trong bối cảnh Hoa Kỳ áp thuế 
cao lên hàng hoá nhập khẩu từ Trung 
Quốc, cơ hội sẽ đến với các quốc gia 
ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, khi mà 
thị trường gia công chuyển từ Trung 

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng  
phát biểu tại Hội nghị ngày 12/12

Ông Mark Gillin - Lãnh đạo Amcham khuyến nghị DN Việt Nam 
nên tìm hiểu thông tin thật kỹ về thị trường Hoa Kỳ

Quốc sang các quốc gia khác để 
tránh bị áp mức thuế cao. Vấn đề này 
đã xảy ra trong vài năm gần đây với 
các mặt hàng ngành dệt may, giày 
dép, đồ nội thất và hàng tiêu dùng; 
còn trong tương lai có thể xảy ra với 
các ngành có giá trị cao hơn như 
điện tử, công nghiệp và ô tô...

“Để phòng ngừa rủi ro, DN Việt 
Nam cần phải tìm hiểu thật kỹ các 
thông tin về thị trường Hoa Kỳ, các 
quy định về chất lượng sản phẩm, 
bao bì, vệ sinh an toàn, môi trường… 
cho từng loại mặt hàng cụ thể” – ông 
Mark Gillin khuyến nghị.

Ông Robert Thommen, đại diện 
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới 
Hoa Kỳ chia sẻ, các biện pháp chống 
gian lận thương mại như chống trợ 
cấp, chống bán phá giá đang được 
áp dụng ngày càng nhiều tại Mỹ, 
trong bối cảnh căng thẳng thương 
mại với Trung Quốc, Mỹ càng kiểm 
soát chặt chẽ hơn nữa các nguy cơ 
hàng hóa Trung Quốc chuyển tải 
sang nước thứ 3.

Do đó, doanh nghiệp Việt Nam 
cần chủ động phòng ngừa rủi ro 
thông qua thực hiện cơ chế xác định 
trước, đặc biệt phải am hiểu và tuân 
thủ tốt các tiêu chuẩn về nguồn gốc 
xuất xứ hàng hóa nhằm duy trì tốt 
quan hệ thương mại với thị trường 
Mỹ trong dài hạn.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, 
Vietnam Plus



6. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

3622. CÔNG TY TNHH NS9
Địa chỉ: 605A Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, 
Q.1, TP.HCM
ĐT: (84-28) 7300 2880 
Email: jackphi@ns9.vn
Website: www.ns9.com
Ngành nghề: XNK với thị trường Hàn Quốc, các mặt hàng 
đồ gia dụng (đồ điện tử, điện lạnh, đồ nhà bếp,...), đồ cho 
mẹ và bé, mỹ phẩm, đồ sức khỏe, máy móc và thiết bị...

3623. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 
XNK NGỌC XUÂN
Địa chỉ: 134/52 Đường số 1, P.16, Q. Gò Vấp, TP.HCM
ĐT: (84-9) 3343 7455                              
Email: sale@ngocxuanimex.com
Ngành nghề: Hàng may mặc sẵn và nông sản.

3624. CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ SÁNG TẠO ĐIỂM 
Địa chỉ: Phòng 702A, Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
VPGD: 52B Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (84-28) 6682 9655
Email: huynk@pointcreative.vn; 
hanhtt@ pointcreative.vn 
Website: www.pointcreative.vn
Ngành nghề: Dịch vụ quảng cáo.

3625. CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH ĐẠI MINH VIỆT
Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, P.18, Q.4, TP.HCM
VPGD: 192-194A Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, 
TP.HCM
ĐT: (84-28) 3636 1262/ 72 - Fax: (84-28) 3636 1262                 
Email: info.dmvcontrol@gmail.com;  
lilyphamnguyen@gmail.com
Website: www.dmvcontrol.com    
Ngành nghề: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết giám 
định hàng hóa xuất nhập khẩu và tiêu thụ trong nước. 
Giám định kỹ thuật, công nghệ, giám định phương tiện 
vận tải, máy móc, thiết bị. Giám định các công trình xây 
dựng, xây lắp. Kiểm định chất lượng các loại công trình.

3626. CÔNG TY TNHH LST ENTERPRISE
Địa chỉ: 79 Lê Đình Cẩn, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (84-28) 7308 9399  
Email: info@lst.com.vn; lst.enterprise88@gmail.com
Ngành nghề: Thủ tục hải quan, vận tải quốc tế và vận tải 
nội địa...

3627. CÔNG TY TNHH GIẢN THI - MARKET SIMPLE
Địa chỉ: 363 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
ĐT: (84-28) 7300 8181/ 8081 - Fax: (028) 7303 7848 
Email: info@marketsimple.vn; thuan1308@gmail.com
Website: www.marketsimple.vn
Ngành nghề: Buôn bán thực phẩm.

LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI 12/2018
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3628. CÔNG TY TNHH MTV SƠN HẢO
Địa chỉ: 428 Phạm Văn Chí, P.8, Q.6, TP.HCM
ĐT: (84-28) 3855 5979
Fax: (84-28) 3855 5155
Email: sonhao@sonhao.com.vn; 
huonglien.nguyen@sonhao.com.vn
Website: www.sonhaotoys.com.vn
Ngành nghề: Sản xuất và thương mại các mặt hàng đồ 
chơi trẻ em trên 3 tuổi.

3629. CÔNG TY TNHH BAI TRAM ESTATES
Địa chỉ: Thôn Hòa Thạch, Xã Xuân Cảnh, Thị Xã Sông 
Cầu, Tỉnh Phú Yên
VPGD: Tầng 3, 16 - 18 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM
ĐT: (84-257) 2723 561  
Email: ngoc@bai-tram.com
Ngành nghề: Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 
của khu du lịch Bãi Tràm để hình thành một khu du lịch 
sinh thái cao cấp độc đáo theo các tiêu chuẩn quốc tế. 
Cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng của 
khu nghỉ mát. Cung cấp các dịch vụ quản lý bất động sản 
đồng thời kinh doanh bất động sản. Bán lẻ hàng hóa khác 
trong các cửa hàng chuyên doanh...

3630. CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT BAN MÊ THUỘT
Địa chỉ: 31 - 33 Lý Thái Tổ, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk
ĐT: (84-262) 3876 666 - Fax: (84-262) 3876 933
Email: duoc@banmethuothoney.com.vn;  
thaoduyen678@gmail.com    
Website: www.banmethuothoneybee.com
Ngành nghề: Sản xuất chế biến mật ong, phấn hoa, sữa 
ong chúa, sáp ong, nghệ đen mật ong, nghệ vàng mật 
ong. Nuôi ong. Buôn bán thực phẩm.

3631. CÔNG TY TNHH ALGAETECH VIỆT NAM
Địa chỉ: 147 Bùi Xương Trạch, P. Khương Đình,  
Q. Thanh Xuân, Hà Nội 
ĐT: 024 6689 0088             
Email: algaetechvietnam2018@gmail.com          
Ngành nghề: Nuôi trồng thủy sản nội địa.

3632. CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA
Địa chỉ: 36 Đại lộ Độc Lập, KCN Vsip, TX. Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương 
ĐT: (84-274)  3782 770
Fax: (84-274) 3782 700
Email: info@anova.com.vn;  export@ anova.com.vn           
Website: www.anova.com.vn 
Ngành nghề: Sản xuất và kinh doanh thuốc thú y và thủy 
sản, hóa chất sát trùng dùng trong thú y và thủy sản.

3633. CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ THƯƠNG MẠI VN
Địa chỉ: 2 - 4 Alexandre Derhodes, P. Bến Nghé, Q.1, 
TP.HCM
ĐT: (84-28) 6681 8991 - Fax: (84-28) 5404 1117
Email: mng@vnft.vn;                                        
Website : www.vnft.vn
Ngành nghề: Cước vận chuyển. 

3634. CÔNG TY TNHH SHOPEE
Địa chỉ: Tầng 29 Tòa nhà Trung tâm Lotte Hà Nội, 54 
Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội
VPGD: Tầng 17 Tòa nhà Saigon Center 2, 67 Lê Lợi, Q.1, 
TP.HCM
ĐT: (84-28) 7308 1221
Email: ngoctram.do@shopee.com        
Website: www.shopee.vn
Ngành nghề: Thương mại điện tử.

3635. CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG KHÁNH NGỌC
Địa chỉ: 107/10, KP. 12, P. An Bình, TP. Biên Hòa,  
Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (84-7) 4651 8468                              
Email: Cty.khanhngoc@gmail.com; 
nguyenphuocngoc89@gmail.com
Website: www.3Dpanel.vn
Ngành nghề: Sản xuất 3D panel thay thế cho gạch, chế 
tạo cơ khí, lắp dựng nhà xưởng.

www.vcci-hcm.org.vn  l  VCCI-HCM .7 
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FOOTER: 18x3cm

CHÍNH THỨC MỞ THÊM
VĂN PHÒNG KINH DOANH TẠI HỒ CHÍ MINH

(+84 28) 7308 9669

TM

Văn Phòng Kinh Doanh - Hà Nội
Lầu 19 | Tòa nhà VCCI 

9 Đào Duy Anh | Quận Đống Đa
(+84 28) 7306 9669

Văn Phòng Kinh Doanh - Hồ Chí Minh
Lầu 6 | Tòa nhà Pax Sky 
159C Đề Thám | Quận 1

(+84 28) 7306 9669

Văn Phòng Hành Chính - Hồ Chí Minh
Lầu 4 & Lầu 12 | Tòa nhà Ruby 

81-85 Hàm Nghi | Quận 1
www.paci�ccross.com.vn

DU LỊCH 
SỨC KHỎEBẢO HIỂM

3636. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: 130 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
ĐT:  (84-28) 3822 3768 - Fax: (84-28) 3820 4082
Email: apaco.vn@gmail.com; lien.dakao@gmail.com
Website: www.apaco.vn
Ngành nghề: Vận tải nội địa. Thương mại XNK các mặt 
hàng nông sản chế biến.

3637. CÔNG TY TNHH KHAI PHÚ
Địa chỉ: Tầng 34 Tòa nhà Bitexco, 2 Hải Triều, P. Bến 
Nghé, Q.1, TP.HCM
ĐT:  (84-28) 6291 8889                        
Email: ttran@tuvanditru.com; tle@tuvanditru.com
Website: www.tuvanditru.com
Ngành nghề: Đầu tư - di trú.

3638. CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT Á CHÂU
Địa chỉ: Lô K4B, KCN Lê Minh Xuân, X. Lê Minh Xuân, 
Huyện Bình Chánh, TP.HCM
VPGD: Tầng 11 Tòa nhà Vinamilk, Số 10 Tân Trào, P.  Tân 
Phú, Q. 7, TP.HCM
ĐT: (84-28) 5416 1616 - Fax: (84-28) 5415 7666
Email: accadmin@asia-chemical.com; 
vannguyen@asia-chemical.com
Website: www.asia-chemical.com
Ngành nghề: Phân phối các nguyên liệu và phụ gia trong 
các lĩnh vực thực phẩm và nước giải khát, thủy hải sản, 
dược phẩm, thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y, Bánh 
kẹo. 

3639. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M&H
Địa chỉ: 32A Nguyễn An Ninh, P.14, Q. Bình Thạnh, 
TP.HCM
ĐT: (84-9) 3103 9039                        
Email: mhcorp@mhcorp.vn; thu.md@mhcorp.vn
Website: www.mhcorp.vn 
Ngành nghề: Vận tải hành khách trong nội thành và 
ngoại thành (trừ xe buýt) và đường bộ khác. Vận tải hàng 
hóa bằng đường bộ. Đại lý môi giới đấu giá. In ấn. Quảng 
cáo. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. 

3640. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  
DỊCH VỤ AGENAS
Địa chỉ:  24 Tân Canh, P.1, Q. Tân Bình, TP.HCM
ĐT:  (84-28) 3991 1014                        
Email: info@agenas-vn.com; thuy.dong@agenas-vn.com
Website: www.agenas-vn.com 
Ngành nghề: Buôn bán nông lâm, thủy hải sản, dừa và 
các sản phẩm từ dừa, gia vị, trái cây, điều, đồ hộp, nguyên 
liệu làm thức ăn cho gia súc, viên nén gỗ.

3641. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK
Địa chỉ: 3 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT:  (84-28) 7303 6018                        
Email: contact@ecotruck.vn; hanh.nguyen@ecotruck.vn
Website: www.ecotruck.vn  
Ngành nghề: Logistics -  Dịch vụ công nghệ và vận tải 
hàng hóa. Xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh nhằm giảm 
chi phí logistics của Việt Nam đồng thời tăng chất lượng 
dịch vụ của ngành.

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM
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TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG 
ĐỐI THOẠI CHÍNH QUYỀN VÀ DOANH NGHIỆP

Nhiều cơ quan nhà nước đã 
tích cực sử dụng internet 
trong tương tác giữa chính 
quyền, người dân, doanh 

nghiệp (DN). Qua facebook, zalo, 
người dân, DN có thể phản ánh, 
thông tin các vấn đề liên quan khi 
đến các cơ quan hành chính. Từ phía 
chính quyền, các cơ quan quản lý 
cũng có thể thông tin nhanh, cần 
thiết đến người dân và DN...

Đó là nhận định của ông Võ Tân 
Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương 
mại Việt và Công nghiệp Nam (VCCI) 
tại Hội thảo “Sử dụng mạng xã hội 
trong đối thoại chính quyền và 
doanh nghiệp” do VCCI và Facebook 
tổ chức tại TP.HCM ngày 14/12.

Theo ông Võ Tân Thành, việc đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
đã được Đảng và Nhà nước quan tâm 
từ khá sớm. Cụ thể, Chỉ thị 58/CT-TW 
của Bộ Chính trị ban hành năm 2000; 
Nghị quyết 36/NQ-TW của của Bộ 
Chính trị năm 2014; Nghị quyết 36a/
NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính 
phủ điện tử... Cổng thông tin Chính 
phủ đã có hai tài khoản Facebook là 
“Thông tin Chính phủ” và “Diễn đàn 
cạnh tranh Quốc gia” để cung cấp 
thông tin cho người dân kịp thời, các 
văn bản quy phạm pháp luật mới 

ban hành, thông tin thời sự chính trị, 
kinh tế xã hội; hoạt động của lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước... Trong thời 
gian tới, việc ứng dụng và phát triển 
công nghệ thông tin được coi là ưu 
tiên và trở thành phương thức phát 
triển mới trong các cơ quan hành 
chính.

Ông Lê Quốc Cường, Phó giám 
đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
TP.HCM chia sẻ, tại TP.HCM hiện có 
hơn 14 triệu người sử dụng mạng 
xã hội. Thành phố đã mở rộng 
thêm kênh tiếp nhận phản ánh của 
doanh nghiệp, người dân thông 
qua mạng xã hội facebook bằng sử 
dụng fanpage cho hệ thống 1022 
(facebook.com/1022tphcm). Bên 
cạnh đó, thành phố thiết lập kênh 
tương tác chính thức tổng đài 1022 
như phát triển mobile, App, tiếp nhận 
thông tin khẩn cấp cháy nổ, tai nạn 
giao thông... giải đáp thông tin cho 
người dân kịp thời, lắng nghe các ý 
kiến của người dân, tổ chức và doanh 
nghiệp là rất cần thiết và phù hợp xu 
hướng; kết nối các hệ thống cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành các sở - ban - 
ngành, UBND các quận, huyện...

Thực tế cho thấy, ở nhiều địa 
phương thời gian qua đã thực hiện 
đối thoại với người dân trên mạng 

xã hội, trên cổng thông tin của địa 
phương. Chính quyền địa phương 
ứng dụng Zalo sớm để tạo kênh 
truyền thông, giao tiếp với người 
dân là thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đồng 
Nai. Hiện Đồng Nai với triển khai ứng 
dụng chính quyền điện tử trên Zalo - 
một sản phẩm truyền thông của Việt 
Nam hiện đã có hơn 70 triệu người 
dùng. Tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng 
và vận hành trang Facebook DCCI.

Theo thông tin của Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Việt Nam có đến 64 
triệu người dùng internet, chiếm 67% 
dân số, cao hơn tỷ lệ bình quân trên 
thế giới 46,6%. Đến năm 2020, sẽ có 
76,6 triệu dân chiếm 80% dân số, 70 
triệu người dùng điện thoại di động.

Theo ông Noudhy Valdryno, 
Quản lý cấp cao Công ty Facebook 
khu vực châu Á Thái Bình Dương, 
Việt Nam có 62 triệu người sử dụng 
Facebook tích cực mỗi tháng, với 60 
triệu lượt truy cập trên điện thoại. 
Đến năm 2020, hơn 75% lưu lượng 
dữ liệu di động của thế giới sẽ là 
video và xu hướng hiện nay sử dụng 
facebook của người dân đăng tải 
thường xuyên, trả lời các bình luận 
và đa dạng các loại hình video, ảnh, 
liên kết, trạng thái. 

Theo Báo Công thương

Ông Lê Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở Thông 
tin và Truyền thông TP.HCM chia sẻ kinh 
nghiệm của TP. HCM về việc ứng dụng mạng 
xã hội trong đối thoại với người dân

Ông Noudhy Valdryno - Quản lý cao cấp 
Facebook khu vực Châu Á Thái Bình Dương 
chia sẻ cách thức sử dụng fanpage sao cho 
cuốn hút.

Toàn cảnh Hội thảo “Sử dụng mạng xã hội 
trong đối thoại giữa chính quyền và doanh 
nghiệp” diễn ra vào sáng 14/12 tại TP.HCM
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Hiện nay, nước ta có đến 
98% là doanh nghiệp vừa 
và nhỏ nên khó tiếp cận 
tham gia vào các chuỗi 

cung ứng giá trị toàn cầu.
Theo nhiều chuyên gia, để tham 

gia được chuỗi giá trị này doanh 
nghiệp phải xác định năng lực của 
mình, biết khách hàng cần gì để từ 
đó đầu tư nâng cao tiêu chuẩn, chất 
lượng sản phẩm.  

Tại diễn đàn, các diễn giả chia 
sẻ về cách gia tăng chất lượng sản 
xuất tại nhà máy. Chất lượng ở đây 
không chỉ phụ thuộc đơn thuần vào 
công nghệ mới, máy móc hiện đại 
mà quan trọng là khâu tổ chức, thực 
hiện quy trình sản xuất, cải tiến và 
đào tạo về nguồn nhân lực trong 
nhà máy.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần phải 
có sự hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa 
và nhỏ tham gia vào chuỗi sản xuất, 
chuỗi cung ứng.  Sự hỗ trợ đó là hệ 
thống tín dụng, cơ sở hạ tầng, thủ 
tục hành chính... Bộ ngành, chức 
năng cần tăng cường kết nối các 
doanh nghiệp tham gia vào chuỗi, 
cập nhật cơ hội, thách thức từ xung 

đột thương mại toàn cầu, các dịch 
vụ hỗ trợ xuất khẩu như bảo hiểm, 
kiểm định hàng hóa, logistics, thông 
tin doanh nghiệp...

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch  
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam cho biết mục tiêu xuất 
khẩu của Việt Nam năm nay 240 tỷ 
USD, vì vậy để nâng cao năng lực 
xuất khẩu của DN thì cần những 
yếu tố sau: “Việt Nam phải nâng 
cao năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp bằng cách nâng cao chất 
lượng hàng hóa, giá cả phải cạnh 
tranh, doanh nghiệp cũng phải tăng 
cường tiếp thị để đưa hàng vào các 
chuỗi và  đảm bảo thời gian giao 
hàng. Hiện nay, DN nhỏ, vừa chưa 
tham gia vào chuỗi bao nhiêu”.

Chia sẻ những khó khăn cũng 
như hướng đi để các doanh nghiệp 
xuất khẩu Việt Nam nắm rõ thông tin 
về các luật, tiêu chuẩn các hiệp định 
thương mại hiện nay, ông Nguyễn 
Huy, Giám đốc Bureau Veritas Viet 
Nam Head Office cho biết, hiện nay 
luật FISMA tác động trực tiếp đến 
nông sản mà các doanh nghiệp phải 
đáp ứng khi đến thị trường Mỹ. Luật 

này quy định những điều kiện kiên 
quyết mà doanh nghiệp phải đáp 
ứng, từ đó mới tính đến chuyện đầu 
ra vào thị trường Mỹ. “Cơ quan chức 
năng cần cập nhật liên tục những 
thay đổi trong luật và các tiêu chuẩn 
để các doanh nghiệp chủ động 
thông tin thay đổi đáp ứng với các 
tiêu chuẩn của quốc tế đưa các sản 
phẩm đi ra thị trường thế giới” - ông 
Huy chia sẻ thêm.

Liên quan đến công tác hỗ trợ 
các doanh nghiệp tháo gỡ khó 
khăn, tại Diễn đàn, ông Ron Ashkin, 
Giám đốc Dự án USAID LinkSME 
cũng cho biết, hiện nay, rào cản của 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ của 
Việt Nam và nhiều nước trên thế giới 
là thiếu công công nghệ, thiếu nhân 
lực, thiếu sự cạnh tranh... Trước 
những vấn đề khó khăn mà các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp 
phải, dự án USAID LinkSME được 
thực hiện nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu giảm chi phí. Qua đó dự 
án giúp đỡ các vận hành để kết nối 
doanh nghiệp với các đối tác uy tín.

Theo VOV và Báo DĐDN

Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành phát biểu tại Diễn 
đàn xuất khẩu Việt Nam với chủ đề “Tăng cường liên 

kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu”.

Ông Ron Ashkin, Giám đốc Dự án USAID 
LinkSME phát biểu tại Diễn đàn xuất 
khẩu Việt Nam ngày 28/11 vừa qua.

98% doanh nghiệp vừa và nhỏ  
khó tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu
Doanh nghiệp Việt Nam làm 
gì để tham gia vào chuỗi liên 
kết giá trị toàn cầu? Đó là 
nội dung được bàn thảo tại 
Diễn đàn xuất khẩu Việt Nam 
2018 với chủ đề “Tăng cường  
liên kết của Việt Nam vào 
chuỗi giá trị toàn cầu” sáng 
nay (28/11) tại TP HCM. Diễn 
đàn do Phòng thương mại và 
công nghiệp Việt Nam (VCCI), 
Phòng thương mại Hoa Kỳ tại 
TP.HCM (Amcham HCM) và 
Hiệp hội doanh nghiệp Nhật 
Bản tại TP HCM. 
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CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGHỀ 
CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP NUÔI BIỂN

Ngày 30/11 – 01/12/2018, tại TP.HCM, Chi nhánh 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Liên đoàn 
giới chủ Na Uy (NHO) tổ chức hội thảo “Chia sẻ 

kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp nuôi biển” 
trong phạm vi Chương trình Nâng cao chất lượng đào 
tạo nghề - Ngành nuôi trồng thủy sản. Tham gia hội 
thảo có đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau, Kiên Giang, 
các doanh nghiệp nuôi trồng hải sản, Viện nghiên cứu 
Hải dương học Nha Trang, Viện nghiên cứu Hải sản phân 
viện phía Nam, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 2, 
Trường dạy nghề và các doanh nghiệp kinh doanh dịch 
vụ NTTS, các học viên tham gia khoá Giảng viên nguồn 
về nuôi biển công nghiệp, công ty Pharmaq Vietnam, 
Công ty Steinsvik. Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) 
được mời tham gia chia sẻ, trao đổi thông tin liên quan 
đến phát triển nuôi biển công nghiệp nhằm thúc đẩy 
việc kết nối các bên tham gia liên quan, xây dựng quan 
hệ đối tác, và hỗ trợ kỹ thuật.

Bà Hege Jorstad Sekkennes đã có bài giới thiệu tổng 
quan về NTTS của Na Uy với trọng tâm về lịch sử phát 
triển, thành quả của ngành, các ứng dụng khoa học 
công nghệ, yêu cầu về quản lý (giấy phép, theo dõi, 
giám sát, báo cáo tình hình nuôi trồng, dịch bệnh và 
môi trường...). Với trình độ khoa học công nghệ cao, áp 
dụng các hệ thống tự động hoá, ưu đãi về môi trường 

biển, hiện sản lượng nuôi cá hồi của Nauy đạt khoảng 
1,2 - 1,4 triệu tấn/năm, đem lại doanh thu từ xuất khẩu 
của ngành hàng này khoảng 10 tỷ USD/năm. 

Đại diện cho NHO, ông Kurt Nilsen đã chia sẻ thêm 
về hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại Na Uy. Ông cho 
biết các giáo trình, nội dung giảng dậy của các trường 
dạy nghề được xây dựng với sự tham gia của Liên đoàn 
lao động, Bộ giáo dục và khối doanh nghiệp. Sự tham 
gia cuả ba bên này nhằm đảm bảo đưa ra nội dung đào 
tạo cập nhật, đáp ứng được yêu cầu đầu ra cho doanh 
nghiệp, khả năng năng lực của học viên.

Đại diện cho Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, PGS. TS. 
Nguyễn Hữu Dũng, ông Nguyễn Bá Thông đã tập trung 
hướng cho các đại biểu trao đổi, thảo luận với chuyên gia 
Na Uy về hợp tác đào tạo nghề, các cơ hội để có thể trao 
đổi sinh viên, giảng viên trong các trường đào tạo nghề 
của Việt Nam sang Na Uy học tập, chia sẻ kinh nghiệm. 

Mặc dù là Hội thảo có quy mô nhỏ, nhờ sự chuẩn bị 
chu đáo, tổ chức một cách khoa học của ban tổ chức - 
VCCI-HCM, các đại biểu đánh giá cao nội dung thông tin 
chia sẻ, thảo luận, tập trung các chủ để cụ thể, chi tiết và 
sự trao đổi, phản hồi thông tin rõ ràng từ hai phía giúp 
cho đại biểu có thể cập nhật, học tập và hiểu rõ được 
các vấn đề cần thiết liên quan đến công nghệ nuôi biển 
công nghiệp, định hướng đào tạo nghề cho một ngành 
kinh tế mới đối với Việt Nam - nuôi biển công nghiệp xa 
bờ. Hội thảo đã cung cấp những thông tin bổ ích không 
chỉ giúp cho các nhà quản lý ngành, doanh nghiệp có 
định hướng, đặc biệt, hỗ trợ cho Hiệp hội Nuôi biển Việt 
Nam, trường dạy nghề có thể chủ động xây dựng chiến 
lược nâng cao năng lực, quan điểm và điều chỉnh hướng 
đi phù hợp trong đào tạo nghề nghiệp nhằm có được 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp 
nuôi biển công nghiệp trong tương lai không xa ở Việt 
Nam.

Hội thảo đã được tổ chức thành công, với nhiều kinh 
nghiệm, bài học, thông tin hữu ích được chia sẻ, trao đổi 
và thảo luận. Kết quả của hội thảo này sẽ là một trong 
những tiền đề có tính tích cực cho việc xây dựng, củng 
cố các mối quan hệ đối tác giữa các bên trong thời gian 
tới về việc nâng cao năng lực, đào tạo nguồn nhân lực 
phù hợp với yêu cầu của ngành nuôi biển công nghiệp 
tại Việt Nam.

Theo Hiệp hội Nuôi biển Việt NamCác diễn giả và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

Tồn tại từ những năm 1990, khái niệm “Nhượng 
quyền Thương mại” đã không còn quá xa lạ đối với 
người Việt Nam. Rất nhiều ngành công nghiệp bán lẻ 
được hưởng lợi từ hình thức kinh doanh này, trong đó 
có thể kể đến ngành thực phẩm đồ uống (McDonald’s 
Baskin Robbins, Pizza Hut, KFC và Burger King), giáo 
dục (Cleverlearn, Dale Carnergie), thời trang mỹ 
phẩm (BVLGARI, Bottega Veneta, The Body Shop), và 
cửa hàng tiện lợi (7-Eleven, Circle K).

Ở Kỳ 1 và Kỳ 2, Ipsos BC đã giới thiệu bức tranh tổng quan về thị trường bán lẻ ở Việt Nam, cũng 
như góc nhìn cụ thể về hai kênh bán lẻ truyền thống và hiện đại tại Việt Nam. Ở kỳ 3, Ipsos BC sẽ 
tập trung khai phá thị trường nhượng quyền thương mại, cũng như nhận định của Ipsos BC về sự 
ảnh hưởng của nhượng quyền thương mại lên sự phát triển chung của thị trường bán lẻ Việt nam.

I. TỔNG QUAN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

II. CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN LẺ HƯỞNG LỢI TỪ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

quyền thương mại tiềm năng nhất trên thế giới. Có thể thấy rằng, Việt Nam là điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với các 
thương hiệu nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường qua hình thức nhượng quyền.

Cửa hàng thức ăn nhanh và cửa hàng bán lẻ là hai mô hình được 
nhượng quyền thương mại nhiều nhất, và cũng là hai ngành hàng 
được đánh giá là tiềm năng nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thị 
trường cửa hàng thức ăn nhanh đặc biệt cực kì cạnh tranh đối với 
các hãng ngoại quốc do phải cạnh tranh với các thương hiệu lâu 
đời của người Việt. Hiện nay các thương hiệu thức ăn nhanh chủ 
yếu đến từ Mỹ.

Trong tâm trí người tiêu dùng Việt, 
thương hiệu phương Tây thường gắn liền 
với sự đáng tin cậy, chất lượng và thời 
thượng. Điều này lý giải vì sao người Việt 
thường nhanh chóng đón nhận các sản 
phẩm/dịch vụ cao cấp hay sang trọng.

THỊ TRƯỜNG  
BÁN LẺ VIỆT NAM
KỲ 3: KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN  
- XU HƯỚNG MỚI NỔI CHO NGÀNH BÁN LẺ

BIỂU ĐỒ 1. SỐ THƯƠNG HIỆU CẤP PHÉP  
NHƯỢNG QUYỀN CHO CÁC NHÀ KINH DOANH VIỆT NAM

150

180

2015 2018

Nguồn: Bộ Công Thương
Theo đánh giá của Hiệp hội Nhượng quyền Thương 

mại Quốc tế, thị trường nhượng quyền thương mại 
Việt Nam xếp hạng 8 trong số 20 thị trường nhượng 
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*  Trang thông tin được VCCI-HCM thực hiện với sự cộng tác  
 của Ipsos Busisness Consulting
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Ngành thực phẩm đồ uống cũng đang có xu hướng phát triển mạnh về nhượng quyền thương mại, với tổng 
doanh số thực phẩm được dự báo sẽ tăng trưởng hai con số giai đoạn 2017 - 2021, và đạt 32.1 triệu USD vào 2018. 
Ngoài ra, thực phẩm và đồ uống cũng chiếm xấp xỉ 20% tổng thu nhập gia đình người Việt hiện nay.

Các nhà hàng nội địa cũng đang dần gia nhập cuộc chơi nhượng quyền thương mại. Tập đoàn nhà hàng Golden 
Gate Group hiện đang sở hữu 22 bản quyền nhà hàng, và hơn 220 nhà hàng trên toàn quốc. Một ví dụ khác là 
Huy Vietnam, hiện đang sở hữu 140 nhà hàng và 4 thương hiệu chuyên về ẩm thực Việt. Trung Nguyên, Phở 24 và 
Highlands Coffee cũng là những thương hiệu địa phương nổi tiếng đang phát triển mạnh mẽ ở cả  thị trường trong 
và ngoài nước. Trung Nguyên Coffee hiện đang sở hữu mạng lưới nhượng quyền lớn nhất Việt Nam, với hơn 1,200 
cửa hàng được mở kể từ năm 1998.

Trong ba năm tới, Ipsos BC cho rằng sẽ có thêm rất nhiều thương hiệu quốc 
tế xuất hiện tại Việt Nam, trong khi các thương hiệu nội địa nhỏ và vừa sẽ khó 
phát triển hơn. Theo nhận định từ chuyên gia trong ngành, các thương hiệu 
nhượng quyền ngoại quốc thường có xu hướng chuộng mô hình nhượng quyền 
độc quyền, hay còn gọi là nhượng quyền cấp 1. Tuy nhiên, các thương hiệu nước 
ngoài thường bắt buộc các bên nhận quyền phải sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, 
ngay cả khi những nguyên liệu này hoàn toàn có ở Việt Nam. 

Cửa hàng tiện lợi cũng là một mô hình nhượng 
quyền thương mại thông dụng, với các thương hiệu lớn 
như Circle K, Family Mart và Shop&Go đang mở rộng rất 
nhanh tại các thành phố lớn. Sắp tới, thương mại nhượng 
quyền có thể sẽ trở nên phổ biến hơn trong lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo, với sự xuất hiện của các thương hiệu như 
Mathnasium, Cleverlearn, Crestcom, Dale Carnegie (Mỹ) 
và Kumo (Nhật).

Có thể thấy xu hướng nhượng quyền thương mại sẽ 
tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai, không chỉ 
trong thức ăn nhanh, bán lẻ và giáo dục mà còn lan rộng 
sang cả kinh doanh dịch vụ giải trí, 
sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp và 
đời sống.

III. NHẬN ĐỊNH CỦA IPSOS BUSINESS CONSULTING
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“Thương hiệu phải chứng tỏ bằng hành động, chứ không chỉ bằng 
lời nói”, ông Pierre Robinet, Giám đốc cấp cao của Ogilvy Consulting 
nêu quan điểm trong hội nghị của tạp chí kinh tế nổi tiếng The 
Economist. “Những tương tác này phải thật sự liên quan và hữu dụng 
với người tiêu dùng, có thể chia sẻ, cung cấp dịch vụ vào đúng nơi 
đúng lúc”.

Ông Robinet cũng đưa ra một ví dụ khi AI đóng vai trò như là một 
trợ lý ảo tại gia ở Trung quốc, với sự tài trợ của thương hiệu Nestle. 
Trung quốc là một quốc gia với mức độ hiểu biết về kiến thức dinh 
dưỡng của người dân khá thấp. Ogilvy đã thấy được cơ hội này và 
dùng thiết bị AI như là một trợ lý ảo giúp mang lại những thông tin 
hữu ích về dinh dưỡng trong nhà bếp của từng gia đình khi họ chuẩn 
bị bữa ăn.

Cũng tại hội thảo trên, ông Robinet đã chia sẻ việc AI sẽ thay đổi 
ngành quảng cáo marketing như thế nào và những ảnh hưởng AI 
mang lại.

CÔNG VIỆC DÀNH CHO CON NGƯỜI SẼ THAY ĐỔI,  
NHƯNG KHÔNG MẤT ĐI

AI đương nhiên sẽ thay thế một vài nhiệm vụ, nhưng không hẳn 
là toàn bộ vai trò công việc con người đang quán xuyến. Nếu một tổ 
chức thực sự muốn khai thác tiềm năng này, họ cần phải xem lại cách 
họ kinh doanh thế nào.

“Tại Ogilvy chúng tôi tin rằng việc số hóa với trọng tâm là người tiêu 
dùng cần được tiếp cận bằng sự thay đổi quan niệm về marketing, IT 
và văn hóa của công ty đó. Khi nói đến AI, chúng tôi trước tiên kiểm tra 
mức ảnh hưởng của marketing và tập trung vào việc AI sẽ đóng vai trò 
gì trong việc giúp thương hiệu tương tác tốt hơn với người tiêu dùng 
và giúp tăng trưởng doanh số. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mảng IT, để đảm 
bảo khách hàng có nền tảng AI theo yêu cầu và có thể tra cứu hoặc 
loại bỏ dữ liệu không cần thiết. Và sau cùng, chúng tôi hỗ trợ khách 

GÓC NHÌN TRUYỀN THÔNG

TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO,
MARKETING TRONG TƯƠNG LAI

Tầm ảnh hưởng của trí tuệ nhân 
tạo (AI) sẽ được cảm nhận một 
cách rõ rệt trên nhiều lĩnh vực, 
và quảng cáo không phải ngoại 
lệ. Từ mảng mua được lập trình 
đến thương mại điện tử, AI đã 
tạo dấu ấn rõ rệt trong việc các 
thương hiệu tương tác với người 
tiêu dùng. Khác với những ấn 
tượng không tốt ban đầu, khi 
việc quảng cáo có dấu ấn AI được 
xem như “theo dõi” người tiêu 
dùng online, hoặc gây ra nỗi lo 
sợ công việc có thể bị thay thế, 
tương lai của AI trong quảng cáo 
thực chất tùy thuộc vào việc hợp 
tác với con người để tạo ra những 
giá trị thực cho con người.
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hàng trong việc hiểu được mức độ ảnh 
hưởng của AI trong công việc cũng như 
tổ chức của họ. 

Không có thiết bị AI chỉ phù hợp với 
một loại phòng ban; hai bên sẽ phải làm 
việc một cách chọn lọc. Những trường 
hợp thành công chúng tôi đã làm là khi 
chúng tôi kết hợp những nguồn nhân 
lực khác nhau từ các phòng ban, để tạo 
ra những giá trị mới”.

AI ĐƯA RA KHẢ NĂNG CÓ THỂ GIÚP 
CHÚNG TA THAY ĐỔI CÁCH KINH 
DOANH

Theo dự đoán của Gartner, 85% 
tương tác với khách hàng sẽ được thực 
hiện mà không cần yếu tố con người 
vào năm 2020. Điều này tạo ra một cơ 
hội tuyệt vời khi các thương hiệu làm 
chiến lược dành cho người tiêu dùng. 
Câu hỏi các thương hiệu nên đặt ra sẽ 
là: thương hiệu sẽ tương tác với người 
tiêu dùng như thế nào khi họ quan tâm 
đến những tiện ích của AI như nói thay 
vì viết, sử dụng gương mặt và ngón tay 
để tương tác với những thiết bị, hoặc chỉ 
muốn thử những trải nghiệm không tốn 
nhiều công sức.

Thay vì chỉ nghĩ đến những công 
việc AI sẽ thay thế, thương hiệu nên 
nhìn theo một hướng tích cực hơn như 
khám phá cách AI sẽ ảnh hưởng thế nào 
đến mô hình kinh doanh. 

“AI đang thay đổi mô hình lợi nhuận 
của mọi công ty,” ông Robinet cho biết. 
“Ngành bán lẻ luôn muốn tìm hiểu một 
cách chính xác sản phẩm nào người tiêu 
dùng quan tâm từ nền tảng thương mại 
của họ. Amazon đã chuyển hướng từ 
“khách đặt mua và Amazone giao hàng” 
sang “Amazone đặt hàng và khách mua” 
dựa trên dự đoán nhu cầu của khách 
hàng.

Thực tế với AI, tất cả đang trên giai 
đoạn thử nghiệm. “Các thương hiệu vẫn 
đang thử các trải nghiệm khác nhau để 
thấu hiểu tâm lý người tiêu dùng”, ông 
Robinet cho biết thêm.

THƯƠNG HIỆU PHẢI “ĐƠN GIẢN HÓA” AI TRƯỚC KHI ĐƯỢC 
NGƯỜI TIÊU DÙNG CHẤP NHẬN

Để giúp người tiêu dùng vượt qua nỗi lo sợ khi thông tin cá nhân 
bị lạm dụng, ông Robinet tin rằng người tiêu dùng đều hiểu những 
công nghệ này và họ có thể có những quyết định đúng đắn cho bản 
thân. “Một mặt thương hiệu cần chứng tỏ sự minh bạch khi sử dụng 
AI. Mặt khác thương hiệu cũng nên tạo điều kiện để người tiêu dùng 
có những công cụ đúng đắn, dịch vụ thích hợp để giúp họ cởi mở hơn 
khi chia sẻ thông tin.”

VIỆC CHẤP NHẬN AI SẼ LÀ ĐIỂM MẤU CHỐT
Khi AI ngày càng hiện diện trong cuộc sống của chúng ta,  

điểm cốt lõi là chúng ta tạo điều kiện để nó hoạt động trong 
môi trường có chủ đích, để AI có khả năng tạo ra những lợi ích 
thiết thực cho con người. Chúng ta cũng phải nghĩ đến tầm 
quan trọng của việc thiết kế tương tác với người tiêu dùng. 
Đây là nơi thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo 
ra sự tương tác giữa mỗi cá nhân và trong cộng đồng.

Ông Robinet cũng đưa ra 4 cách thức đo lường cho các 
doanh nghiệp khi họ muốn chuyển hướng sang AI.

1. Tính ứng dụng: vấn đề tương tác với người tiêu dùng 
mà AI có thể giải quyết?

2. Tính sẵn sàng: khách hàng của doanh nghiệp đã thực sự 
sẵn hàng để đón nhận những giải pháp AI?

3. Tính liên quan: thương hiệu và những tính năng AI này 
có liên quan?

4. Tính hiệu quả: doanh nghiệp có thực sự giải quyết được 
vấn đề đã đề cập?
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TIẾP CẬN ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  
TỪ 3.000 HỘI VIÊN VCCI CŨNG NHƯ 2.000 ĐỐI 
TÁC, NHÀ ĐẦU TƯ KHÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

5.000 quyển

Liên kết Doanh nhân Việt - Uniting Vietnamese Entrepreneurs
2019 - 2020

Hơn 2.000 hội viên, sắp xếp theo 21 phân ngành

Song ngữ Anh - Việt

Thông tin hữu ích, đa dạng chuyên sâu

Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại

Mạng lưới phân phối rộng rãi


