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Năm 2018, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn 
nhiều bất ổn với mức tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm qua (7,08%), lạm phát 
được kiểm soát ở mức thấp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 482 tỷ USD, 
trong đó xuất siêu 7,2 tỷ USD, thu hút đầu tư nước ngoài 35,46 tỷ USD, đón tiếp 15,5 
triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, 
tạo dựng niềm tin và động lực phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp. Song song đó, 
quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng, nổi bật là 
việc ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trong năm qua, tình hình phát triển kinh tế TP.HCM và 6 tỉnh trên địa bàn Chi nhánh 
phụ trách tiếp tục khởi sắc. TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây 
Ninh nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI dẫn đầu cả nước. Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP.HCM và 4 tỉnh trên cũng được đánh giá từ mức Khá trở 
lên. Những yếu tố trên đã góp phần tạo nên một vùng kinh tế có môi trường kinh doanh 
năng động, cạnh tranh cao cùng với lực lượng doanh nghiệp phát triển mạnh cả về số 
lượng và chất lượng. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn cho VCCI-HCM để có 
thể đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp phía Nam. Được sự hỗ trợ và 
hợp tác tích cực của chính quyền địa phương, các sở - ban - ngành, các tổ chức, hiệp hội 
và doanh nghiệp trên địa bàn do VCCI-HCM phụ trách và đặc biệt là sự đồng hành của 
các hội viên VCCI-HCM, tập thể VCCI-HCM đã nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra 
và triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình 
xây dựng và phát triển sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh.

Bước sang năm 2019, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, hoạt 
động doanh nghiệp sẽ sôi động và cạnh tranh quyết liệt hơn. Theo đó, việc nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam để trở thành trụ cột, tạo sức bật cho 
nền kinh tế là một vấn đề trọng tâm. Nhận thức sâu sắc vấn đề trên, trong năm 2019, 
VCCI-HCM sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động phát triển và gắn kết hội viên, đồng 
thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh 
tranh để hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững. Với tôn chỉ “Liên kết, đồng hành 
cùng doanh nghiệp”, VCCI-HCM sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò đại diện cho 
cộng đồng doanh nghiệp, tích cực kiến nghị cho Chính phủ để hoàn thiện cơ chế chính 
sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch cho doanh nghiệp. 

Trong không khí vui tươi và ấm áp của những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt 
Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ VCCI-HCM, tôi xin trân trọng gửi đến Quý Hội viên, cộng 
đồng doanh nghiệp và các đối tác của VCCI-HCM lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất. 
Kính chúc Quý vị cùng gia đình một năm mới Mạnh khỏe, Hạnh phúc và Thành đạt.

XUÂN KỶ HỢI 2019

PHÓ CHỦ TỊCH VCCI
GIÁM ĐỐC VCCI-HCM

VÕ TÂN THÀNH

THƯ CHÚC TẾT
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01 HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA BỘ TÀI CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP VỀ CẢI CÁCH THỦ 
TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ, HẢI QUAN NĂM 2018

Hội nghị đối thoại DN do Bộ Tài Chính phối hợp với VCCI tổ chức ngày 30/11/2018 tại TP.HCM là sự kiện thường 
niên nhằm tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách TTHC thuế và hải quan, tạo môi trường kinh doanh 
minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng DN, cũng như thông tin, tuyên truyền về các văn bản luật về thuế và hải quan 
đã và sắp ban hành, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp 

và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với 
các cơ quan thuế, hải quan. 

Hội nghị tập trung vào 2 nội dung chính: (1) Cập nhật 
các thay đổi về chính sách mới trong lĩnh vực thuế, hải 
quan và (2) Đối thoại giải đáp các khó khăn, vướng mắc 
cho DN, góp ý xây dựng các văn bản pháp luật từ phía 
các DN. Hội nghị có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Tài 
chính, VCCI, Tổng cục Thuế, Hải quan, các đơn vị trực 
thuộc ngành Thuế, Hải quan và trên 550 DN tại TP.HCM 
và các tỉnh lân cận.

02  HỘI THẢO “TẬP HỢP Ý KIẾN DOANH 
NGHIỆP VÀ RÀ SOÁT THỦ TỤC KIỂM TRA 

CHUYÊN NGÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT 
KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA”

Hội thảo do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam tại TP.HCM phối hợp với Cục Hải quan TP. HCM, 
Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ 
chức ngày 20/12/2018. Trong những năm gần đây, thủ tục 
kiểm tra chuyên ngành đã có những chuyển biến tích cực theo 
tinh thần Nghị quyết số 19/ND-CP. Tuy nhiên, thủ tục kiểm tra 
chuyên ngành vẫn là vấn đề nổi bật, gây khó khăn cho doanh 
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đã nêu ra những bất cập trong 
cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành, như 
thời gian kiểm tra vẫn còn kéo dài, gây gia tăng chi phí, ảnh 
hưởng tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh 
đó, thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa mang tính 
nửa vời vì doanh nghiệp vẫn phải nộp chứng từ giấy theo quy 
định. Điều này đã dẫn tới nẩy sinh tiêu cực trong kiểm tra 
chuyên ngành.

Để giải quyết những tồn tại về công tác kiểm tra chuyên 
ngành, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng CIEM đưa ra 
giải pháp cần phải chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý 
nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, áp dụng phương thức 
quản lý rủi ro dựa trên mức độ tuân thủ pháp luật của doanh 
nghiệp. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh, cần loại trừ lợi ích 
của các bộ, ngành trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành để 
đảm bảo sự khách quan và tiến tới ứng dụng công nghệ thông 
tin đầy đủ vào công tác kiểm tra chuyên ngành.

HOẠT ĐỘNG  
TIÊU BIỂU CỦA

2018

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM
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03 HỘI THẢO “SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG ĐỐI THOẠI GIỮA CHÍNH QUYỀN  
VÀ DOANH NGHIỆP”

Hội thảo được tổ chức vào ngày 14/12 tại TP.HCM. Việc sử dụng mạng xã hội trong đối thoại giữa người dân, 
doanh nghiệp là xu hướng tất yếu trên thế giới hiện nay. TP.HCM hiện có hơn 14 triệu người sử dụng mạng xã hội. 
TP đã mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh thông tin của người dân và doanh nghiệp qua mạng Facebook bằng hình 
thức lập Fanpage cho hệ thống 1022 để việc tương tác nhanh chóng, thuận lợi.

Qua kênh tương tác này, người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh sự phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ công 
chức khi người dân đến làm các thủ tục hành chính, giải quyết công việc. Đồng thời, người dân có thể nêu những 
vướng mắc về thủ tục hành chính và chính quyền có thể trả lời, tuyên truyền các chính sách qua cổng Fanpage 1022.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, để việc tương tác này có hiệu quả, thu hút nhiều người tham gia, thì nội 
dung tuyên truyền trên các trang này nên ngắn gọn, cập nhật thông tin thường xuyên và có kèm những video sinh 
động.

04 LỄ KÝ KẾT THÀNH LẬP LIÊN 
MINH KINH TẾ BỀN VỮNG 

GIỮA TP. LOS ANGELES VÀ TP.HCM

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của 
Đoàn đại biểu Hoa Kỳ do Ngài Eric Garcetti, Thị 
trưởng TP. Los Angeles dẫn đầu, VCCI phối hợp 
cùng AMCHAM tổ chức buổi Tiệc chiêu đãi và 
Lễ ký kết thành lập Liên minh Kinh tế bền vững 
giữa TP. Los Angeles và TP.HCM ngày 30/7/2018.

Chương trình có sự tham dự và chủ trì của 
Ngài Eric Garcetti - Thị trưởng TP. Los Angeles, 
Lãnh đạo VCCI, Lãnh đạo TP.HCM, đại diện các 
sở ban ngành giữa hai nước và đông đảo cộng 
đồng doanh nghiệp hai bên. Tại buổi lễ, Lãnh 
đạo VCCI, AMCHAM và Hội đồng Doanh nghiệp 
Los Angeles (LABC) đã tổ chức ký kết Bản thỏa 
thuận hợp tác thành lập Liên minh Kinh tế bền 
vững giữa TP. Los Angeles và TP.HCM. Liên minh 
nhằm tạo thuận lợi và hỗ trợ cho doanh nghiệp 
hai nước nói chung, và hai thành phố nói riêng 
có nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi các vấn đề ma 
hai bên cùng quan tâm để tìm kiếm cơ hội hợp 
tác lâu dài.

05 HỘI THẢO VÀ GIAO LƯU THƯƠNG MẠI 
VIỆT NAM - TÂY BAN NHA

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của phái 
đoàn Cảng vụ Barcelona, Tây Ban Nha từ ngày 9-17/11/2018, 
Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Cảng vụ Barcelona 
tổ chức Hội thảo và Giao lưu Thương mại Việt Nam - Tây 
Ban Nha ngày 14 và 15/1/2019. 

Chương trình có sự tham dự của Lãnh đạo VCCI-HCM, 
Lãnh đạo vùng Catalonia, Lãnh đạo Cảng vụ Barcelona và 
đông đảo doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực: cảng, 
logistics, dịch vụ hải quan,... Qua chương trình, các doanh 
nghiệp hai nước có dịp trao đổi thông tin với các chuyên 
gia Việt Nam và Barcelona trong các lĩnh vực vừa nêu, 
cũng như gặp gỡ và trao đổi trực tiếp các vấn để mà hai 
bên cùng quan tâm để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.
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06 DIỄN ĐÀN GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – 
DUBAI, UAE

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về thị trường 
Dubai nói riêng và UAE nói chung, đồng thời tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp Việt Nam và Dubai có cơ hội kết nối thương mại, đầu tư, 
Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM 
phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại Dubai (Dubai Exports) tổ 
chức “Diễn đàn Giao lưu Thương mại Việt Nam – Dubai, UAE vào ngày 
12/11/2018 tại TP.HCM.

Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (gọi tắt là UAE) là nền kinh 
tế lớn thứ 2 ở Trung Đông. Đây là thị trường mở, đầy tiềm năng đối 
với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Về kinh tế, UAE là khu vực có 
sức mua lớn với kim ngạch nhập khẩu khoảng 265 tỷ USD trong năm 
2017. Đây cũng là một trong các trạm trung chuyển lớn nhất trên thế 
giới với 90% hàng hóa nhập khẩu vào UAE sẽ được tái xuất sang các 
quốc gia khác trong khắp khu vực Trung Đông và châu Phi.

Diễn đàn là cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và UAE trong 
nhiều ngành khác nhau như:  đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, sản 
xuất, năng lượng, viễn thông, thủy sản, xây dựng, vật liệu xây dựng 
và các ngành công nghiệp tiềm năng khác của 2 nước.

07 DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ THƯƠNG MẠI  
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Nằm trong khuôn khổ “Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần 
thứ 16 - The 16th Vietnam International Trade Fair in Ho Chi Minh 
City” (diễn ra từ ngày 05 - 8/12/2018), Chi nhánh Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Công 
ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD (Bộ Công 
Thương) tổ chức “Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – 
Trung Quốc 2018”.

Diễn đàn đã đề cập về nhu cầu thị trường và tiềm năng hợp tác 
giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thiết bị điện, điện tử, xây 
dựng và trang trí. Diễn đàn có sự tham dự của Phó Chủ tịch Hội Xúc 
tiến Thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT), đại diện Bộ Kế hoạch 
& Đầu Tư Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Phó 
tổng thư ký UBND TP. Thâm Quyến, Lãnh đạo VCCI–HCM và 200 
doanh nghiệp Việt Nam tham dự.

08 MÔ HÌNH BAN TƯ VẤN 
ĐÀO TẠO NGÀNH - THÍ 

ĐIỂM NGÀNH LOGISTICS
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Với mục tiêu nâng cao chất 
lượng đào tạo nghề nói chung và 
cho ngành logistic nói riêng, việc 
tham gia chặt chẽ của doanh nghiệp 
đóng vai trò hết sức quan trọng. 
Mô hình Ban Tư vấn đào tạo ngành 
Logistics được thành lập là một diễn 
đàn thu hút sự tham gia của các 
bên liên quan bao gồm Tổng Cục 
Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội Tp.HCM, các 
trường cao đẳng, trung cấp nghề 
tại TP.HCM và Đồng Nai, các doanh 
nghiệp Logistics trên địa bàn, Hiệp 
hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics 
Việt Nam cùng với VCCI-HCM. 

Mô hình là nơi để tập hợp và 
chia sẻ những ý tưởng, nhu cầu và 
kiến thức nhằm cải thiện chất lượng 
đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực phục vụ ngành. Một 
trong những chức năng tiêu biểu 
của Ban tư vấn là tiến hành phát 
triển và thẩm định các tiêu chuẩn 
nghề và tiêu chuẩn kỹ năng nghề 
trong ngành logistics. Đây là một 
chức năng rất quan trọng không chỉ 
hỗ trợ tốt cho ngành mà còn cho 
chiến lược phát triển các dịch vụ đào 
tạo hỗ trợ cho doanh nghiệp nói 
chung. VCCI-HCM với vai trò điều 
phối các hoạt động của Ban Tư vấn 
Đào tạo ngành Logistics trong năm 
2018 đã thực hiện tốt vai trò của 
mình trong việc kết nối các bên liên 
quan cùng tham gia vào hoạt động 
này với kết quả là việc thẩm định 
tiêu 5 chuẩn nghề bao gồm Nhân 
viên Giao nhận, Nhân viên Xếp dỡ 
hàng hoá tổng hợp, Nhân viên Nhà 
kho, Giám sát Nhà kho và Nhân viên 
Hành chính Logistics.
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với DAVILAW tổ chức Chương trình đào 
tạo Giám đốc Sản xuất - CPO nhằm hỗ trợ 
cập nhật thông tin, kiến thức và phát triển 
tầm nhìn về những phương thức và công 
nghệ quốc tế hiện đại để tăng cường khả 
năng sản xuất và kỹ năng lãnh đạo cho 30 
giám đốc sản xuất của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình 
Dương và một số tỉnh lân cận. 

Chương trình được học viên đánh giá 
cao về các bài học được chia sẻ từ các 
giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế, làm 
tăng cường mức độ áp dụng thực tế vào 
trong các hoạt động quản lý sản xuất và 
kinh doanh của doanh nghiệp. Thông 
qua chương trình, học viên cũng rất hài 
lòng khi được tham gia các hoạt động 
giao lưu mở rộng quan hệ mạng lưới của 
VCCI, đáp ứng được sự kỳ vọng từ phía các 
doanh nghiệp và mong muốn sẽ tiếp tục 
có những chương trình đào tạo tiếp theo 
trong thời gian tới.

09 CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM 
DIGITAL 4.0

Bắt đầu từ tháng 6/2018, Chương 
trình Việt Nam Digital 4.0 được 
Google phối hợp với VCCI-HCM và 
nhiều tổ chức khác triển khai nhằm 
giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
các nhà khởi nghiệp tại Việt Nam 
dễ dàng tiếp cận nguồn kiến thức 
mới trong lĩnh vực kỹ thuật số và kỹ 
năng mềm. 

Ngoài những chia sẻ trên nền 
tảng kiến thức và kinh nghiệm thực 
tiễn liên quan đến việc nâng cao 
hiệu suất và phát triển kinh doanh, 
khóa học còn có các buổi chia sẻ 
dành riêng cho phụ nữ. Các buổi 
chia sẻ này giúp các chị em hiểu 
thêm về thách thức và cơ hội trong 
thời đại Cách mạng Công nghiệp 
4.0, cũng như hỗ trợ họ trong việc 
định hướng phát triển.

Hiện nay Chương trình đã có 
4 trung tâm đào tạo tại Hà Nội, 

TP.HCM và Đà Nẵng. Theo báo cáo 
của ban tổ chức lớp học, sau 6 tháng 
thực hiện, chương trình đã thu hút 
hơn 55.000 lượt học viên đến từ các 
doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ 
cũng như những cá nhân có mong 
muốn khởi nghiệp tại Việt Nam. 

10 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN 
XUẤT (CHIEF PRODUCTION OFFICER- CPO)

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển 
nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam do Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì thực hiện, VCCI-HCM đã phối hợp 

Song song với sự hiện diện của đội 
ngũ giảng dạy được huấn luyện 
chuyên nghiệp và chủ đề bài giảng 
đa dạng, việc lớp học được mở cửa 
miễn phí cũng đã tạo nên sức hút 
không nhỏ cho Chương trình.

10

09
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Kịp thời nắm bắt tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, trong năm qua VCCI-HCM đã sát 
cánh cùng hội viên và cộng đồng doanh nghiệp phía Nam trong quá trình phát triển và hội 

nhập. Cụ thể trong năm 2018, Chi nhánh đã triển khai hiệu quả các công tác sau:

1. CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Đón tiếp và làm việc với 146 đoàn khách quốc tế gồm 1.406 lượt 

khách.
- Tổ chức 10 đoàn khảo sát thị trường nước ngoài, bao gồm Hoa 

Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Hàn Quốc, Trung Quốc với sự tham dự của 108 
thành viên.

- Tổ chức 87 Hội thảo, hội nghị về xúc tiến thương mại và các 
hội nghị tọa đàm chuyên đề với sự tham dự của 6.444 đại biểu.

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM 2018

Tiếp đoàn Phòng Thương mại Kumamoto 
(Nhật Bản)

Lễ kết nạp Hội viên mớiĐoàn khảo sát thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

Hội thảo “Kết nối giao thương 
Việt Nam - Úc”

Chương trình Digital 4.0 Hội nghị đối thoại giữa DN và Bộ Tài chính về 
chính sách và thủ tục hành chính thuế - hải 
quan

3. CÔNG TÁC HỘI VIÊN, HIỆP 
HỘI, DOANH NHÂN NỮ VÀ CÔNG 
TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC TỈNH

Công tác hội viên:
- Kết nạp 71 HV mới, nâng tổng 

số hội viên do Chi nhánh quản lý lên 
3.641 hội viên

- Tăng cường tính tương tác giữa 
VCCI-HCM với các hội viên cũ và mới 
thông qua các hoạt động kết nối 
giao lưu giữa hội viên với hội viên,...

Diễn đàn và Giao lưu thương mại 
Việt Nam - Trung Quốc

Tổ chức 116 khóa đào tạo/ tập 
huấn cho 5.841 lượt DN tham dự, 
tiêu biểu như các khóa đào tạo về 
xuất nhập khẩu, xuất xứ hàng hóa, 
lao động, khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo, các kỹ năng cho DN trong 
điều hành sản xuất, marketing, tài 
chính, nhân sự,... 

2. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Công tác doanh nhân nữ:
Tổ chức 13 hoạt động cho các DN 

hội viên trong Hội đồng Doanh nhân 
nữ bao gồm 12 khóa đào tạo, và 1 
hội thảo chuyên đề, tiêu biểu như 
tổ chức khóa đào tạo WomenWill: 
Cách mạng công nghệ 4.0 - Thách 
thức và cơ hội, WomenWill: Phụ nữ 
và kỹ năng lãnh đạo,...

Công tác hiệp hội và phối 
hợp với các tỉnh:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 
Ủy ban Nhân dân (UBND), Sở - Ban 
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Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về thuế, 
hải quan năm 2018 tại Lâm Đồng

VCCI-HCM và Aus4Skills ký kết thỏa thuận 
hợp tác hỗ trợ nâng cao chất lượng trong 
đào tạo nghề ngành Logistics

Chuỗi tập huấn “Cập nhật và hướng dẫn 
thực hiện các quy định mới nhất liên quan 
đến việc cấp C/O”

Hội thảo “Sử dụng mạng xã hội trong đối 
thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp”

Hội thảo “Tập hợp ý kiến doanh nghiệp và 
rà soát thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa”

Đoàn doanh nghiệp Thụy Sỹ tham quan 
doanh nghiệp dự án SCORE

4. CÔNG TÁC ĐẠI DIỆN CHO GIỚI 
SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Tổ chức 42 Khóa tập huấn, 30 Hội 
thảo, tọa đàm, 168 Đợt tư vấn cho 
hơn 30 DN liên quan đến pháp luật 
và quan hệ lao động, nâng cao năng 
suất và cải thiện điều kiện làm việc, 
cải thiện chất lượng đào tạo nghề.

Về các hoạt động liên quan đến 
pháp luật và quan hệ lao động

Tiến hành các cuộc tham vấn trực 
tiếp tại DN tại phía Nam về tình hình 
sản xuất kinh doanh của DN, những 
tác động của chính sách lương tối 
thiểu năm 2016 đến hoạt động của 
DN, đánh giá về thuận lợi, khó khăn 
của DN khi thực hiện chính sách 
lương tối thiểu và mức điều chỉnh đề 
nghị cho lương tối thiểu năm 2019.

Làm việc chặt chẽ với Bộ LĐTBXH 
và các chuyên gia để đóng góp các 
ý kiến cho việc sửa đổi Bộ Luật Lao 
động 2012.

Phối hợp với Tổ chức lao động 
quốc tế (ILO) triển khai các hoạt 
động trong khuôn khổ các dự án 
Better Work, Dự án Quan hệ lao 
động, Dự án Nâng cao trách nhiệm 
xã hội của DN trong ngành điện tử, 
Dự án GRI,...

6. CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG

Tiếp và cung cấp thông tin trực 
tiếp cho 410 DN/ tổ chức trong và 
ngoài nước.

Xuất bản 11 số bản tin
Gửi 24 số bản tin điện tử
Thu hút 12 lượt DN tham gia 

quảng cáo trên các kênh truyền 
thông.

Đưa Website mới (2 phiên bản 
Việt - Anh) đi vào hoạt động.

5. CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
Tổ chức 15 khóa đào tạo phổ 

biến pháp luật trong các lĩnh vực 
xuất xứ hàng hóa, thuế, hải quan, 
thu hút 1.680 DN tham dự

Cấp 438.697 bộ C/0.
Trả lời 100 thư yêu cầu (giảm 

47% so với 2017) thẩm tra lại 237 bộ 
C/O (giảm 74% so với năm ngoái).

- Ngành các tỉnh trên địa bàn hoạt 
động do Chi nhánh phụ trách để 
đẩy mạnh hoạt động đào tạo, hỗ 
trợ và phát triển DN.

Về các hoạt động nâng cao năng 
suất và cải thiện điều kiện làm việc

Tiếp tục triển khai các hoạt động 
đào tạo và tư vấn trong khuôn khổ 
Dự án SCORE nhằm hỗ trợ các DN 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về các hoạt động cải thiện chất 
lượng đào tạo nghề

7. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
Chi nhánh đã phối hợp với Tổ 

chức CESO (Canada) triển khai 5 
hợp phần trong khuôn khổ Dự án 
CESO nhằm tăng cường năng lực 
cho CBNV và cải thiện hiệu quả 
hoạt động của tổ chức. Chi nhánh 
đã triển khai 5 hợp phần tư vấn bao 
gồm: tập huấn về kỹ năng lãnh đạo 
và quản lý cho toàn bộ đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý;  xây dựng kế 
hoạch chiến lược, quy trình lập kế 
hoạch hàng năm, KPI của tổ chức và 
lập kế hoạch hoạt động năm 2019.
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KINH TẾ VIỆT NAM 2018 - 2019
NHỮNG NỐT THĂNG TRẦM

Thế giới vừa trải qua một năm 2018 với nhiều biến động khó lường trên thị trường thương mại toàn 
cầu, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng ở các nước lớn đã có tác động không nhỏ 
đến thị trường sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam và các nước nhỏ khác. Tuy vừa khép lại 2018 
tương đối thành công với nhiều điểm tích cực, Ipsos BC cho rằng Việt Nam nên chuẩn bị sẵn sàng 
tinh thần cho một năm 2019 với nhiều biến động về kinh tế cả trong nước và quốc tế

A. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của Việt Nam năm 2018 là 7.1%, đạt mức cao nhất kể từ 2008 trở lại đây. Mức tăng 
trưởng này là kết quả của sự thành công từ các chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp ngành nông nghiệp 
đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2012 - 2018 với 3.7%. Ngoài ra ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng duy 
trì mức tăng trưởng cao, đạt 12.3%. Dù tăng trưởng ở mức cao nhưng nền kinh tế vĩ mô vẫn được giữ ổn định, với 
mức lạm phát tiếp tục duy trì ở mức dưới 4%.

B. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Năm 2018 tiếp tục là một năm thành công của Việt Nam khi thu 
hút được hơn 27,300 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 
đăng ký (đăng ký mới, vốn bổ sung và góp vốn mua cổ phần) 
là 35.4 tỷ USD. Tuy nhiên, tổng số vốn này chỉ đạt 98.8% so với 
cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự chậm lại của dòng vốn FDI, báo 
hiệu sự suy giảm của nguồn lực này theo xu hướng toàn cầu. Tuy 
nhiên, Việt Nam cũng đang cho thấy xu hướng chuyển dịch dần 
từ số lượng sang chú trọng chất lượng nguồn vốn FDI, hướng 
đến thu hút những ngành nghề công nghệ cao và giảm thiểu 
những dự án gây ô nhiễm như nhiệt điện, sản xuất sắt, thép. Một 
số dự án FDI tiêu biểu trong năm 2018 bao gồm dự án Thành 
phố thông minh (Nhật Bản) tại xã Hải Bối, Hà Nội với tổng vốn 
đầu tư 4.1 tỷ USD, và tăng vốn 1 tỷ USD tại hai nhà máy LG (Hàn 
Quốc) ở Hải Phòng.

I. BỨC TRANH TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

Biểu đồ 1: Mức tăng trưởng GDP Việt Nam theo từng quý 2018
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Biểu đồ 2: Cơ cấu GDP Việt Nam 2018
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Biểu đồ 3:
Top 4 quốc gia  
đầu tư trực tiếp 
năm 2018
Đơn vị: triệu USD

Biểu đồ 4:
Top 4 địa phương 
được đầu tư năm 
2018
Đơn vị: triệu USD
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C. Kim ngạch xuất nhập khẩu
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất 
khẩu ước đạt 244.72 tỷ USD, tăng 13.8% so với năm ngoái. Cán 
cân thương mại hàng hóa xuất siêu đạt 7.2 tỷ USD. Trong đó, 
Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt 
Nam, cho thấy mức độ phụ thuộc của nền kinh tế Việt Nam vào 
đất nước này vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, các thị trường xuất 
khẩu của Việt Nam vẫn rất đa dạng, với Mỹ là thị trường lớn 
nhất và theo sau là EU, ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc. Điều này góp phần tăng tính dẻo dai cho nền kinh tế Việt 
Nam trước sự bất ổn của thương mại toàn cầu. Mặt hàng xuất 
khẩu chính của Việt Nam tiếp tục là điện thoại, các linh kiện điện 
tử và các mặt hàng dệt may. Về khía cạnh nhập khẩu, Việt Nam 
vẫn phụ thuộc vào các máy móc nhập khẩu trong sản xuất, hệ 
quả của ngành công nghiệp phụ trợ chưa được tập trung phát 
triển mạnh. Điều này dẫn đến việc tham gia của Việt Nam trong 
chuỗi giá trị sản xuất vẫn còn hạn chế, chủ yếu ở những công 
đoạn cuối có giá trị gia tăng ở mức trung bình thấp.

Một nền kinh tế mở
Năm 2019 sẽ là một năm đầy cơ hội với Việt Nam khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) chính thức đi vào hiệu lực từ ngày 14/1/2019. Hiệp định này góp phần mở cửa các thị trường tiềm năng đối 
với Việt Nam như Canada và Mexico. Tổ chức Ngân hàng Thế giới cho rằng CPTPP có thể mang lại thêm 1.1% GDP 
cho Việt Nam đến năm 2030.
Ngoài ra, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ được trình Quốc hội Châu Âu vào tháng 3/2019. Do 
Việt Nam chưa hề có hiệp định thương mại nào với các quốc gia Châu Âu, nếu như EVFTA được Quốc hội Châu Âu 
thông qua, các công ty xuất nhập khẩu ở Việt Nam sẽ đợc hưởng lợi rất lớn. Ước tính xuất khẩu Việt Nam có thể tăng 
4-6% mỗi năm trong 10 năm tới sau khi EVFTA đi vào hiệu lực.
Việt Nam xếp hạng thứ 39/160 các quốc gia được đánh giá, xếp hạng về logistics năm 2018 của Ngân hàng Thế giới, 
tăng 25 bậc so với 2016, cho thấy độ mở ngày càng cao của nền kinh tế.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung năm 2018 đã tạo ra sự bất ổn và sút giảm về thị trường sản xuất toàn cầu. Tuy 
nhiên Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể hưởng lợi từ cuộc chiến này. Nhờ môi trường kinh doanh càng ngày càng được 
cải thiện và lợi thế chi phí nhân công thấp, Việt Nam có thể chiếm ưu thế với các chiến lược dịch chuyển chuỗi cung 
ứng “Trung Quốc + 1” của các nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, để đón đầu xu hướng này, Việt Nam cần cố gắng nhiều 
hơn nữa trong công cuộc cải cách môi trường thể chế, kinh doanh, chất lượng lao động cũng như cơ sở hạ tầng để 
không bỏ lỡ cơ hội này.

II. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO 2019

Biểu đồ 5: Top các quốc gia và khu vực xuất nhập khẩu 
chính của Việt Nam 2018

Biểu đồ 7: Một số mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam 2018

Biểu đồ 6: Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam 2018

Nguồn Biểu đồ 5, 6, 7: Tổng cục Thống kê

Đơn vị: tỷ USD
Nhập khẩu

Xuất khẩu

65.8
41.9

47.9
18.3

19.3
19.0

12.8
47.5

32.0
24.7

13.8
42.5

45.9
50.8

Trung c

Hàn c

Nh t Bản

M

ASEAN

EU

Khác

Điện thoại và linh kiện

Dệt may

Giày dép

Khác

50.0
30.4

29.4
16.5
16.3

8.8
93.0

Điện thoại và linh kiện

Vải

Khác

42.5
33,7

16.0
12.9
9.9
9.1

100.4
5.7
7.3
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   Nhập khẩu

   Xuất khẩu

Trung Quốc

65,8

41,9

Hàn Quốc

47,9

18,3

ASEAN

24,732

Nhật Bản

19

19,3

EU

42,5

13,8

Hoa Kỳ

47,5

12,8

Điện thoại các loại và linh kiện 49,1

Hàng dệt may 30,5
Máy vi tính, sản phẩm điện tử 

& linh liện 29,3

Giày dép các loại 16,2

Thủy sản 8,8

Phương tiện vận tải  
và phụ tùng 8,0

Máy ảnh, máy quay phim  
và linh kiện 5,2

TOP 10 MẶT HÀNG XUẤT KHẨU NĂM 2018 (TỶ USD)

Điện thoại các loại và linh kiện 15,9

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & 
linh liện

33,7Máy móc thiết bị dụng cụ phụ 
tùng khác

42,2

TOP 10 MẶT HÀNG NHẬP KHẨU NĂM 2017 (TỶ USD)

Giấy và các sản phẩm từ giấy 6,3

Sắt thép các loại 9,9

Kim loại thường khác 7,2

Vải các loại 12,8

Chất dẻo 9,1

7,6Xăng dầu các loại

Nguyên phụ liệu dệt, may, 
da giày 5,7

Sản phẩm từ chất dẻo 5,8

Diện tích 331.698 km2

Dân số 94,64 triệu
GDP 237,5 tỷ
Xuất khẩu 244,72 tỷ
Nhập khẩu 237,51 tỷ

Dịch vụ 
41,32%

Công nghiệp
33,34%

Nông 
nghiệp 
15,34%

TỔNG QUAN 2018

KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN THEO NƯỚC/ KHU VỰC NĂM 2018 (TỶ USD)

TĂNG TRƯỞNG GDP VÀ CPI QUA CÁC NĂM (%)

GDP

CPI

201820112007 20122008 20132009 20142010 2015 2016 2017

8.48

6.23
5.32

6.78

5.89
5.03 5.42

5.98
6.68

6.21
6.81

7.08

3.54

8.3

22.97

6.88
9.19

18.58

9.21

6.6

4.09
0.63 2.66

3.53

KINH TẾ VIỆT NAM

Máy móc thiết bị dụng cụ  
phụ tùng khác 16,5

Gỗ và sản phẩm gỗ 8,9
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CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thương mại, VCCI-HCM tổng hợp

* Số liệu thống kê 2018. Nguồn: Tổng cục Thống kê

   Vốn đăng ký            Vốn thực hiện

18.6

11

2010

14.7

11

2011

13
10.5

2012

11.5

22.3

2013

20.2

12.3

2014

24.1

14.5

2015

24.1
35.4635.88

14.5
17.5 19.1

2016 2017 2018

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THEO NĂM (TỶ USD)

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA  
VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG
Đơn vị: Nghìn tỷ đồng

446
36

495

2.937

Dịch vụ khác

Dịch vụ lữ hành

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

Bán lẻ hàng hóa

DÂN CƯ VÀ LAO ĐỘNG

Lực lượng lao động  
trong độ tuổi lao động

Tỷ lệ thất nghiệp
trong độ tuổi lao động

GDP bình quân  
đầu người

2.587
USD/năm

2,0
%

55,7
triệu người

4.395,7

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 2018
Đơn vị: Triệu lượt

4,25 3,77
5,05 6,01 6,84 7,57 7,87 7,94 10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12,9

15,5
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1. NGỌN GIÓ KINH TẾ ĐANG 
ĐẢO CHIỀU
Cho tới giữa năm, Mỹ sẽ phá vỡ kỷ 
lục kéo dài nhất đà tăng trưởng mở 
rộng liên tục của mình, rồi đến cuối 
năm, nền kinh tế sẽ đối mặt với suy 
thoái. Tốc độ tăng trưởng của Trung 
Quốc sẽ chậm lại, trong khi tốc độ 
tăng trưởng của Ấn Độ sẽ tăng tốc. 
Syria sau giai đoạn hỗn loạn sẽ đứng 
đầu nhóm nước tăng trưởng toàn 
cầu; ở cực kia, kinh tế Venezuela 
và Iran sẽ bị thu hẹp, giảm sút hơn. 
Tại châu Âu, Ý sẽ chơi vơi với khủng 
hoảng tài chính.

12 DỰ BÁO CHO NĂM 2019
Bước sang năm 2019, thế giới có chiều hướng bất ổn. Từ Brazil đến Ý, có nhiều người 
theo chủ nghĩa dân túy lên nắm quyền, nền kinh tế toàn cầu trở nên mong manh hơn 
so với một năm trước, các thị trường thì bất an, chiến tranh thương mại Mỹ Trung vẫn 
đang diễn ra, công nghệ (và các công ty công nghệ khổng lồ) gây nên mối lo sợ ngày 

càng tăng và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bị đe dọa.

4. BREXIT DIỄN RA
Và khi nước Anh rời khỏi Liên minh 
châu Âu, những lời buộc tội lẫn 
nhau sẽ gia tăng. Trong khi đó, EU 
sẽ có một Ủy ban mới, một Nghị viện 
mới và một người đứng đầu mới cho 
Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

5. TRUNG QUỐC BĂN KHOĂN  
VỚI CON SỐ 9
Những năm kết thúc bằng số 9 
mang đến một loạt các ngày kỷ 
niệm bất toàn khiến các nhà lãnh 
đạo Trung Quốc phiền lòng. Năm 
2019 là năm chẵn 100 năm kể từ khi 
có Phong trào Ngũ Tứ, cuộc phản 
kháng được ca tụng  rầm rộ và cũng 
tròn 30 năm, kể từ khi có cuộc đàn 
áp đẫm máu của các cuộc biểu tình 
do sinh viên lãnh đạo tại Quảng 
trường Thiên An Môn.

2. CÁC THỊ TRƯỜNG HỘI TỤ 
Nhưng theo cách nào đây? Liệu thị 
trường chứng khoán Mỹ sẽ sụt giảm 
trở lại hay phần còn lại của thế giới 
sẽ khởi phát? Đặt cược khôn ngoan 
sẽ nhắm vào vế sau. Tuy nhiên, các 
xếp doanh nghiệp Hoa Kỳ cứ nên 
tận hưởng cuộc đời khi còn có thể:  
thời gian thuận lợi của các doanh 
nghiệp Hoa Kỳ sẽ chẳng thể kéo dài 
mãi.

3. NỀN DÂN CHỦ CÓ MỘT NĂM 
BẬN RỘN
Các quốc gia với hơn một phần ba 
dân số thế giới sẽ tổ chức các cuộc 
bầu cử toàn quốc, bao gồm cả Ấn 
Độ - nền dân chủ lớn nhất thế giới, 
cũng như Indonesia và Nigeria. 
Những người lạc quan hy vọng điều 
này sẽ mang lại sự khởi đầu cho sự 
đảo chiều trong xu hướng toàn cầu 
của những năm qua khi các quyền 
tự do đang bị suy giảm.
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6. CÁC YẾU NHÂN TÁI XUẤT
Họ tái xuất nhân các ngày lễ kỷ 
niệm của họ: 150 năm kể từ khi 
Mahatma Gandhi ra đời, 500 năm kỉ 
niệm Hernán Cortés đến Mexico và 
kỉ niệm năm mất của Leonardo da 
Vinci (thiên tài của vùng đất Tuscan 
du hành theo thời gian tới năm 2019 
này, để chia sẻ những quan sát của 
ông về thế giới hiện đại và những 
bản vẽ của ông đã truyền cảm hứng 
cho trang bìa của chúng tôi). 

7. MỘT CUỘC ĐỔ XÔ LÊN MẶT 
TRĂNG MỚI KHỞI ĐẦU
Năm mươi năm sau khi Neil 
Armstrong thực hiện bước nhảy 
vĩ đại của nhân loại, các con tàu 
không gian  (một số trong  đó là của 
tư nhân) đang quay đầu trở lại Mặt 
trăng. Trong khi đó, tàu thăm dò 
của NASA Horizons mới sẽ chạm tới 
vật thể hành tinh xa xôi nhất của hệ 
mặt trời (Ultima Thule) trong cuộc 
chạm trán xa nhất trong lịch sử du 
hành không gian.

8.  ĐI ĐÂU CŨNG KHÔNG TRÁNH 
ĐƯỢC CÔNG NGHỆ
Cho dù đó là trí thông minh nhân 
tạo hay nhận dạng khuôn mặt thì 
công nghệ sẽ vẫn có mặt ở mọi nơi. 
Nhưng Thung lũng Silicon có thể sẽ 
đạt đến đỉnh điểm, và những người 
khổng lồ công nghệ sẽ rơi vào tầm 
ngắm của các cơ quan pháp lý ở cả 
Mỹ và châu Âu.

10. NHỮNG CỘT MỐC THỐNG KÊ 
LÀM THAY ĐỔI NHẬN THỨC 
Một nửa thế giới đang kết nối trực 
tuyến, GDP của Ấn Độ vượt qua 
nước Anh, Dân số Nigeria cán mốc 
200 triệu và tại Mỹ, những người 
sinh ở giai đoạn thiên niên kỷ - 1980 
- 2000 - thế hệ Y) sẽ vượt qua con 
số của những người sinh vào thời kì 
bùng nổ trẻ em để trở thành thế hệ 
đông đảo nhất của Hoa Kỳ.

11. ĐÂY LÀ NĂM CỦA...
Người ăn chay, người sống chậm, 
những người tự xác định giới tính và 
có các quan hệ đối tác dân sự (đang 
thắng thế - được thừa nhận trên nền 
tảng  hôn nhân truyền thống và ở 
càng nhiều quốc gia. Nhờ Liên Hợp 
Quốc, đây cũng là năm của ngôn 
ngữ bản địa. Các doanh nghiệp 
ngày càng cần phải nhận thức rõ các 
xu hướng xã hội và chính trị xung 
quanh họ.

12. CÁC TRẬN CHIẾN CỦA NĂM 
2019 BẮT ĐẦU
Trong nước, cuộc chiến giữa Tổng 
thống Donald Trump và Quốc hội 
do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ diển 
ra gay gắt. Trên quy mô toàn cầu, 
tranh chấp thương mại Mỹ - Trung 
đã được ông Trump phát động 
trước mắt không có hồi kết. Sự cạnh 
tranh ngày càng gia tăng giữa hai 
siêu cường lớn nhất thế giới sẽ định 
hình cho năm tới và xa hơn nữa.

9. CÁC NỀN VĂN HÓA LỚN  
GÂY CHÚ Ý
Nước Mỹ sẽ phấn khích với sự gia 
đời của - Không gian nghệ thuật 
khổng lồ  ở New York - The Shed.  
Nước Đức sẽ trải nghiệm cú sốc từ 
Diễn đàn Humboldt mới gây tranh 
cãi ở Berlin.
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Liên hệ để biết thêm thông tin
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI, VCCI-HCM
Ms. Vân Anh - Điều phối dự án
Tel: 028 3932 5171 - 0909 110 192    I    Email: vananh@vcci-hcm.org.vn

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


