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HOẠT ĐỘNG VCCI

Toàn cảnh buổi lễ

Chương trình có sự tham dự 
của Lãnh đạo VCCI-HCM, Sở 
Ngoại Vụ tỉnh Phú Yên, Sở 
Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Phú 

Yên, Lãnh đạo tập  đoàn Bamboo 
Capital và các đơn vị thành viên, 
Lãnh đạo ABA và đông đảo doanh 
nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc cũng 
như các cơ quan truyền thông.

Phát biểu khai mạc chương trình, 
Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó giám 
đốc VCCI-HCM cho biết: Việt Nam 
đang đón nhận làn song đầu tư thứ 
Ba từ Hàn Quốc.  Về quan hệ thương 
mại, Hàn Quốc hiện là đối tác thương 
mại lớn thứ hai của Việt Nam và Việt 
Nam là đối tác thương mại lớn thứ 
tư của Hàn Quốc. Kim ngạch thương 
mại song phương giữa Việt Nam và 
Hàn Quốc đã tăng trên 130 lần từ 0,5 
tỉ USD năm 1992 lên 65,7 tỉ USD năm 
2018. Trong đó, giá trị xuất khẩu của 
Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 18,2 tỉ 
USD (tăng 23% so với năm 2017) và 
giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ 
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thị trường Hàn Quốc đạt gần 47,5 tỉ 
USD (tăng 2% so với năm 2017).

Đặc điểm nổi bật trong quan hệ 
thương mại giữa Việt Nam và Hàn 
Quốc là cơ cấu hàng hóa xuất nhập 
khẩu có tính bổ sung rõ nét, cơ bản 
không cạnh tranh trực tiếp. Việt Nam 
chủ yếu xuất khẩu sang Hàn Quốc 
một số sản phẩm như: điện thoại 
di động và linh kiện, hàng dệt may, 
thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, máy 
móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng... và 
nhập khẩu từ thị trường này các mặt 
hàng như:  máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện, máy móc thiết 
bị, dụng cụ phụ tùng, điện thoại di 
động và linh kiện, vải các loại, chất 
dẻo nguyên liệu...

Về quan hệ đầu tư, tính đến tháng 

12/2018, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn 
nhất Việt Nam với 7459 dự án, tổng 
vốn đăng ký trên 62,5 tỉ USD... Ngoài 
ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng duy 
trì chính sách hỗ trợ Việt Nam thông 
qua nguồn vốn ưu đãi ODA, trở thành 
quốc gia cung cấp ODA lớn thứ hai 
cho Việt Nam. Hiện nay dòng đầu tư 
từ Hàn Quốc vào Việt Nam đang có 
xu hướng chuyển đổi sang hợp tác 
- chuyển giao công nghệ thay vì chỉ 
đơn thuần là gia công lắp ráp để thực 
hiện chiến lược khác biệt hóa so với 
các nhà đầu tư khác tại Việt Nam.

Sau phiên hội thảo, doanh 
nghiệp hai bên có cơ hội trao đổi 
trực tiếp với nhau về các vấn đề mà 
hai bên cùng quan tâm để tìm kiếm 
cơ hội kinh doanh mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Chiều ngày 25/4/2019, nhân 
dịp Đoàn Doanh nghiệp Hàn 
Quốc do Liên minh doanh 
nghiệp ASIA (ABA) - Hàn 
Quốc dẫn đầu sang thăm và 
làm việc tại Việt Nam, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam, Chi nhánh tại 
TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp 
với Tập đoàn Bamboo Capital 
và ABA tổ chức chương trình 
Ngày hội kết nối doanh nghiệp 
Việt Nam - Hàn Quốc.
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Sau 25 năm kể từ khi bình 
thường hóa quan hệ, kim 
ngạch thương mại hai chiều 
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tăng 

gần 120 lần, từ mức 450 triệu USD 
năm 1994 lên hơn 60 tỷ USD vào năm 
2018. Hiện Việt Nam đang đứng thứ 
16 trong số các đối tác thương mại 
hàng đầu của Hoa kỳ và tăng trưởng 
thương mại hai nước hàng năm đạt 
bình quân 20%.

Chuyến công du của Tổng 
thống Donald Trump (từ ngày 26 - 
28/2/2019) được coi là cơ hội để thúc 
đẩy thương mại và đầu tư giữa hai 
nước. Vài ngày trước khi Tổng thống 
Donald Trump tới Việt Nam, quả xoài 
của Việt Nam chính thức được phép 
xuất khẩu sang Hoa Kỳ sau gần 10 
năm chờ đợi.

Bước sang năm 2019, kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ có 
bước tăng trưởng thần tốc, chỉ tính 
riêng tháng 01/2019 đã đạt hơn 5,15 
tỷ USD, tăng 42,1% so với cùng kỳ 
năm 2018. Với con số này, tốc độ tăng 
trưởng xuất khẩu hàng hóa sang Hoa 
Kỳ cao hơn 4,7 lần tốc độ bình quân 
của tất cả các thị trường khác.

Tại Việt Nam, dệt may là mặt hàng 
có kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang 
Hoa Kỳ, đạt 1,59 tỷ USD, tăng 34,1%. 
Ngoài ra, các ngành hàng chủ lực như 
giày dép, gỗ và sản phẩm của gỗ, điện 
thoại,... luôn ở mức tăng trưởng cao 
và được đông đảo người dân Hoa Kỳ 
cũng như hàng triệu người Mỹ gốc 
Việt quan tâm ủng hộ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Herb 
Cochran - Cố vấn cấp cao Dự án Tạo 

thuận lợi thương mại (VTFA), cựu 
Giám đốc AmCham Việt Nam tại TP. 
HCM cho biết: “Rào cản lớn nhất khi 
doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường 
Mỹ chính là việc thiếu kiến thức và các 
yêu cầu về xuất khẩu và kinh doanh 
tại Mỹ. Các doanh nghiệp Việt Nam 
cần phải chủ động, từng bước hợp 
tác với các công ty nhập khẩu của Mỹ 
để đáp ứng những nhu cầu về nhập 
khẩu hàng hóa. Hiện tại, có rất nhiều 
nhà cung cấp dịch vụ của Mỹ có thể 
hỗ trợ doanh nghiệp".

VCCI, AmCham và CTRMS (công ty 
con của AmCham) đã đồng ý hợp tác 
để giúp các doanh nghiệp Việt Nam 
có được “Xác định trước” từ cơ quan 
hải quan và bảo vệ biên giới của Hoa 
Kỳ. Các ràng buộc về quy tắc Xác định 
trước này để cung cấp cho các nhà 
xuất nhập khẩu Việt Nam hiểu rằng 
cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới 
của Hoa Kỳ sẽ xử lý giao dịch hàng 
hóa của họ như thế nào khi nhập 
khẩu vào Mỹ. 

THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ  
THỜI CƠ VÀ VẬN HỘI MỚI
Sáng 26/04, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp 
với Công ty Grand Aster USA (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo “Thương mại Việt Mỹ: Thời cơ vận hội mới” 
và giới thiệu “Triển lãm Quốc tế hàng Việt Nam” tại Hội chợ Quốc tế Hoa Kỳ Global Expo 2019 dự 
kiến diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/9 tới tại Trung tâm hội nghị Anaheim, bang California, Hoa Kỳ.

Đại diện VCCI, công ty Grand Astar USA và AmCham Việt Nam tham gia Hội thảo

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ HÀNG  
VIỆT NAM TẠI HỘI CHỢ QUỐC TẾ 
GLOBAL EXPO 2019

Hội chợ Quốc tế Global Expo 
2019 được tổ chức với quy mô 
10.000m2, tiếp đón 400 doanh 
nghiệp đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ 
và nhiều quốc gia khác, trong hơn 
25 lĩnh vực với hơn 10.000 khách 
tham quan.
Lần đầu tiên, một hội chợ từ Hoa 
Kỳ đặc biệt hướng đến các doanh 
nghiệp Việt nam, bên cạnh các 
doanh nghiệp từ hàng chục quốc 
gia trên thế giới. Các ngành hàng 
chủ lực của doanh nghiệp Việt 
Nam tham gia hội chợ như: Nông 
sản, hải sản, lương thực và thực 
phẩm; Thủ công mỹ nghệ và hàng 
tiêu dùng; xây dựng và trang trí 
nội thất; Công nghệ thông tin và 
kỹ thuật số; Các dự án kêu gọi 
vốn đầu tư từ nước ngoài.
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DOANH NGHIỆP NGÀNH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN  
TÌM GIẢI PHÁP KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT 
KHẨU TRỌNG ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Nhóm hàng dây điện và cáp điện của Việt Nam đang chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu 
với kim ngạch hàng tỉ USD. Hiểu biết và nắm bắt các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên 
ngành là bước đi quan trọng doanh nghiệp cần nắm vững để khai thác tốt thị trường toàn cầu.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCI-HCM phát biểu khai mạc hội thảo

XUẤT KHẨU DÂY VÀ CÁP ĐIỆN  
TĂNG MẠNH

Sản phẩm dây và cáp điện được đánh 
giá là một trong những nhóm ngành hàng 
đóng góp không nhỏ vào giá trị sản xuất 
công nghiệp của Việt Nam. Theo tổng cục 
Hải quan, năm 2018, kinh ngạch xuất khẩu 
sản phẩm dây và cáp điện của Việt Nam đạt 
1,7 tỉ USD, tăng 21% so với năm 2017.

Tại Hội thảo Dây và cáp điện do Chi 
nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam tại TP HCM và Tổ chức Mỹ UL 
(Under writers Laboratories) tổ chức ngày 
17/4, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, 
Giám đốc Chi nhánh VCCI tại TP HCM nhận 
định, mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng 
mạnh nhưng áp lực cạnh tranh trong thị 

trường này vẫn lớn và rủi ro từ xu 
hướng bảo hộ thương mại ngày 
càng gia tăng.

Bên cạnh đó, những đổi mới về 
công nghệ và tiêu chuẩn về tiết kiệm 
năng lượng và bảo vệ môi trường 
được nâng cao tại nhiều quốc gia 
và vùng lãnh thổ buộc các nhà sản 
xuất cũng cạnh tranh nhau trong 
việc trang bị công nghệ tiên tiến để 
hoàn thiện dây chuyền sản xuất.

Hiện tại, Việt Nam có trên 200 
doanh nghiệp tham gia sản xuất và 
xuất khẩu dây, cáp điện, trong đó có 
nhiều công ty 100% vốn đầu tư nước 
ngoài hoặc liên doanh với nước 
ngoài để đầu tư sản xuất, xuất khẩu 
mặt hàng này với quy mô lớn và có 
dây chuyền công nghệ hiện đại.

Trong đó, nhóm sản phẩm dây 
điện và cáp điện xuất khẩu hầu như 
là của các công ty trong nước, nhưng 
nhập khẩu nhóm hàng này thì phần 
lớn là của công ty vốn đầu tư nước 
ngoài, chiếm tới 78,1% trong tổng 
kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng 
này của cả nước, đạt 400,68 triệu 
USD năm 2018.

Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh 
tế Thế giới, nền kinh tế Việt Nam 
đang chuyển từ giai đoạn phát triển 
với động lực dựa vào nguồn lực có 
sẵn sang giai đoạn phát triển dựa 
trên hiệu suất. Trong đó, nâng cao 
năng suất, chất lượng là yếu tố then 
chốt.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ 
tịch VCCI cho biết thêm, ngay tại 
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thị trường Việt nam, để có thể 
cạnh tranh, các sản phẩm “Made in 
Vietnam” cũng phải đáp ứng yêu cầu 
chất lượng ngày càng cao, đặc biệt 
trong bối cảnh xã hội và người tiêu 
dùng ngày càng quan tâm đến khía 
cạnh an toàn và thân thiện với môi 
trường của sản phẩm.

GIẢI PHÁP TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 
XUẤT KHẨU TRỌNG ĐIỂM

Khi hàng rào thuế quan được hạ 
xuống là điều kiện cần thì việc chinh 
phục các hàng rào phi thuế quan 
hay hàng rào kỹ thuật là điều kiện đủ 
để thâm nhập các thị trường rộng 
lớn. Đó là nhận định của ông Võ Tân 
Thành, Phó Chủ tịch VCCI, Giám đốc 
Chi nhánh VCCI tại TP HCM.

Ông Thành phân tích, hiểu biết 
và nắm bắt các quy định về tiêu 
chuẩn kỹ thuật chuyên ngành là 
bước đi quan trọng đầu tiên vừa 
giúp doanh nghiệp có được định 
hướng đúng và qua đó định vị được 
vị trí của mình trong chuỗi giá trị và 
chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời 
là cơ sở để từng bước nâng cấp cơ 
sở sản xuất theo hướng ngày càng 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả

Mặt khác, hiện tại, nền kinh tế 

Việt Nam ngày càng tham gia sau 
vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
tế, điển hình với việc tham gia WTO 
và các hiệp định thương mại tự do, 
điều đó sẽ giúp mở rộng không gian 
hoạt động sâu rộng cho các doanh 
nghiệp Việt Nam nói riêng và các 
doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở 
sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam 
nói chung, với cả cơ hội và thách 
thức đan xen.

“Doanh nghiệp phải nắm vững 
những quy định và các yêu cầu 
khác nhau cần thiết về tiêu chuẩn 

kỹ thuận chuyên ngành dây và 
cáp điện để có thể tiếp cận các thị 
trường trọng điểm như ASEAN, Mỹ 
và Canada”, ông Thành nhấn mạnh.

Còn theo ông Tôn Thất Kiêm, 
Giám đốc UL Việt Nam, doanh 
nghiệp cần cập nhật thông tin về 
các tiêu chuẩn an toàn của lĩnh vực 
dây và cáp điện quốc tế, từ đó, có 
thể chủ động đề ra các phương án 
đầu tư, kinh doanh để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng của thị trường 
trong nước cũng nhu tận dụng cơ 
hội phát triển ra thị trường toàn cầu.

Cụ thể, ông Tôn Thất Kiêm dẫn 
chứng: “Chứng nhận UL sẽ giúp cho 
nhà sản xuất cạnh tranh tốt hơn dựa 
vào chất lượng, uy tín và đẩy lùi tình 
trạng sản xuất gian lận”. Bởi, theo 
ông thông tin, dấu chứng nhận UL 
không chỉ có uy tín tại thị trường Bắc 
Mỹ mà còn ở hầu hết các nước châu 
Mỹ La tinh, châu Âu và châu Á. Điều 
này sẽ giúp mở rộng cánh cửa để các 
nhà sản xuất chinh phục thị trường 
toàn cầu.

Đặc biệt, việc doanh nghiệp 
đạt chứng nhận an toàn sản phẩm, 
còn giúp người tiêu dùng thuận lợi 
trong việc lựa chọn và sử dụng các 
sản phẩm có uy tín đã được kiểm tra 
chặt chẽ và chứng nhận an toàn sử 
dụng, ông Kiêm nhấn mạnh.

Nguồn: Kinh tế & Tiêu dùng

Ông Tôn Thất Kiêm, Giám đốc UL Việt Nam bàn luận về giải pháp chống hàng giả. 
Ảnh: Như Huỳnh

Toàn cảnh buổi hội thảo
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Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, 
Giám đốc VCCI-HCM cho biết, Bộ 
Luật Lao động áp dụng thực tế từ 
năm 2013 đã nhìn nhận vai trò của 

doanh nghiệp với công tác đào tạo nguồn 
nhân lực tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau gần 6 
năm bộ Luật Lao động được triển khai thực tế, 
chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa được cải 
thiện như kỳ vọng, cụ thể là các doanh nghiệp 
vẫn gặp tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề 
cao. Bên cạnh đó còn phải kể đến các nguyên 
nhân như thiếu đội ngũ chuyên gia, trang thiết 
bị đào tạo chưa đáp ứng, chương trình đào tạo 
chưa cập nhật...

Việc gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp là trọng tâm trong việc nâng 
cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tuy 
nhiên, theo ông Võ Tân Thành, trên thực tế, các 
doanh nghiệp lẫn cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc khi áp 
dụng và thực tế hóa các quy định. Hiện nay, các 
doanh nghiệp chỉ hợp tác trên tinh thần thiện 
nguyện chứ chưa thấy được sự chia sẻ quyền 
lợi và trách nhiệm tương xứng.

Ở góc độ quản lý Nhà nước, TS. Trương Anh 
Dũng (Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục 
nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH) nhìn nhận DN có 
tham gia hỗ trợ nhà trường trong hoạt động 
dạy nghề, tuy nhiên kết quả còn hạn chế. Khảo 
sát tại Hà Nội, DN cho rằng không biết có những 
ưu đãi khi tham gia đào tạo nghề. Bộ LĐ-TB&XH 
đã có nhiều quy định, văn bản, hướng dẫn gần 
như đầy đủ nhưng DN cũng không nắm, điều 
này cho thấy một số địa phương chưa tích cực 
triển khai, truyền thông chưa đủ mạnh. “Đào 

tạo kép là mô hình đào tạo nghề hay của Đức nhưng tại Việt Nam 
đến nay vẫn chưa đưa vào luật. Ở mô hình này, Đức không quy 
định người dạy ở DN phải có chứng chỉ, trong khi Việt Nam bắt 
buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là một rào cản”, ông 
Dũng chỉ rõ.

Trao đổi về các thách thức trong giáo dục nghề nghiệp, TS 
Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ đào tạo chính quy, Tổng Cục giáo 
dục nghề nghiệp, Bộ LĐTB-XH chỉ rõ, năng lực cạnh tranh của 
Việt Nam năm 2018 chỉ xếp thứ 77/140 quốc gia, vùng lãnh thổ 
và đang rất yếu kém về kỹ năng nghề nghiệp. Về năng suất lao 
động, Tiến sĩ Vũ Xuân Hùng thông tin, theo Ngân hàng thế giới 
(WB), năng suất lao động ở Việt Nam đang rất thấp, chỉ đạt 6.776 
USD/người/năm. Đặc biệt, cơ cấu trình độ lao động rất bất cập. 
TS. Vũ Xuân Hùng phân tích, năm 1979, cứ 1 lao động có trình độ 
từ đại học trở lên thì có 2 lao động cao đẳng, 7 lao động trung cấp, 
kỹ thuật. Đến năm 2012, tỷ lệ này là 1: 0,46: 0,58. Tới năm 2018, tỷ 
lệ tương ứng là 1: 0,35: 0,65. Điều đó có nghĩa, cứ 1 lao động trình 

LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI VÀ VIỆC NÂNG CAO SỰ 
GẮN KẾT CỦA DOANH NGHIỆP TRONG GIÁO DỤC 
NGHỀ NGHIỆP
Ngày 19-4-2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh tại TPHCM (VCCI-HCM) 
phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB-XH) và Cơ quan hợp tác phát triển Đức 
(GIZ) tổ chức tọa đàm về quy định của pháp luật lao động và sự tham gia của doanh nghiệp 
trong công tác giáo dục nghề nghiệp.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCI-HCM
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độ đại học thì chưa có đến 1 nửa người là người 
lao động trực tiếp, lao động kỹ thuật. Trong khi 
đó, nguyên lý khách quan thị trường lao động 
luôn cần cơ cấu lao động kỹ thuật, lao động trực 
tiếp nhiều hơn lao động gián tiếp.

Để sự tham gia của doanh nghiệp trong giáo 
dục nghề nghiệp được thực hiện một cách hiệu 
quả, TS. Vũ Xuân Hùng đề nghị, cần xây dựng cơ 
chế điều phối, phối hợp 3 bên giữa nhà nước - 
nhà trường – nhà doanh nghiệp. Trong đó, phân 
định rõ nội dung thực hiện quyền và trách nhiệm 
của doanh nghiệp, cụ thể về liên kết đào tạo, đặt 
hàng đào tạo, tham gia các hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bà Britta van Erckelens (Phó Giám đốc chương 
trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam - Cơ quan 
hợp tác phát triển Đức - GIZ) chia sẻ: “Muốn có 
nguồn nhân lực chất lượng thì DN phải tham gia 
vào giáo dục nghề nghiệp. Để làm được điều này, 
trước hết cần bổ sung nội dung và ý nghĩa về các 
mối liên quan giữa nhà trường và DN trong luật.

Ông Mai Đức Thiện (Phó Vụ trưởng Vụ Pháp 
chế, Bộ LĐ-TB&XH) nhìn nhận: Hiện nay chỉ 
khuyến khích DN tham gia đào tạo nghề chứ 
chưa có chính sách cụ thể nào. DN tuyển người 
lao động là để làm việc chứ không phải để đào 
tạo. Một khi người lao động không đáp ứng yêu 
cầu thì DN phải đào tạo lại. Như vậy, khi tham gia 
vào giáo dục nghề nghiệp, chi phí đó sẽ như thế 
nào, có yêu cầu ràng buộc gì ở người lao động 
không?

“Thời gian tới, Luật Lao động sửa đổi cũng chỉ 
sửa đổi 4 điều, thêm vào chính sách hỗ trợ DN có 
đánh giá tác động xã hội, quyền lợi cho DN, có 
những điều khoản cụ thể để thúc đẩy năng suất 
lao động thông qua hợp tác giữa nhà trường và 
DN”, ông Thiện nói.

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN  
DOANH NGHIỆP VỀ DỰ THẢO LUẬT 
SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT 
DOANH NGHIỆP

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì soạn thảo 
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu 
tư và Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo). 
Đối với Luật Đầu tư, Dự thảo sửa đổi nhiều vấn đề quan 
trọng như thủ tục đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư, địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài, 
bãi bỏ 26 ngành nghề kinh doanh có điều kiện... Đối 
với Luật Doanh nghiệp, Dự thảo sửa đổi các quy định 
liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, tổ chức, hoạt 
động, quản trị của doanh nghiệp, bãi bỏ con dấu doanh 
nghiệp, chế độ báo cáo, yêu cầu thay đổi thông tin đăng 
ký doanh nghiệp...

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm 
quyền và lợi ích của của doanh nghiệp có liên quan, 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức:

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP
DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT DOANH NGHIỆP

Thời gian:
Thứ Tư, ngày 29 tháng 05 năm 2019 (8:00-11:30)

Địa điểm:
Hội trường lầu 10, VCCI-HCM,  

171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

VCCI trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp/
Hiệp hội/Chuyên gia tham gia và đóng góp ý kiến tại 
Hội thảo.

Vui lòng xem chi tiết Dự thảo tại đây: http://vibonline.
com.vn/du_thao/du-thao-sua-doi-bo-sung-luat-
doanh-nghiep-luat-dau-tu-phien-ban-thang-32019

Các diễn giả tại tọa đàm

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký 
trước ngày 28/05/2019: 

PHÒNG PHÁP CHẾ, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 6498/ 3932 5989 - Fax: 028. 3932 5472

A. Linh - DĐ: 091 908 3777
Email: khanhlinhvcci@yahoo.com

A. Đức - DĐ: 090 949 7155
Email: nvduc1980@gmail.com; 
ducnguyen@vcci-hcm.org.vn
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LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI
THÁNG 04/2019

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

3642. CÔNG TY TNHH CK FROZEN FOODS VIỆT NAM 
ĐC: 01 Đặng Văn Sâm, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: 0126 413 7657 - 0902373332                                                                                           
Email: hao@ckfrozen.com 
Giám đốc: Ông Phạm Lê Nguyên Hảo
Ngành nghề: Chế biến bảo quản thủy sản. Bán buôn thực 
phẩm. Các mặt hàng cá nước ngọt, một số mặt hàng cá 
biển...
 
3643. CÔNG TY CỔ PHẦN LGF
ĐC: Phòng G08, Tầng trệt The Mannor, 89 Nguyễn Hữu 
Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 028 6653 6345                                          
Email: info@lgf.vn; chairman@lgf.vn
Website: www.lgf.vn                                             
Giám đốc: Ông Võ Trần Phú
Ngành nghề: Tư vấn quản lý.

3644. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THUẾ 
VIỆT NAM
ĐC: 52 Trần Văn Danh, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 028 3849 3333 - Fax: 028 3849 0595                                             
Email: info@vtaxcorp.com;  
dongnhuanh@ vtaxcorp.com
Website: www vtaxcorp.com
Giám đốc: Bà Đồng Thị Như Anh
Ngành nghề: Thuế - Dịch vụ tư vấn thuế. Kế toán và kiểm 
toán . Tư vấn thành lập doanh nghiệp. Tư vấn đầu tư 
nước ngoài. Tư vấn sở hữu trí tuệ...

3645. CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MIÊN SƠN
ĐC: 200 Đường Quốc lộ 13 (cũ), P. 4, Q. Gò Vấp, TP.HCM
VPĐD: 104 Đường số 1, P. 4, Q. Gò Vấp, TP.HCM
ĐT: 028 73036348 / 028 6294 1726                                           
Email: Lp@misontrans.com; cs5@ misontrans.com
Website:www. misontrans.com  
Giám đốc: Ông Phạm Long Phụng
Ngành nghề: Dịch vụ xuất nhập khẩu: Các mặt hàng hoa 
quả, thiết bị xây dựng, thể thao, sắt thép, vải, thực phẩm 
chức năng, máy móc công nghiệp, đồ chơi trẻ em... Dịch 
vụ vận tải: Chuyên chở các mặt hàng trên về kho khách 
hàng (bao gồm xe Container 20’ 40; xe tải nhỏ)...

3646. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
NÔNG SẢN ĐAKAO
ĐC: 130 Điện Biên Phủ, P. ĐaKao, Q. 1, TP.HCM
ĐT: 028 3822 3768
Fax: 028 3820 4082                                            
Email: nongsandakao@gmail.com 
Website: www.nongsandakao.vn
Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Ngành nghề: Nhập khẩu hạt điều thô. Xuất khẩu hạt điều 
nhân.

3647. CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI K&A
ĐC: B66 Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 028 2245 9777                                            
Email:alice.do@knalogvn; bichngoc26793@gmail.com
Website:www. knalogvn
Giám đốc: Bà Nguyễn Trương Đan Thanh
Ngành nghề: Làm dịch vụ Xuất nhập khẩu... 

3648. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU 
CHÂU THIÊN PHÚ
ĐC: 32/42/9 Bùi Đình Túy, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 028 3636 7245                                            
Email: chauthienphu2017@gmail.com
Website: www.ctp-me.com.vn 
Giám đốc: Bà Nguyễn Hồng Loan
Ngành nghề: Chuyên cung cấp và lắp đặt các thiết bị 
năng lượng điện mặt trời. Dịch vụ Xuất nhập khẩu...
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3649. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT
ĐC: 01 Hoàng Văn Thụ, P. 4 , TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
ĐT: 0263 3836 654 - Fax: 0263 3545 099                                             
Email: cdndalat@cdndalat.edu.vn;  
truclancdndalat@gmail.com
Website:www .cdndalat.edu.vn
Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ngành nghề: Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp: Đào tạo nguồn nhân lực hệ Trung cấp, cao đẳng 
thuộc các lĩnh vực Du lịch, Nông nghiệp và Sinh học ứng 
dụng. Điện - Điện tử... Cung cấp các khóa đào tạo ngắn 
hạn, bồi dưỡng tay nghề...

3650. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
KIẾN THẠCH
ĐC: 371 Đường số 3J Cư xá Ngân hàng, P. Tân Thuận 
Tây, Q. 7, TP.HCM
ĐT: 028 66 700 700 - Fax: 028 6262 2799                                             
Email: kienthachstone@gmail.com; 
daothuyhang1609@gmail.com
Giám đốc: Ông Trần Đức Minh
Ngành nghề: Thi công sơn nghệ thuật Novacolor và 
Spiver Made in Italy.

3651. CÔNG TY TNHH IEV TECHNOLOGIES VIỆT NAM
ĐC: 40 Bà Huyện Thanh Quan, P. 6 , Q. 3, TP.HCM
ĐT: 028 3997 0196 - Fax: 028 3997 0197                                             
Email: ievvn@iev-group.com; dieu@ iev-group.com
Website: iev-group.com
Giám đốc: Bà Trần Thị Anh Quí 
Ngành nghề: Các sản phẩm chính của công ty như: Wax 
Tape, MGP dùng trong công nghiệp nhằm mục đích 
chống ăn mòn kim loại và bê tông. Chất tẩy rửa Bio Solv 
dùng trong công nghiệp...

3652. CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM)
ĐC: 177 Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3, TP.HCM
ĐT: 028 3512 9572/ 73 - Fax: 028 3512 9577                                            
Email: info.iho@adenservices.com;  
uyen.tran@ adenservices.com
Website: wwwadenservices.com  
Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Tố Trinh
Ngành nghề: Gồm 4 nhóm dịch vụ chính. Con người: 
Cải thiện chất lượng cuộc sống và hiệu quả nơi làm việc. 
Tài sản: Giải pháp IFM tích hợp giúp tối đa hóa hiệu quả 
quản lý tài sản. Môi trường: Các giải pháp giúp tác động 
môi trường. Công nghệ: Thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ 
thuật số cho doanh nghiệp...

3653. CÔNG TY TNHH LUẬT GIA KHANG
ĐC: 347 Nguyễn Thái Bình, P. 12,  Q. Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 028 3842 8298                                             
Email: luatgiakhang@gmail.com 
Website: www. luatgiakhang.com
Giám đốc: Ông Văn Bá Trung
Ngành nghề: Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước. Dịch vụ 
kế toán.

3654. CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DU LỊCH  
LỮ HÀNH Á ÂU
ĐC: 248/1C Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình,  
TP.HCM
ĐT: 028 3811 9296                                            
Email: trangnguyen@aautourist.vn;  
thaongo@ aautourist.vn
Website: www. aautourist.vn
Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngành nghề: Điều hành du lịch.
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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

3655. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
ĐẠI THỊNH VƯỢNG
ĐC: 602/43E  Điện Biên Phủ, P. 22,  Q. Bình Thạnh, 
TP.HCM
ĐT: 0938 333 565                                             
Email: lienhe@xucxic.com 
Website: www. xucxic.com;  
johnydnguyen@gmail.com                                               
Giám đốc: Ông Nguyễn Trí Dũng
Ngành nghề: Xây dựng, thiết kế - thi công nội thất. Bán lẻ 
nội thất.
 
3656. CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ BỘ SƯU TẬP 
QUỐC TẾ
ĐC: 222 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3, TP.HCM
ĐT: 028 3822 5902 - 028 3820 0051 - 0901 377 727                                           
Email: info@dpicenter.edu.vn;  
thaocao.dpi97@gmail.com
Website:www. dpicenter.edu.vn                                                 
Giám đốc: Bà Cao Thị Bích Thảo
Ngành nghề: Giáo dục và dạy nghề...

3657. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ  
BB VIỆT NAM
ĐC: 170 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP.HCM
ĐT: 0774 53 8888                                            
Email: info@bblink.com; david.do@bblink.com
Website: www.  bblink.com
Tổng Giám đốc: Ông Đỗ Hồng Phúc
Ngành nghề: Thương mại

3658. CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG  
- THƯƠNG MẠI THIÊN AN
ĐC: 61/29 Bình Giã, P. 13,  Q. Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 028 5446 3207 - Fax: 028 5446 3208                                             
Email: info@thienancorp.vn;  
nguyenngochieu@thienancorp.vn
Website:www. thienancorp.vn 
MST: 0302521263                                                 
Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Khánh
Ngành nghề: Thiết kế, xây dựng dân dụng và công nghiệp 
(Design & Build). Các giải pháp cơ khí công nghiệp... 

3659. CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH
ĐC: 371/4 Trường Chinh, P. 14 , Q. Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 028 3811 6026                                               
Email: nguyentt@phuthinhtravel.vn
Website: www.aiggogo.vn   
Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Trường Phúc Thịnh 
Ngành nghề: Kinh doanh vé máy bay, du lịch, khách sạn...

3660. CÔNG TY TNHH ONEXLOGISTICS
ĐC: 04 - 39 the Prince Residence - Số 17 - 19 - 21 
Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: 0909 542 449                                             
Email: tu.vo@onexlogictics.com
Website: www.onexlogistics.com;  
cskh@onexlogistics.com
Giám đốc: Ông Võ Thanh Tú
ĐT: 0909 542 449
Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên qua đến 
vận tải: Giao nhận hàng hóa, hoạt động của đại lý làm 
thủ tục Hải quan...
 

3661. CÔNG TY TNHH NV APPAREL
ĐC: Lô C1, KCN Bình Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Châu 
Thành, Tỉnh An Giang
VPĐD: Nhà số 1, Đường 5, P. An Phú, Q. 2, TP.HCM
ĐT: 028 3744 7222                                            
Email: sudarat.k_nac@niceapparelgroup.com; 
vanai.l_nv@niceapparelgroup.com  
Giám đốc: Ông Prasop Jirawatwong
Ngành nghề: Sản xuất xuất khẩu hàng may mặc nhãn 
hiệu Nike.

10. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn
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KHÓA ĐÀO TẠO

Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) là một hệ thống các công cụ và phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh 
gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh.
Nắm bắt được điều đó và nhằm giúp doanh nghiệp trang bị được những kiến thức cập nhật về mô hình quản lý sản 
xuất tinh gọn đang được nghiên cứu áp dụng rộng rãi trong các Doanh nghiệp sản xuất ở các nước công nghiệp tiên 
tiến, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) tổ chức khóa đào tạo:

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TỊNH GỌN - LEAN MUNUFACTURING
Thời gian: Ngày 31/5 - 01/06/2019 (8:00 - 16:30)
Địa điểm: Hội trường Lầu 3, Tòa nhà VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu P.7, Q.3, TP.HCM
Giảng viên: Ths Trần Thắng Lợi - Chuyên gia về lĩnh vực tinh gọn (Lean Six Sigma, M.Sc trong quản lý sản xuất toàn 
cầu) - Chuyên gia cao cấp của SOPEC.
Phí tham dự: Hội viên VCCI: 2.200.000 VNĐ/người. (Chưa hội viên VCCI:  2.400.000 VNĐ/người). Ưu đãi: Doanh nghiệp 
đăng ký 3 học viên được miễn phí học viên thứ 4, Doanh nghiệp đóng học phí trước ngày 20/5 được giảm 100.000 
VNĐ trên mỗi học viên.

Nhằm giúp các doanh nghiệp cập nhật các quy định mới nhất về luật thuế và những nội dung cần lưu ý khi 
quyết toán thuế năm 2019, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) 
sẽ tổ chức khóa tập huấn:

RÀ SOÁT HỒ SƠ KHAI THUẾ - TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ THUẾ  PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
l Thời gian: Thứ Năm, Ngày 30/05/2019 (8:00 - 16:30)
l Địa điểm: Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3, TP.HCM
l Giảng viên: Ths. Nguyễn Hữu Tuyền - Phó phòng Thanh tra, Cục thuế TP. HCM.
l Phí tham dự : Hội viên VCCI: 700,000/Học viên (Chưa là Hội viên VCCI: 800.000/Học viên). Ưu đãi: Đăng ký 2 
học viên được miễn phí học viên thứ 3.
Nội dung:
- Giới thiệu những lợi ích của việc rà soát hồ sơ khai thuế, nội dung rà soát, thời điểm ra soát, làm thế nào để 
trong một khoản thời gian ngằn nhất có thể ra soát toán bộ hồ sơ khai thuế.
- Kỹ năng rà soát hồ sơ khai thuế GTGT. Kỹ năng rà soát hồ sơ khai thuế TNDN. Kỹ năng rà soát hồ sơ khai thuế 
TNCN.
- Kỹ năng rà soát hồ sơ khai thuế nhà thầu.
- Giải đáp vướng mắc và đối thoại với doanh nghiệp.

Khóa tập huấn Rà soát hồ sơ khai thuế - Tối ưu hóa  
chi phí thuế phù hợp với quy định của pháp luật

Khóa đào tạo Quản trị Sản xuất tinh gọn  
- Lean Manufacturing

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 29/05/2019:

PHÒNG HỘI VIÊN & ĐÀO TẠO, VCCI-HCM
ĐT: 028 3932 5149 - Fax: 028.3932 5472

C. Thuỷ - DĐ: 0909 738 795;  Email: thuythanh.do.vcci@gmail.com

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 30/05/2019:

PHÒNG HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO, VCCI-HCM
ĐT: 028.3932 5149 - Fax: 028.3932 5472
C. Trâm - DĐ: 0983 967 567; Email: tramnguyenvcci@gmail.com; tram.nguyen@vcci-hcm.org.vn
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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Kiểm tra sau Thông quan là hoạt động thường xuyên của cơ quan 
Hải quan nhằm kiểm soát rủi ro trong quá trình quản lý và điều hành 
hoạt động XNK theo thông lệ quốc tế. Vậy khi nào thì Cơ quan Hải 
quan thực hiện Kiểm tra sau thông quan? việc kiểm tra sẽ tiến hành ở 
đâu? doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị gì, quyền của doanh nghiệp khi 
cơ quan hải quan yêu cầu Kiểm tra sau thông quan?... Sau kiểm tra 
doanh nghiệp sẽ chịu điều chỉnh thế nào? doanh nghiệp phải làm gì 
khi không đồng ý với kết quả kiểm tra sau thông quan?...

Trị giá tính thuế là cơ sở quyết định số thuế nhập khẩu doanh nghiệp 
phải nộp và luôn là vấn đề khó, được quan tâm của hầu hết các 
doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu: Những khoản nào phải 
cộng vào, những khoản nào được loại trừ khi tính trị giá?, khi nào 
được áp dụng phương pháp tính trị giá hàng hóa giống hệt, hàng 
hóa tương tự...

Để giúp doanh nghiệp kinh doanh XNK hiểu và nắm rõ được quyền 
lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong quá 
trình Kiểm tra Sau thông quan và Tham vấn giá. VCCI-HCM phối hợp 
cùng Group Thủ tục hải quan - Xuất nhập khẩu hân hạnh giới thiệu 
đến Quý Doanh nghiệp khóa đào tạo.

Thực hiện Quyết dịnh 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Kế hoạch hành 
động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020”, Tổng cục Hải quan 
đang triển khai các bước trình Quốc Hội ban hành Nghị quyết thực hiện thí điểm cơ chế Bảo lãnh thông quan 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đây là mô hình hoàn toàn mới tại Việt Nam và sẽ có tác động tích cực 
đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhằm kịp thời cung cấp những thông tin hữu ích tới doanh nghiệp và bổ sung những vấn đề doanh nghiệp 
quan tâm khi xây dựng văn bản triển khai, VCCI-HCM phối hợp cùng với Cục giám sát quản lý và Group Thủ 
tục hải quan XNK tổ chức khóa Tập huấn:

Khóa tập huấn Bảo lãnh thông quan  
cho hàng hóa xuất nhập khẩu

Khóa tập huấn Kiểm tra sau Thông quan 
và Tham vấn giá - Quyền và nghĩa vụ  
của doanh nghiệp và hải quan

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN  
VÀ THAM VẤN GIÁ - QUYỀN VÀ 
NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 
VÀ HẢI QUAN

Thời gian:
Thứ Bảy, Ngày 15/06/2019 (8:30-16:30).

Địa điểm:
Hội trường lầu 10, 
171 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3, TP.HCM

Báo cáo viên:
Ths. Đỗ Ngọc Dung - Chi Cục KTSTQ - TCHQ

“BẢO LÃNH THÔNG QUAN CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU”
l Thời gian: Thứ Năm, ngày 06/06/2019 (8:30-16:00)
l Địa điểm: Hội trường lầu 10, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM
l Báo cáo viên:  Ông Đào Duy Toán - Trưởng Phòng - Cục Giám sát Quản lý - Tổng Cục Hải quan
l Nội dung:
- Quy trình thí điểm Bảo lãnh và các loại hình hàng hóa được bảo lãnh.
- Quyền lợi và nghĩ vụ của các bên trong Bảo lãnh.
- Giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp
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Việc tranh chấp về mã số HS code giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp xuất nhập khẩu ảnh hưởng lớn đến số 
thuế phải nộp. Làm thế nào để áp mã số HS hàng hóa xuất nhập khẩu một chính xác, đúng với bản chất của hàng 
hóa?
Nhằm giúp cho doanh nghiệp vận dụng hiệu quả trình tự thủ tục, các nguyên tắc phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu 
(mã HS) trong quá trình làm thủ tục hải quan, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM phối 
hợp cùng Group Thủ tục Hải quan - Xuất nhập khẩu tổ chức khóa tập huấn:

HƯỚNG DẪN CÁCH ÁP MÃ SỐ HS CODE CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU  
VÀ QUY TẮC PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI, XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ HS CODE

KHÓA TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CÁCH ÁP MÃ HS  
CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUY TẮC PHÂN TÍCH, 

PHÂN LOẠI, XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ HS

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

PHÒNG HỘI VIÊN & ĐÀO TẠO, VCCI-HCM
ĐT: 028 3932 5149 - Fax: 028.3932 5472

C. Thủy -  DĐ: 0909 738 795;  Email: thuythanh.do.vcci@gmail.com

GROUP TTHQ-XNK
A. Việt - DĐ: 0988 941 384, 0919 931 314; Email: vietxnk@vietxnk.com

NỘI DUNG:

l  Khái quát về mã số HS và vai trò của mã số HS.
l  Các quy định và trình tự xác định mã số (HS) hàng hóa  
 XNK.
l  Quy trình, hồ sơ, thủ tục xác định trước mã số hàng hóa  
 XNK.
l  Phân tích, phân loại và áp mã hàng hóa XNK - Sáu Quy  
 tắc tổng quát.
l  Các trường hợp phải lấy mẫu hàng hóa XNK đi Phân  
 tích, phân loại.
l  Trình tự, hồ sơ và thủ tục khiếu nại kết quả phân tích  
 phân loại.
l  Quy định về phân loại máy móc / dây chuyền thiết bị  
 tháo rời nhập khẩu / nhập nhiều lần.
l  Các tình huống về phân loại mã HS và Giải đáp vướng  
 mắc của Doanh nghiệp.

THỜI GIAN:
Thứ Bảy, ngày 29/06/2019 (8:30 - 16:30)

ĐỊA ĐIỂM:
Hội trường lầu 10,
171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM

BÁO CÁO VIÊN:
Ông Nguyễn Đức Vinh - Phó Chi cục 
trưởng Cục Hải quan Đồng Nai

PHÍ THAM DỰ:

l  800.000 VNĐ/học viên (Hội viên VCCI hoặc là thành  
 viên của Group TTHQ - XNK).
l  900.000 VNĐ/học viên(Doanh nghiệp chưa là Hội viên  
 VCCI hoặc chưa là thành viên của Group TTHQ - XNK).
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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

I. TIỀM NĂNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỞI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI QUỐC

II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÂN KHÚC TẦM TRUNG

CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM

KỲ 2: BẤT ĐỘNG SẢN 
VÀ NHỮNG XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
Trong kỳ một, Ipsos Business Consulting đã giới thiệu cho đọc giả một cái nhìn tổng quan về ngành 
công nghiệp xây dựng ở Việt Nam. Ở kỳ này, Ipsos sẽ đem đến cho đọc giả một cái nhìn chuyên 
sâu hơn về một thị trường nổi bật trong ngành: thị trường bất động sản.

Trong năm 2017, thị trường đã thu hút hơn 2,6 tỷ 
Euro từ đầu tư nước ngoài, đứng thứ 3 trong danh sách 
các ngành được đầu tư nhiều nhất Việt Nam. Bất động 
sản là thị trường được rất nhiều sự chú ý ở Việt Nam 
trong những năm gần đây, đặc biệt là từ các nhà đầu tư 
nước ngoài. Các nhà đầu tư lớn có thể kể đến có trụ sở 
đặt tại các quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, 
Nhật và Hồng Kông với hơn 10 dự án lớn trên toàn quốc. 
Các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ, Thái Lan và Trung Quốc cũng 
đã nhận ra tiềm năng ở thị trường này và đã tham dự 
đầu tư trong nhiều dự án. 

Bất động sản dân dụng - căn hộ, chung cư, khu đô thị 
- luôn là tâm điểm đối với thị trường bất động sản. Năm 
2017, các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh cho 
thấy sự phát triển mạnh mẽ của phân khúc tầm trung 
với hơn 42.200 căn hộ được triển khai nhằm đáp ứng 
nhu cầu về sự tiện dụng và phù hợp với thu nhập của 
người dân.

BIỂU ĐỒ 2. TỶ LỆ PHÂN BỔ CÁC DỰ ÁN  
Ở NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NĂM 2017

Nguồn: BSC

BIỂU ĐỒ 1. TỶ LỆ SỞ HỮU CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN  
CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ TÍNH THEO QUỐC GIA NĂM 2018

Nguồn: Phân tích của RCA 2018 và Ipsos Buniness Consulting
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*  Trang thông tin được VCCI-HCM thực hiện với sự cộng tác  
 của Ipsos Busisness Consulting
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III. QUAN ĐIỂM CỦA IPSOS BUSINESS CONSULTING VỀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Với sự quan tâm và đầu tư từ trong lẫn ngoài quốc gia, thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy những 
cơ hội cũng như cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ. Đón xem ở kỳ 3: Cạnh tranh và Cơ hội ở Ngành Công nghiệp 
Xây dựng.

Do sự giới hạn về quỹ đất cũng như chi phí đắt đỏ của khu vực trung tâm, thị trường bất động sản dân dụng có 
xu hướng trải rộng về khu vực rìa và các quận huyện ven trong các thành phố. Điều này cũng là xu hướng phát triển 
chung cho thị trường cao ốc văn phòng, nhằm tiết kiệm chi phí cho bên thuê mua là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài đặc điểm chung về sự phân bố, thị trường cao ốc văn phòng mang nhiều đặc điểm giống với thị trường bất 
động sản dân dụng, khi cao ốc hạng B được ưa chuộng hơn các cao ốc hạng A. Tính đến năm 2018, cao ốc hạng B 
chiếm hơn 65% tổng diện tích cao ốc văn phòng ở thành phố Hà Nội (1,011,007m2) và hơn 45% ở thành phố Hồ Chí 
Minh (885,254m2).

Đi đôi với sự tiện dụng và hợp với túi tiền cho chủ sở hữu, Ipsos Business Consulting nhận thấy những xu hướng 
về một ngôi nhà “an toàn - thông minh - thân thiện môi trường” trong thị trường bất động sản. Sau sự cố hỏa hoạn 
vào tháng 3 năm 2018, phòng cháy chữa cháy đã trở thành vấn đề được quan tâm bật nhất. Hệ thống phòng cháy 
chữa cháy nay sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc và đầu tư. Các trang bị hiện đại như cảm biến, camera được 
trang bị nhằm đảm bảo độ an toàn. Các dịch vụ mới như quản trị xây dựng và tư vấn thiết kế sẽ góp phần giúp ngôi 
nhà trở nên tiện dụng và thông minh hơn. Sự quan tâm về môi trường của con người đang ngày được cải thiện. việc 
đầu tư vào một ngôi nhà “xanh” và thân thiện với môi trường với những nguyên vật liệu từ thép tái chế, pin mặt trời 
đang được quan tâm hơn bao giờ hết.

BIỂU ĐỒ 3. TỶ LỆ PHÂN BỐ CÁC DỰ ÁN CHUNG CƯ MỚI Ở HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2018
Nguồn: Hiệp hội chứng khoán Việt Nam
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GIỚI THIỆU VỀ INVESTHK
InvestHK là bộ phận của Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông (HKSAR) chịu trách nhiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ các doanh 
nghiệp ở nước ngoài và đại lục thành lập và mở rộng tại Hồng Kông.
InvestHK có một mạng lưới nhân viên và đại diện ở nước ngoài, có trụ sở tại 30 thành phố thương mại toàn thế giới bao gồm các thị trường mục tiêu của 
nó. InvestHK có các chuyên gia trong ngành trong một loạt các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Dịch vụ Kinh doanh & Chuyên nghiệp, Sản phẩm tiêu dùng, 
Công nghiệp sáng tạo, Dịch vụ tài chính, Công nghệ tài chính, Đổi mới & Công nghệ, Khởi nghiệp, Du lịch & Khách sạn, Giao thông vận tải & Công nghiệp. 
Nó cũng có một nhóm Aftercare để theo dõi nhu cầu của khách hàng sau khi thiết lập hoặc mở rộng kinh doanh.
Tất cả các dịch vụ của InvestHK đều miễn phí, bảo mật và được điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Để tìm hiểu thêm về InvestHK và các dịch vụ 
của chúng tôi, vui lòng truy cập www.investhk.gov.hk

HỒNG KÔNG

mang đến cho doanh nghiệp nền tảng hoàn hảo để 
thành công trong khu vực.

Với sự phát triển của khu vực, Hồng Kông đã tăng 
cường đáng kể kết nối trong khu vực thông qua việc ra 
mắt tuyến đường sắt cao tốc và Cầu Hồng Kông - Chu Hải 
- Macao. Tuyến đường sắt cao tốc giảm đáng kể thời gian 
di chuyển từ Hồng Kông đến các thành phố lớn ở Trung 
Quốc đại lục, trong khi cầu Hồng Kông - Chu Hải - Macao, 
cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, cho phép các phương 
tiện đi từ Hồng Kông đến Chu Hải / Macao trong 45 phút.

Một trong những sáng kiến thú vị của khu vực The 
Greater Bay Area là Công viên Công nghệ và Sáng tạo 
Hồng Kông - Thâm Quyến trong Vòng lặp Ma Ma Châu 
sẽ được ra mắt vào giữa những năm 2020. Nằm ở Hồng 
Kông và ngay trên biên giới với Thâm Quyến, Công viên 
sẽ cho phép các doanh nghiệp ở Hồng Kông tham gia 
vào hệ thống khởi nghiệp và đổi mới đang bùng nổ của 
Thâm Quyến trong khi tận hưởng những lợi ích của hệ 
thống pháp lý và môi trường kinh doanh mạnh mẽ của 
Hồng Kông. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu kinh doanh 
công nghệ lớn nhất tại Hồng Kông với quy mô 87 ha.

Invest Hong Kong (InvestHK) hỗ trợ các doanh nghiệp 
từ khắp nơi trên thế giới tìm hiểu và tận dụng các cơ hội 
kinh doanh do sự phát triển của Khu vực The Greater Bay 
Area mang lại.

CỬA NGÕ CHO CÁC CƠ HỘI TẠI VÙNG VỊNH THE GREATER BAY AREA

Khu vực vịnh The Greater Bay Area Quảng Đông - 
Hồng Kông - Macao là một cụm thế giới gồm chín 
đô thị ở tỉnh Quảng Đông, cùng với Khu vực hành 
chính đặc biệt của Hồng Kông và Macao. Trải dài 

trên một vùng đất rộng 56.100 km2, tổng dân số khoảng 
70 triệu người, lớn hơn đáng kể so với các vùng vịnh khác 
ở Tokyo (44 triệu), New York (20 triệu) và San Francisco (8 
triệu). GDP của khu vực là khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, 
gần bằng nền kinh tế của Úc.

Một sáng kiến lớn của Trung Quốc, khu vực vịnh The 
Greater Bay mang đến những cơ hội chưa từng có cho 
cộng đồng toàn cầu, đặc biệt là các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư và chuyên gia. Quy mô, tiềm năng kinh tế và khả 
năng kết nối của khu vực sẽ tạo ra triển vọng to lớn cho 
một loạt các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính, 
vận tải và logistics, du lịch, thị trường vốn và công nghệ. 
Với thế mạnh truyền thống trong sản xuất và công nghệ, 
khu vực này đóng vai trò là cơ sở lý tưởng cho các hoạt 
động R&D đổi mới. Đó chắc chắn là một cơ hội không thể 
bỏ qua bởi các doanh nghiệp đang tìm cách thâm nhập 
vào thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Các thành phố khác nhau của Greater Bay Area sẽ 
tận dụng các thế mạnh bổ sung của họ và tăng cường 
hội nhập kinh tế và xã hội để tăng cường khả năng cạnh 
tranh toàn cầu của toàn khu vực. Đến năm 2035, mục tiêu 
là Khu vực là trở thành một nền kinh tế mạnh mẽ với môi 
trường thịnh vượng, lý tưởng để sống, làm việc và du lịch.

Là thành phố quốc tế nhất trong khu vực, Hồng Kông 
là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp nắm bắt các 
cơ hội trong khu vực. Hoạt động theo nguyên tắc của một 
quốc gia, hai hệ thống, Hồng Kông được hưởng những lợi 
thế kép của Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì triển vọng 
quốc tế và vai trò là một trung tâm tài chính, vận tải và 
thương mại toàn cầu.

Với môi trường thân thiện với doanh nghiệp, hệ thống 
kinh tế tự do, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và hệ 
thống tài chính phát triển tốt, cũng như vô số tài năng 
với kiến thức sâu rộng về thị trường toàn cầu, Hồng Kông 


