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HOẠT ĐỘNG VCCI

CẢI CÁCH MÙA VÀNG Ở ĐỊA PHƯƠNG  
VÀ NHỮNG CHÙM QUẢ NGỌT CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN!

PCI 2018
Sáng ngày 28/03 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc 
tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ Công bố báo cáo đánh giá Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2018). Bức tranh khởi sắc của 
PCI 2018 với điểm trung vị cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, 
hy vọng về sự cải cách ở địa phương sẽ có mùa vàng và khu vực 
tư nhân ở Việt Nam sẽ gặt hái những chùm quả ngọt.

Đây là năm thứ 14 liên tiếp 
VCCI và USAID công bố 
bộ chỉ số này. PCI được 
xây dựng nhằm đánh 

giá về môi trường kinh doanh, 
chất lượng điều hành kinh tế và nỗ 
lực cải cách hành chính của chính 
quyền các tỉnh, thành phố của Việt 
Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển 
của khu vực kinh tế tư nhân trong 
nước. Gần 11.000 doanh nghiệp dân 
doanh từ 63 tỉnh, thành phố và trên 
1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI) tại 20 tỉnh, thành 
phố đã tham gia trả lời điều tra PCI 
2018.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Vũ Tiến 
Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, Báo cáo 
PCI 2018 là một bức tranh có nhiều 
khởi sắc. PCI 2018 đã có những cải 
thiện đáng kể so với những năm 
trước đây. Tỉnh trung vị đã đạt điểm 
số PCI 61,76 điểm, cao nhất trong 
hơn một thập kỷ qua, kể từ khi bắt Toàn cảnh buổi lễ
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đầu tiến hành PCI. Điểm trung vị 
tăng lên và xu hướng hội tụ điểm số 
PCI giữa các các tỉnh, thành phố đi 
sau với các tỉnh, thành phố dẫn đầu 
đã cho thấy sức lan toả và bao trùm 
hơn trong nỗ lực cải cách và nâng 
cao năng lực điều hành kinh tế ở các 
địa phương. Dàn nhạc cải cách ở các 
địa phương đã đồng thanh, đồng 
điệu hơn.

Các xu hướng nổi bật đáng 
mừng của năm 2018 là: chi phí 
không chính thức giảm, đặc biệt là 
tham những vặt đã giảm rõ rệt so 
với thời kỳ trước. Môi trường kinh 
doanh cũng trở nên bình đẳng hơn. 
Việc ưu ái doanh nghiệp Nhà nước 
và doanh nghiệp FDI so với doanh 
nghiệp tư nhân trong nước đã giảm 
đáng kể. Các cấp chính quyền tỉnh 
nhìn chung đã trở nên năng động và 
sáng tạo hơn. Cải cách hành chính 
tiếp tục có bước tiến. Đặc biệt việc 
thanh tra, kiểm tra trùng lặp đã giảm 
đáng kể so với mấy năm trước. Đó là 
các tín hiệu cho thấy các nỗ lực cải 
cách hành chính và chống tham 
nhũng đã phát huy tác dụng.

Mức độ lạc quan và niềm tin của 
cộng đồng doanh nghiệp vào môi 
trường kinh doanh vẫn được duy trì 

ở mức tương đối cao. 49,3% doanh 
nghiệp tham gia khảo sát cho biết sẽ 
mở rộng sản xuất kinh doanh. 42,4% 
doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì quy 
mô hiện tại. Chỉ có 8,3% dự kiến 
giảm quy mô sản xuất kinh doanh 
hoặc đóng cửa (riêng đối với FDI thì 
tỷ lệ có kế hoạch mở rộng sản xuất 
kinh doanh cao hơn đạt tới 56%).

Bức tranh tổng thể của môi 
trường kinh doanh là tích cực. 
Nhưng vẫn còn nhiều điểm đáng 
quan ngại. Chi phí không chính thức 
giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. 58% 
doanh nghiệp trong nước vẫn còn 
bị nhũng nhiễu. 54% doanh nghiệp 
vẫn phải trả chi phí bôi trơn. Môi 
trường kinh doanh bình đẳng hơn 
nhưng vẫn còn không ít gập ghềnh. 
Vẫn có tới 40% doanh nghiệp cho 
biết các tỉnh còn ưu tiên, ưu ái 
doanh nghiệp Nhà nước và FDI hơn 
các doanh nghiệp tư nhân.

Việc gia nhập thị trường vẫn còn 
nhiều khó khăn. Thủ tục hậu đăng 
ký kinh doanh vẫn là gánh nặng. Có 
tới trên dưới 30% doanh nghiệp cho 
biết họ gặp nhiều khó khăn khi xin 
các giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh và các giấy phép phù 
hợp với tiêu chuẩn và các giấy tờ 

quy định khác. Thủ tục hành chính 
còn nhiều phiền hà nhất là trong các 
lĩnh vực đất đai, thuế, bảo hiểm xã 
hội, quản lý thị trường, giao thông 
vận tải...

Tính minh bạch, cũng theo phản 
ánh của doanh nghiệp, còn ít được 
cải thiện. Chất lượng nguồn nhân 
lực và các dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp chưa cao. Các doanh nghiệp 
dân doanh nhất là các doanh nghiệp 
siêu nhỏ, vừa và nhỏ đang rất khó 
khăn. Để tiếp tục phát triển khu 
vực kinh tế tư nhân, việc khắc phục 
những điểm nghẽn thể chế và chính 
sách nêu trên vẫn cần là những ưu 
tiên hàng đầu trong chương trình 
nghị sự của Chính phủ và cơ quan 
chính quyền các cấp.

QUẢNG NINH TIẾP TỤC GIÀNH 
"NGÔI VƯƠNG", HÀ NỘI LẦN ĐẦU 
LỌT VÀO TOP 10

Quảng Ninh vẫn giữ vững được 
vị trí dẫn đầu năm thứ hai liên tiếp. 
Cộng đồng doanh nghiệp cũng 
đánh giá cao ba tỉnh thuộc vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long là Đồng 
Tháp, Long An, Bến Tre đã tiếp tục 
có sự tiến bộ vượt bậc. Các doanh 
nghiệp cũng ghi nhận nỗ lực cải 
cách của các tỉnh, thành phố khác 
trên cả nước như Đà Nẵng, Bình 
Dương, Quảng Nam, Vĩnh Long, Hà 
Nội, thành phố Hồ Chí Minh... và 
nhiều tỉnh, thành phố khác.

Đã có những tín hiệu rất tích cực 
từ Hà Nội, lần đầu tiên Thủ đô - trung 
tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả 
nước lọt vào nhóm 10 tỉnh, thành 
phố được đánh giá cao nhất về chất 
lượng điều hành và sự thông thoáng 
của môi trường kinh doanh. Đây là 
thứ hạng cao nhất mà Hà Nội có 
được từ trước đến nay, đã đưa Hà Nội 
vượt khỏi nỗi ám ảnh “Hà Nội không 
vội được đâu” để tiến lên phía trước, 
là đầu tàu cho sự phát triển kinh tế 
của cả nước và hướng tới một tầm 
nhìn trở thành một Thành phố có 
năng lực cạnh tranh hàng đầu trong 
ASEAN trong thời gian tới.

Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, Báo cáo PCI 2018 là một bức tranh có nhiều khởi sắc
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Hình 1.3 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018
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BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH PCI 2018
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BA KHÓ KHĂN "NỔI CỘM" VỚI 
DOANH NGHIỆP DÂN DOANH

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban 
Pháp chế VCCI - Giám đốc dự án 
PCI cho biết, PCI 2018  có riêng một 
phần đề cập tới những khó khăn 
mà các doanh nghiệp nói chung 
đang gặp phải hiện nay và đi sâu 

vào nhận diện những vấn đề mà 
các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ 
hoặc có kế hoạch giảm quy mô kinh 
doanh, hay có kế hoạch đóng cửa 
hoạt động.

“Có thể thấy rằng, những khó 
khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp 
dân doanh Việt Nam đang gặp phải 

là tìm kiếm khách hàng (60%), tìm 
kiếm nguồn vốn (37%) và những 
biến động của thị trường (32%). Kế 
đến là những khó khăn trong tuyển 
dụng lao động (28%), tìm kiếm đối 
tác hợp tác kinh doanh (27%), biến 
động chính sách, pháp luật (23%). 
Một số khó khăn khác, song cũng có 
trên 15% doanh nghiệp đang gặp 
phải, đó là tìm kiếm nhà cung cấp 
(18%), thực hiện TTHC (17%) và tìm 
kiếm mặt bằng kinh doanh phù hợp 
(16%)”, ông Tuấn cho biết.

Đáng chú ý, theo kết quả PCI 
2018 cho thấy các doanh nghiệp 
siêu nhỏ, nhỏ và vừa thường có 
mức độ gặp khó khăn cao hơn 
doanh nghiệp lớn trong tìm kiếm 
khách hàng, nguồn vốn cũng như 
mặt bằng kinh doanh phù hợp. 
Các doanh nghiệp mới thành lập 
từ 5 năm trở lại đây là nhóm có tỷ 
lệ gặp khó khăn cao hơn các nhóm 
còn lại, nhất là trong việc tìm kiếm 
khách hàng, nguồn vốn, mặt bằng 
kinh doanh, tuyển dụng lao động, 
tìm kiếm đối tác kinh doanh và thực 
hiện thủ tục hành chính.

Đại diện UBND các tỉnh nhận kỷ niệm chương cho xếp hạng trong bảng xếp hạng PCI 2018
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DOANH NGHIỆP FDI CÓ XU HƯỚNG 
NHỎ ĐI

Năm ngoái, báo cáo PCI 2017 đã 
chỉ ra rằng các doanh nghiệp FDI có 
xu hướng nhỏ đi, cả về vốn chủ sở 
hữu lẫn quy mô lao động. Nhận định 
này tiếp tục được khẳng định trong 
dữ liệu điều tra năm 2018.

Báo cáo PCI 2018 cho biết, tỷ lệ 
doanh nghiệp FDI có quy mô nhỏ 
tăng lên rõ rệt. 9,4% doanh nghiệp 
được hỏi cho biết có chưa đến 5 
lao động, 11% có quy mô từ 5 – 9 
lao động, 32% có quy mô nhỏ hơn 
50 lao động (tỷ lệ tương ứng trong 
năm 2017 lần lượt là 7,4%, 10,9% và 
31%). Trong khi đó, số doanh nghiệp 
tham gia điều tra có sử dụng 1.000 
lao động trở lên giảm từ 6,4% (năm 
2017) xuống còn 4% (năm 2018). 
2018 cũng chứng kiến sự gia tăng 
tỷ lệ doanh nghiệp nằm trong các 
nhóm quy mô nhỏ - dưới 0,5 tỷ 
đồng (từ 7,9% lên 10,8%) từ 0,5 tỷ 
đồng đến dưới 1 tỷ đồng (từ 5,7% 
lên 6,6%) và từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 
tỷ đồng (từ 16,7% lên 20,33%). Tỷ lệ 
các doanh nghiệp thuộc bốn nhóm 
lớn nhất đều giảm trong điều tra PCI 
- FDI năm 2018. Đáng chú ý, chỉ có 
3,9% số doanh nghiệp được hỏi cho 
biết có vốn chủ sở hữu trên 500 tỷ 
đồng, trong khi năm ngoái tỷ lệ này 
là 5,9%. Điều này cho thấy rõ ràng 
quy mô của doanh nghiệp FDI đang 
ngày càng nhỏ dần đi.

“Một số chuyên gia còn cảnh báo 
rằng nhiều doanh nghiệp FDI nhỏ 
vào Việt Nam chỉ để làm vệ tinh - nhà 
cung cấp cho các dự án FDI lớn hơn. 
Những doanh nghiệp FDI như vậy 
có thể lấn át các nhà cung cấp trong 
nước, cản trở khu vực tư nhân nội 
địa hòa nhập vào chuỗi giá trị toàn 
cầu”, báo cáo PCI 2018 chỉ rõ.

Về tình hình hoạt động, các 
doanh nghiệp FDI có dấu hiệu 
chững lại so với năm 2017. Tỷ lệ các 
doanh nghiệp tăng vốn đầu tư là 
11,8%, giảm 1,4% so với năm trước. 
Có 58,2% số doanh nghiệp cho 
biết sẽ tăng quy mô lao động, thấp 

hơn con số 62,4% trong năm 2017. 
Trên một nửa số doanh nghiệp FDI 
(53,1%) báo lãi trong năm 2018. Số 
doanh nghiệp báo lỗ là 36,7%, gần 
bằng mức của năm 2017.

Dù có giảm nhẹ so với năm trước, 
nhưng kết quả điều tra năm 2018 
cho thấy vẫn có 56% doanh nghiệp 
FDI cho biết có kế hoạch mở rộng 
đầu tư tại Việt Nam.

USAID TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH VỚI 
CHƯƠNG TRÌNH PCI

Đó là khẳng định của ông Daniel 
J.Kritenbrink - Đại sứ Hoa Kỳ tại 
Việt Nam. Dưới góc độ của cơ quan 
đồng thực hiện PCI, ông Daniel 
J.Kritenbrink đã chỉ ra 3 điểm nổi bật 
của PCI 2018.

Cụ thể, thứ nhất đó là điểm số 
PCI được cải thiện trong 2018. Theo 
đó, bộ câu lõi đã đạt được kết qủa 
cao nhất tính từ năm 2005 tới nay. 
Trên thực tế, chỉ có riêng một tỉnh là 
không có sự thay đổi còn lại các tỉnh 
đều có sự tiến bộ trong những năm 
vừa qua. 

Thứ hai, chi phí không chính 
thức đã giảm. Các doanh nghiệp 
được khảo sát cho biết ít xảy ra tình 
trạng tham nhũng hơn, bao gồm 
tham nhũng lớn và tham nhũng vặt. 

Cụ thể, chỉ có 39% doanh nghiệp 
được khảo sát trong PCI cho biết họ 
phải trả chi phí không chính thức 
cho thanh tra kiểm tra, trong khi con 
số này năm 2017 là 52%. Các doanh 
nghiệp FDI cũng cho biết, các chi 
phí không chính thức liên quan đến 
các giao dịch về đất đã giảm từ 18% 
năm 2017 xuống còn 7% vào năm 
2018. 

Thứ ba, chất lượng cơ sở hạ tầng 
của Việt Nam đang không ngừng 
được cải thiện và đây là xu hướng 
liên tục từ năm 2014 đến nay. Theo 
đó, điểm trung bình của chỉ số cơ sở 
hạ tầng đã đạt được kỷ lục cao chưa 
từng có trong năm 2018.

Với tư cách là đại sứ Đặc mệnh 
toàn quyền của Hoa Kỳ tại Việt Nam, 
ông cho biết: “Cơ quan Phát triển 
Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) sẽ tiếp 
tục đồng hành với chương trình PCI 
thêm 3 năm nữa”.

Ông Daniel J.Kritenbrink - Đại sứ 
Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng tin tưởng 
mạnh mẽ rằng: “Với những kết quả 
đạt được từ PCI 2018 sẽ tiếp tục thúc 
đẩy đầu tư thương mại hơn nữa từ 
nước ngoài vào Việt Nam, trong đó 
có nhà đầu tư Mỹ. Các nhà đầu tư Mỹ 
sẵn sàng đầu tư vào sự thành công 
của Việt Nam”.

DDDN

Ông Daniel J.Kritenbrink đã chỉ ra 3 điểm nổi bật của PCI 2018



www.vcci-hcm.org.vn  l  VCCI-HCM .7 

Ngày 27-3, Anphabe tổ chức hội nghị công bố Nơi làm việc 
tốt nhất Việt Nam, chủ đề “Together towards tomorrow 
- Đồng hành vững bước tương lai” với sự tham gia của 
650 CEO và giám đốc nhân sự đến từ các doanh nghiệp 

trong cả nước.
 Khảo sát được bảo trợ bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI) và đây là năm thứ 6 thực hiện công bố những nơi 
làm việc hấp dẫn người lao động.

Kết quả, Vinamilk hai lần liên tiếp được bình chọn là nơi làm 
việc tốt nhất năm 2018. Ở từng ngành nghề, người lao động cũng 
chọn được nhiều doanh nghiệp có nơi làm việc tốt nhất. Trong 
ngành nông - lâm - ngư nghiệp là Cargill Việt Nam; ngành dịch vụ 
tài chính là KPMG Việt Nam; bất động sản, ẩm thực nghỉ dưỡng 
và bán sỉ - bán lẻ - thương mại là Tập đoàn Vingroup; trong ngành 
dược, Abbott Laboratories dẫn đầu; ngành ô tô phụ tùng, nơi làm 
việc hấp dẫn nhất là Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam; ở 
ngành thương mại điện tử, TIKI là nơi làm việc hấp dẫn nhất...

Trong hội nghị, cập nhật về xu hướng nhân sự và sự gặp gỡ, 
gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp, bà Thanh Nguyễn, 
Giám đốc điều hành và truyền cảm hứng hạnh phúc Anphabe chia 
sẻ, xu hướng thất thoát nhân tài ngày càng nghiêm trọng. Không 
phải nhân viên đi làm rồi nghỉ việc mới là mất mát, khảo sát "Nơi 
làm việc tốt nhất Việt Nam" nhấn mạnh tình trạng thất thoát nhân 
tài đã diễn ra liên tục ngay từ trước khi họ gia nhập doanh nghiệp. 
Trung bình một doanh nghiệp có thể mất tới 99% nhân tài mục 
tiêu, bởi trong 100 người lao động thì có đến 99 người lần lượt 
“thất thoát” qua 5 vòng.

Phân tích cụ thể, bà Thanh Nguyên cho hay, trung bình trong 

TOP NHỮNG NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM

100 người thì có tới 34 người không biết 
hay chưa từng nghe về doanh nghiệp (thất 
thoát nhận biết); 53 người biết nhưng không 
quan tâm làm việc tại doanh nghiệp (thất 
thoát quan tâm); 6 người quan tâm nhưng 
không nộp đơn ứng tuyển (thất thoát ứng 
tuyển); 2 người nộp đơn nhưng không xác 
định doanh nghiệp là nơi làm việc lý tưởng 
(thất thoát khát khao) và 3 người dù được 
doanh nghiệp chọn nhưng lại không chọn 
doanh nghiệp mà chọn doanh nghiệp khác 
cùng đợt tuyển dụng (thất thoát ưu tiên 
chọn). Sự thất thoát này thực sự đáng báo 
động, khiến doanh nghiệp khó tuyển được 
người lao động phù hợp.

Không những thế, sự thất thoát vẫn 
tiếp diễn sau khi người lao động gia nhập 
công ty với mức nguy hiểm, lên tới 51% 
nguồn nhân lực theo 3 hình thức. Trong 
đó, 17% nhân viên không nỗ lực và sẽ ra 
đi; 5% nhân viên dù nỗ lực nhưng vẫn 
ra đi vì nhiều lý do và đây thực sự là thất 
thoát đáng tiếc cho doanh nghiệp; 29% 
nhân viên “Zombie” dù ít nỗ lực, làm việc 
không hiệu quả nhưng lại không ra đi - và 
đó cũng là sự thất thoát, thách thức về hiệu 
suất công việc và văn hóa làm việc.                                                

Nguồn: Sài Gòn Giải phóng

Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam được xác lập từ khảo sát đo lường tại gần 700 doanh nghiệp 
thuộc 24 ngành nghề với sự tham gia của hơn 75.000 người đi làm có kinh nghiệm.
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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Sự kiện có sự tham dự của ông 
Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch 
VCCI kiêm Giám đốc VCCI-
HCM; Ông Nguyễn Ngọc 

Hoà, Phó Giám đốc Sở Công Thương 
TP.HCM; Ông Lê Quốc Cường, Phó 
Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền 
Thông TP.HCM; Ông Nitin Gajria, 
Giám đốc điều hành Việt Nam - Lào 
- Campuchia của công ty Google 
Châu Á Thái Bình Dương và Bà Đỗ Mỹ 
Ninh, Giám Đốc Tiếp Thị Google Việt 
Nam cùng với hơn 280 khách mời là 
các giảng viên của chương trình và 
học viên gồm các chủ doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, đại diện các trường đại 
học, sinh viên và các công ty khởi 
nghiệp.

Sự kiện đề cập đến Việt Nam 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
diễn ra mạnh mẽ,  Việt Nam không 
thể đứng ngoài xu hướng chung 
của nhân loại. Tại Diễn đàn kinh tế 
Việt Nam do Văn phòng Chính phủ 
và Ủy ban kinh tế Trung ương Đảng 
tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã chỉ ra xu hướng lớn từ cuộc 
cách mạng 4.0 cùng với nền kinh tế 
số, mở ra cơ hội cho các nước đang 
phát triển. 

Tuy cách mạng công nghiệp 4.0 
là xu hướng không thể thay đổi và trì 
hoãn nhưng ở Việt Nam cuộc cách 
mạng này vẫn còn ở mức độ thấp, 
chưa có quy mô và chưa phổ cập. 
Theo đánh giá của Bộ Khoa Học và 
Công Nghệ công bố tháng 4/2017, 
Việt Nam tiếp cận với cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 ở mức trung 
bình thấp, chỉ đạt 4,9/10 điểm về 
mức độ sẵn sàng với cách mạng 4.0. 

Đề cập đến lý do vì sao chọn Việt 
Nam để thực hiện chương trình đào 
tạo kiến thức kỹ thuật số miễn phí, 
Ông Nitin Gajria chia sẻ “Việt Nam là 
quốc gia có tinh thần khởi nghiệp 
và kinh doanh cao với 98% doanh 
nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Tuy 
nhiên, có một điều đáng ngạc nhiên 
là cứ 5 doanh nghiệp vừa và nhỏ 
thì chỉ có 1 đơn vị có sự hiện diện 
trực tuyến. Số doanh nghiệp còn 
lại đang ở đâu? Các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ tăng trưởng nhanh hơn 
2,1 lần so với những đơn vị ít sử 
dụng internet, đồng thời các doanh 
nghiệp dành hơn 30% ngân sách 

VCCI VÀ GOOGLE HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP  
NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM HƯỚNG TỚI CÁCH MẠNG 
CÔNG NGHIỆP 4.0
Vào ngày 22/02 tại TP.HCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh tại 
TP.HCM đã phối hợp với Google tổ chức sự kiện tổng kết năm 2018 và triển khai hoạt động 
năm 2019 của chương trình Việt Nam Digital 4.0.



www.vcci-hcm.org.vn  l  VCCI-HCM .9 

cho đổi mới công nghệ đang phát 
triển nhanh gấp 9 lần so với những 
doanh nghiệp chi dưới 10% ngân 
sách của họ”.

Nhìn thấy những xu hướng này 
Google đã hợp tác với VCCI-HCM 
và một số tổ chức khác để phát 
triển Chương trình Việt Nam Digital 
4.0, đào tạo miễn phí kiến thức kỹ 
thuật số cho các doanh nghiệp với 
mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều 
doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ 
đến với thế giới kỹ thuật số. Càng 
nhiều người Việt Nam tiếp cận 
với các công cụ, dịch vụ, thông tin 
và đào tạo trực tuyến, họ càng có 
nhiều cơ hội theo đuổi khát vọng và 
khai thác được tiềm năng của mình. 
VCCI-HCM cũng là đối tác chính của 
chương trình trong kế hoạch mở 
rộng hoạt động trong năm 2019.

Chỉ trong 6 tháng hoạt động 
cuối năm 2018 chương trình Việt 
Nam Digital 4.0 đã thu hút và đào 
tạo cho gần 62.000 lượt học viên tại 
các thành phố lớn của Việt Nam như 
Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. 
Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI 
chia sẻ: “Tôi đánh giá cao sáng kiến 
của Google đã cùng hợp tác với các 
tổ chức để phát triển chương trình 
Việt Nam Digital 4.0. Với chương 
trình này, các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tại Việt Nam được tiếp cận và 
áp dụng kỹ thuật số vào hoạt động 
kinh doanh hoàn toàn miễn phí, từ 
đó giúp doanh nghiệp tăng trưởng, 
góp phần thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế.”

Cũng trong sự kiện này ông Võ 
Tân Thành hy vọng rằng: “Sau khi 

tham gia các khóa học của chương 
trình Việt Nam Digital 4.0, các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ sẽ thay đổi nhận 
thức về cuộc cách mạng 4.0 một 
cách sâu sắc, rõ ràng hơn, từ đó có 
bước đi, cách làm hợp lý. Đó là sự 
thay đổi trong phương thức sản 
xuất, dịch vụ, hướng đến một nền 
kinh tế số năng động và đa dạng 
hơn. Tôi hy vọng chương trình sẽ 
thúc đẩy các thế  hệ doanh nhân 
Việt Nam đạt được nhiều thành 
công khi kinh doanh trực tuyến, góp 
phần vào sự phát triển của hệ sinh 
thái số Việt Nam”.

Trong sự kiện tổng kết năm 
2018 và triển khai hoạt động năm 
2019 của chương trình Việt Nam 
Digital 4.0, Bà Đỗ Mỹ Ninh, Giám 
đốc Tiếp Thị Google Việt Nam thay 
mặt Google thông báo kế hoạch 
hoạt động của chương trình trong 
năm 2019 và 2020. Theo đó, Google 
cam kết tiếp tục hỗ trợ công cuộc 
kỹ thuật số hóa của Việt Nam bằng 
việc mở rộng chương trình Việt Nam 
Digital 4.0 sang nhiều tỉnh thành 

khác trên cả nước. Nội dung đào 
tạo cũng được các chuyên gia nhiều 
kinh nghiệm trong ngành kỹ thuật 
số đào sâu và phát triển nhiều nội 
dung hấp dẫn như Tiếp thị kỹ thuật 
số, Thương mại điện tử, Sự hiện diện 
trực tuyến và Kỹ năng điều hành 
doanh nghiệp, đây đều là những 
kiến thức rất cần thiết và hữu ích 
cho các doanh nghiệp Việt Nam 
trong thời đại mới. 

Bà Đỗ Mỹ Ninh gửi lời cảm ơn 
chân thành đến các đối tác, đặc 
biệt là VCCI-HCM - đối tác chính 
của chương trình Việt Nam Digital 
4.0 trong năm 2018 đã góp phần 
mang đến những hy vọng và thay 
đổi tích cực cho gần 62,000 doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Bà cũng chia sẻ, 
trong năm 2019 chương trình Việt 
Nam Digital 4.0 sẽ hướng tới đào 
tạo cho 250.000 lượt doanh nghiệp 
và đến năm 2020 con số này sẽ lên 
tới 500.000 lượt doanh nghiệp. Mọi 
người dân Việt Nam sẽ đều có cơ hội 
được học, được thành công cùng với 
chương trình Việt Nam Digital 4.0.

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM DIGITAL 4.0

Chương trình “Việt Nam Digital 4.0” do Google phối hợp cùng Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam - 
Chi nhánh TP.HCM (VCCI-HCM) cùng các đối tác khác triển khai tại Việt Nam từ tháng 6 năm 2018. Đây là một 
chương trình phi lợi nhuận của Google nhằm giúp các doanh nghiệp vừa, nhỏ  và siêu nhỏ của Việt Nam, các 
công ty Startup và sinh viên có ý định kinh doanh nâng cao ứng dụng kỹ thuật số trong thời đại Cách Mạng 
Công Nghệ 4.0. Các khóa học hoàn toàn miễn phí từ cấp độ cơ bản, trung cấp đến nâng cao, phổ cập kiến thức 
về kỹ năng kỹ thuật số, kỹ năng mềm, và kỹ năng kinh doanh.
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CÔNG CỤ QUAN TRỌNG CHO XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC  
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI  
CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KỸ THUẬT SỐ - 
VIỆT NAM DIGITAL 4.0

• Giảng viên:
- Bà Đinh Thị Bảo Linh - Phó giám đốc Trung 

tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ 
Công Thương

- Ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Giảng viên Digital 
4.0, Giám đốc Công ty TNHH Oxygen - Đối tác chính 
thức của Google tại Việt Nam

- Bà Võ Thái Thảo, Giảng viên Digital 4.0, Trưởng 
phòng kinh doanh Adplus

• Phí tham dự: Miễn phí.
Tham gia hội thảo tập huấn DIGITAL 4.0, quý 

doanh nghiệp sẽ nắm vững được các kỹ năng kỹ 
thuật số, tiết kiệm được gấp 3 lần thời gian, 5 lần 
chi phí và 11 lần các giao dịch quốc tế so với các 
doanh nghiệp không biết tới kỹ thuật số. Doanh 
nghiệp sẽ có cơ hội trực tiếp được hướng dẫn, tư 
vấn bởi các chuyên viên được đào tạo từ Google; 
cũng như có thể thực hành và trải nghiệm những 
công cụ kỹ thuật số bằng những phương pháp 
trực quan, thực tiễn. Đồng thời, tham gia hội thảo 
tập huấn Digital 4.0 là một cơ hội thuận lợi để các 
doanh nghiệp chia sẻ, học tập kinh nghiệm thực 

tế khi xây dựng các chiến lược kinh doanh bằng 
các công cụ miễn phí mà hiệu quả, mở rộng 

những mối quan hệ mới từ cộng đồng đối tác 
kinh doanh cũng như tìm kiếm những cơ hội 
hợp tác kinh doanh mới. Và trên tất cả, kiến 
thức mới mẻ, hiện đại sẽ là nhân tố nền tảng 
cho các doanh nghiệp vận dụng, nâng tầm 
giá trị của chính mình, tạo ra cơ hội để hòa 
nhập vào xu hướng kỹ thuật số tất yếu đang 
ngày càng mạnh mẽ trên toàn cầu.

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Hiện nay, thị trường kinh doanh ngày càng cạnh 
tranh khốc liệt và khó khăn với sự đòi hỏi ngày 
một cao của người tiêu dùng cũng như xu 
hướng bán hàng trực tuyến ngày càng phát 

triển. Để hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng kỹ thuật 
số trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0, nâng cao 
hiệu suất kinh doanh và nắm bắt nhiều cơ hội lớn hơn, 
trong khuôn khổ Triển lãm “SAIGON TEX 2019”, Hội Dệt 
May Thêu Đan TP.HCM phối hợp cùng Chi nhánh Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI 
HCM) cùng với Google, Trung tâm Thông tin Công 
nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương tổ chức:

Hội thảo tập huấn Thông tin - Công cụ quan trọng 
cho xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 
trong thời đại công nghiệp 4.0 và Đào tạo kỹ năng kỹ 
thuật số - Việt Nam DIGITAL 4.0.
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CƠ HỘI KINH DOANH

CÁC CÔNG TY NHẬT BẢN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC KINH DOANH 
TIỀM NĂNG TẠI VIỆT NAM

Giới thiệu về sản phẩm
Aquarator là một thiết bị sục khí / khuấy cơ học chìm tiên tiến được sử dụng trong lò phản ứng sinh học để xử lý 

nước thải. Thiết bị có thể làm việc ở cả công đoạn vận hành hiếu khí hoặc kỵ khí. Bùn trong bể sục khí có thể được trộn 
lẫn và kích hoạt hoàn toàn để trạng thái MLSS và MLDO được cải thiện cũng như tăng tốc độ loại bỏ BOD.

Cài đặt và nâng cấp để bảo trì rất dễ dàng. Công việc bảo trì có thể được hoàn thành tại chỗ và bể sục khí không 
nhất thiết phải được làm trống.

Sản phẩm chiếm 60% thị phần tại Nhật Bản. Hơn 11.000 đơn vị phân phối đến hơn 1.000 địa điểm tại Đài Loan, 
Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

MLSS: Hàm lượng chất rắn lơ lửng trong bùn lỏng
MLDO: Hàm lượng oxy hòa tan trong bùn lỏng
BOD: Lượng oxi cần thiết cung cấp cho vi sinh vật để oxi hóa các chất hữu cơ

Giới thiệu về công ty HALVO Holdings Co., Ltd
HALVO là công ty sản xuất sơn chống thấm tại Kagoshima, Nhật Bản, thành lập vào năm 

1986. Hoạt động kinh doanh của công ty bắt đầu từ việc nghiên cứu và phát triển chất keo 
tụ được làm từ tro núi lửa Kagoshima để giải quyết vấn đề chảy nước sơn. Sản phẩm được 
tạo ra là chất keo tụ vô cơ "Kiyomaru Kun". Để giải quyết các vấn đề môi trường, công ty đã 
phát triển các chất hóa rắn ổn định đất, các chất hóa rắn chất lỏng,... bao gồm cả chất keo 
tụ H-O-H cho nước uống.

Giới thiệu về sản phẩm
Nước sinh hoạt hàng ngày có thể được chuẩn bị đơn giản bằng cách thêm H-O-H vào 

nước sông hoặc nước giếng. Nó đông tụ bụi bẩn trong nước nhanh đáng kinh ngạc. Bạn 
có thể chuẩn bị nước sinh hoạt hàng ngày với chi phí thấp ngay cả trong môi trường khắc 
nghiệt. Tại Việt Nam, giấy chứng nhận an toàn của sản phẩm đã được cấp bởi tỉnh Hà Tĩnh 
và tỉnh Vĩnh Long.

Chất keo tụ vô cơ Kiyomaru Kun 2014 có thể loại bỏ các vật liệu lạ trong nước thải rất 
nhanh. Nó có thể ứng dụng trong công nghiệp, xây dựng và hữu cơ với phạm vi dao động 
của độ pH rộng. Nước đã qua xử lý không còn chất đông tụ nên việc thải ra môi trường bên 
ngoài hầu như không tạo ra ô nhiễm thứ cấp.

1. CÔNG TY HANSHIN ENGINEERING CO., LTD. (NHẬT BẢN) 
TÌM ĐỐI TÁC QUAN TÂM ĐẾN THIẾT BỊ SỤC KHÍ

2. CÔNG TY HALVO HOLDINGS CO., LTD. (NHẬT BẢN) 
TÌM ĐỐI TÁC QUAN TÂM ĐẾN SẢN PHẨM CHẤT KEO TỤ

Giới thiệu về công ty Hanshin Engineering Co., Ltd.
Các sản phẩm chúng tôi tạo ra nước kiểm soát, rất cần thiết cho con 

người, lối sống hàng ngày và hoàn thành vai trò trong việc bảo vệ môi 
trường và cuộc sống của con người. Công nghệ và kinh nghiệm mà 
chúng tôi đã phát triển trong hơn nửa thế kỷ được sử dụng trong các 
thiết bị xử lý nước và thiết bị phương tiện thủy mà chúng tôi tạo ra.
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Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ (bằng tiếng Anh) đến:
Ông Fumiya Matsuka 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TOKYO (TOKYO TRADE CENTER)
Địa chỉ: 1-13 Kanda Izumicho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0024, Japan
Điện thoại: +81-3-5822-7241 -  Fax: + 81-3-5822-7240
Email: ttc@tokyo-kosha.or.jp - Website: www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html

Trung tâm Thương mại Tokyo được thành lập bởi chính quyền thành phố Tokyo để hỗ trợ các DNVVN tại Tokyo và 
hỗ trợ chương trình xúc tiến bán hàng ở nước ngoài cho sản phẩm này.

Giới thiệu về công ty KOIKE MEDICAL Co., Ltd
Công ty Koike Medical là nhà sản xuất hệ thống đường ống dẫn khí y tế 

và thiết bị phụ trợ.
Bộ điều áp của chúng tôi chiếm 50% thị phần tại Nhật Bản.

Giới thiệu về công ty Inami & Co., Ltd
Inami là công ty hàng đầu về lĩnh vực nhãn khoa hơn 90 năm 

và đã sản xuất và bán các thiết bị Kính hiển vi đèn khe, Kính hiển vi 
phẫu thuật, Gọng thử nghiệm toàn cầu và các dụng cụ phẫu thuật 
độc đáo khác

Inami là công ty đầu tiên sản xuất đèn khe của Nhật Bản giúp cải 
thiện chất lượng sống của bệnh nhân.

3. CÔNG TY KOIKE MEDICAL CO., LTD. (NHẬT BẢN) 
TÌM ĐỐI TÁC QUAN TÂM ĐẾN SẢN PHẨM HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

4. CÔNG TY INAMI & CO., LTD. (NHẬT BẢN) 
TÌM ĐỐI TÁC QUAN TÂM ĐẾN SẢN PHẨM THIẾT BỊ NHÃN KHOA

Giới thiệu về sản phẩm
• Bộ điều chỉnh lưu lượng
Bộ điều chỉnh lưu lượng làm giảm áp suất và thiết lập dòng chảy một cách dễ dàng.
Thiết lập dòng chảy và kiểm tra thể tích dòng chảy có thể được thực hiện trong 1/3  

thời gian so với đồng hồ đo lưu lượng bình thường.
Thiết bị bền với 0% nguy cơ bị vỡ giúp phòng tránh nguy hiểm và giảm thiểu tai nạn cho  

bệnh nhân và y tá.
• Thiết bị hút
Bộ thiết bị hút của chúng tôi bao gồm cả đồng hồ chân không đo lưu lượng và ống đựng giúp giảm thời gian 

tháo rời và loại bỏ chất thải.
Thời gian loại bỏ chất thải ngắn hơn 1/3 so với các dòng thiết bị đang được phân bố rộng rãi trên thị trường.

Giới thiệu về sản phẩm
Công ty chúng tôi sản xuất thiết bị chẩn đoán nhãn khoa như đèn khe, kính hiển vi phẫu 

thuật, máy đo độ lác Synoptohore và gọng thử nghiệm.
Đặc trưng của chúng tôi ở cương vị nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu chính là cẩn thận 

lắng nghe những đóng góp từ các chuyên gia lâm sàng.
Tại Nhật Bản, những sản phẩm độc đáo của chúng tôi phản ánh những nhu cầu thiết thực 

hiện nay và đã được công nhận với câu nói “Nếu bạn nghĩ ra một ý tưởng mới, hãy nói chuyện 
với INAMI trước”.
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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

Trong năm 2017, ngành xây 
dựng nói riêng đã đóng góp hơn 
11 tỷ Euro vào quỹ GDP ở Việt Nam, 
tương đương với mức 5,7% trong 
tổng GDP toàn quốc. Trong năm 
2020, ngành công nghiệp xây dựng 
được dự đoán sẽ chiếm 5,8% trong 
cơ cấu GDP Việt Nam với tổng lượng 
đóng góp đạt 14,5 tỷ Euro. Điều đó 
đồng nghĩa với mức tăng trưởng 
trong các năm tới của ngành sẽ đạt 
10,6%, vượt trội hơn độ tăng trưởng 
9,4% của GDP Việt Nam - một trong 
những quốc gia được đánh giá sở 
hữu tốc độ tăng trưởng cao trên thế 
giới.

I. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH XÂY DỰNG VÀO GDP TOÀN QUỐC

Dù cho mức độ đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam qua những con số là chưa quá đáng kể, ngành công nghiệp đã 
sở hữu cho mình một tốc độ phát triển mạnh mẽ, liên tục từ năm 2010 đến năm 2017. Trong giai đoạn này, tỷ lệ tăng 
trưởng lũy kế hằng năm của ngành (CAGR) đạt một con số ấn tượng là 9%. Từ năm 2018, tốc độ phát triển của ngành 
được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng thành 10,6% sẽ và được giữ ổn định đến năm 2025.

CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM

KỲ 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

BIỂU ĐỒ 1. NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT  
TRONG CƠ CẤU GDP VIỆT NAM TRONG 2017 VÀ 2020

BIỂU ĐỒ 2
TỔNG TRỊ GIÁ THỊ 

TRƯỜNG CÙA NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP XÂY 

DỰNG GIAI ĐOẠN 
2010 - 2025 (TỶ 

EURO).

Nguồn: BMI

27.6%
66.7%

5.7% 5.8%

29.2%

65.0%

Ngành công nghiệp xây dựng
Ngành công nghiệp khác

Ngành công nghiệp sản xuất

2017 2020f
193.9 tỷ EUR 248.8 tỷ EUR

Nguồn: BMI, VnEconomy, Ipsos Business Consulting phân tích

2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 2024 2025

5.6 6.2 6.8 7.1 7.7 8.4 9.2
10.2

11.2
12.3

13.7
15.2

16.8
18.6

20.5
22.7CAGR 9.0%

10.6%
2010-2017

CAGR
2018e-2025f
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*  Trang thông tin được VCCI-HCM thực hiện với sự cộng tác  
 của Ipsos Busisness Consulting
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II. CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

III. QUAN ĐIỂM CỦA IPSOS BUSINESS CONSULTING

Dù trong bối cảnh thị trường kinh tế không quá thuận lợi trong nhiều năm qua, ngành công nghiệp xây 
dựng vẫn tìm ra được con đường phát triển vượt trội cho mình. Sự phát triển được dự đoán trong các năm 
sắp tới lên đến hai chữ số với sẽ là một tiền đề vững chắc cho các chủ đầu tư trong việc tham dự vào cuộc 
chơi. Cùng với sự tăng trưởng về dân số và sự giới hạn trong quỹ đất, ngành công nghiệp xây dựng nói chung 
và ngành bất động sản nói riêng sẽ còn nhiều bước tiến lớn trong thời gian sắp tới.

Ngành công nghiệp xây dựng ở Việt Nam được chia làm 3 lĩnh vực chính bao gồm bất động sản, thị trường dịch 
vụ xây dựng và thị trường nguyên vật liệu xây dựng:

l  Thị trường bất động sản: thị trường này bao gồm những dịch vụ quản lý, tư vấn và tiếp thị những sản phẩm  
 về nhà của và đất đai. Bất động sản được chia ra thành căn hô chung cư, tòa nhà văn phòng và các công  
 trình thương mại.

l  Thị trường dịch vụ xây dựng: bao gồm những dịch vụ liên quan đến thiết kế, xây dựng kết cấu, hoàn thiện  
 những dự án và lắp đặt các tiêu chí có liên quan như hệ thống điện, nước, internet và các hệ thống an toàn.  
 Dựa trên mục tiêu sử dụng, thị trường được chia ra thành dịch vụ dân cư, công trình công cộng và công trình  
 khác.

l  Thị trường nguyên vật liệu xây dựng: cung cấp các vật liệu như xi măng, sắt thép, đất cát, gỗ và các loại phụ  
 liệu khác có thể dùng để hỗ trợ cho quá trình xây dựng như sơn và điện.

Sơ đồ 1: Cơ cấu ngành công nghiệp ở Việt Nam

NGUYÊN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG

DỊCH VỤ
XÂY DỰNG

NGÀNH CÔNG NGHIỆP
XÂY DỰNG

BẤT ĐỘNG SẢN



Là tổ chức công nghiệp hàng đầu với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật 
trên khắp thế giới, UL đã có 125 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm dây và cáp điện - cùng với 
sự am hiểu sâu sắc những tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế về sản 
phẩm dây và cáp điện. UL cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, một 
cửa, ngay tại địa phương cho các sản phẩm dây và cáp điện bằng 
cách đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan của các thị trường.

Nhằm cung cấp những thông tin tổng quan về các chương trình 
chứng thực của UL và các chi tiết liên quan tới các loại sản phẩm 
dây và cáp điện khác nhau, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM)phối hợp với Tổ chức Hoa 
Kỳ UL (Under writers Laboratories) tổ chức:

“HỘI THẢO DÂY VÀ CÁP ĐIỆN”
• Đối tượng tham dự:
Lãnh đạo các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dây - cáp điện, 
các giảng viên chuyên giảng dạy về hệ thống/kỹ thuật điện đến từ 
các trường Đại học - Cao đẳng.

• Phí tham dự: Miễn phí
(Có hỗ trợ phiên dịch Anh - Việt và Ăn trưa).

Tham gia hội thảo, Các đại biểu tham dự cũng sẽ được nghe trình 
bày về những quy định và các yêu cầu khác nhau cần thiết về các 
tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành dây và cáp điện để có thể tiếp 
cận các thị trường trọng điểm như ASEAN, Bắc Mỹ và Canada. Đồng 
thời, các quý vị sẽ thấy rõ hơn tại sao khi có được nhãn hiệu UL lại 
có thể bảo vệ sản phẩm và thương hiệu của mình chống lại hàng 
nhái. Đây còn là cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia về các 
vấn đề chuyên môn mà mỗi công ty có thể cần tham vấn.

HỘI THẢO
DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

THỜI GIAN:
Thứ Tư, ngày 17/04/2019 

(8h30 - 12h30)

ĐỊA ĐIỂM:
KS Lotte Legend Saigon Hotel

2A - 4A Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 5171 - Fax: 028. 3932 5472

A. Dũng - DĐ: 0912 363 838; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn


