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HOẠT ĐỘNG VCCI

Toàn cảnh buổi lễ

KỲ VỌNG VỀ NHỮNG LỢI ÍCH TO LỚN 
SAU KHI KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH EVFTA

tăng lớn hơn, thân thiện với môi 
trường hơn. Việt Nam và EU đều 
kỳ vọng về những lợi ích to lớn mà 
EVFTA mang lại cho cả hai bên.

Cộng đồng doanh nghiệp rất 
mong mỏi sẽ có nhiều mô hình 
hợp tác giữa các doanh nghiệp EU 
và Việt Nam để EVFTA thực sự trở 
thành hiệp định tốt nhất. Đối với 
các doanh nghiệp Việt Nam, kinh 
tế Việt Nam, EVFTA và EVIPA (Hiệp 
định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam-
EU) với những tiêu chuẩn cao nhất 
sẽ thúc đẩy làn sóng cải cách thứ 2 ở 
Việt Nam, đây sẽ là một trong những 
viên gạch đầu tiên, góp sức vào việc 
xây dựng thể chế.

Tuy nhiên, EVFTA vừa là áp lực, 
vừa là động lực để cải cách thể chế, 
nhờ đó doanh nghiệp sẽ phát triển 
lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, đặc biệt đối với doanh nghiệp 
vừa và nhỏ.

Ông Vũ Tiến Lộc đề nghị, Chính 
phủ cần có những cải cách thực 
chất, hỗ trợ cho cộng đồng doanh 
nghiệp bởi nếu một mình doanh 
nghiệp trên sân chơi thì rất khó để 
vượt qua khó khăn. Để vượt qua 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - 
EU là hiệp định tốt nhất mà Việt Nam đạt được từ trước tới nay, đáp ứng cả 2 yêu 
cầu: tự do cao nhất và công bằng nhất.

Chiều 1/7 tại Hà Nội, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) phối hợp 
với Hiệp hội Doanh nghiệp 

châu Âu (EuroCham) tổ chức Hội 
thảo đối thoại về Hiệp định Thương 
mại tự do giữa Việt Nam-EU (EVFTA).

Khai mạc sự kiện, ông Vũ Tiến 
Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, Hiệp 

định Thương mại tự do Việt Nam-EU 
(EVFTA) là hiệp định tốt nhất mà Việt 
Nam đạt được từ trước tới nay, đáp 
ứng cả 2 yêu cầu: tự do cao nhất và 
công bằng nhất.

Hiện Việt Nam đang hướng tới 
một thế hệ thu hút đầu tư nước 
ngoài (FDI) mới chất lượng hơn, có 
công nghệ cao hơn, có giá trị gia 



www.vcci-hcm.org.vn  l  VCCI-HCM .3 

thách thức, thì vấn đề thông thoáng 
về thể chế đặc biệt quan trọng.

Về phía doanh nghiệp, cũng cần 
nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, quản trị doanh nghiệp; trong đó, 
quan trọng nhất là doanh nghiệp 
phải tìm hiểu thông tin cụ thể về 
hiệp định, trên cơ sở đó doanh 
nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, công 
nghệ, đối tác và thị trường, từng 
bước thâm nhập và cạnh tranh được 
ngay tại sân nhà và gia tăng xuất 
khẩu vào thị trường EU.

Đại diện EuroCham, Chủ tịch 
Nicolas Audier nhận định, những cải 
cách của Chính phủ Việt Nam không 
chỉ là động lực cho doanh nghiệp 
trong nước mà còn tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp châu Âu đầu 
tư vào Việt Nam.

Việt Nam có năng lực để thực 
hiện các hiệp định, nhiều nhà đầu 
tư sẵn sàng vào Việt Nam đầu tư. 
EuroCham là tiếng nói của doanh 
nghiệp EU tại Việt Nam và hiện đã 
có 1.100 thành viên ở Việt Nam. 
EuroCham đã chia thành các ủy ban 
ngành như ngành giấy, dược phẩm, 
ô tô, thực phẩm... và có những đóng 
góp đầu vào nhằm thúc đẩy tiến 
trình hợp tác giữa Việt Nam - EU.

Ông Lê Đức Cảnh, đại diện doanh 
nghiệp logistics Logwin Air+Ocean 
Vietnam Co, ltd cho biết, trong bối 
cảnh Việt Nam và EU quyết định mở 
cửa, với các tiêu chuẩn quốc tế và 
theo chuẩn mực quốc tế thì đây sẽ là 
cơ hội rất lớn và đôi bên bình đẳng 
như nhau.

Nhưng doanh nghiêp EU dường 
như đang chiếm thế thượng phong. 
Bởi họ đã thiết lập xong chuỗi giá 
trị và hệ thống cơ sở cũng như các 

chi nhánh trên phạm vi toàn cầu. 
Trong khi đó, doanh nghiệp Việt 
Nam vẫn còn hạn chế về chiến lược 
kinh doanh, nhất là những tồn tại về 
nhân lực và khả năng cạnh tranh ở 
cấp độ quốc tế - vốn đang diễn ra 
ngày càng gay gắt.

Theo ông Cảnh, tình trạng tập 
trung chủ yếu vào gia công có thể 
sẽ còn tiếp diễn nếu doanh nghiệp 
trong nước chưa nắm bắt được cơ 
hội để bứt phá; cũng như tạo nên sự 
bứt phá để cạnh tranh sòng phẳng 
với các doanh nghiệp EU...

Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ 
tịch EuroCham cho biết, đây là khu 
vực thị trường khó tính và đòi hỏi về 
chất lượng cao về hàng hóa; nhất là 
đối với xuất xứ hàng hóa và yêu cầu 

vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính 
phủ Việt Nam đang có những biện 
pháp để hỗ trợ thực hiện hiệp định 
này.

Do đó, các doanh nghiệp hoạt 
động trong các lĩnh vực như: da giày, 
dệt may, xuất khẩu nông sản, thủy 
sản, đồ gỗ... cần có kế hoạch điều 
chỉnh lại cơ chế hoạt động. Rõ ràng, 
thành công hay không là do nỗ lực 
của các doanh nghiệp; trong đó, đặc 
biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trước thực tế, Việt Nam chỉ mới 
sử dụng được khoảng 40% ưu đãi từ 
thuế quan, nên cần sớm thành lập 
hội đồng doanh nghiệp hỗn hợp 
trên cơ sở diễn đàn hay nói cách 
khác là tổ chức thành Liên minh 
doanh nghiệp Việt Nam-EU trên cơ 
sở các ngành hàng... với hoạt động 
thường niên là tổ chức họp 1 - 2 lần/
năm, qua đó kiến nghị đưa ra các 
giải pháp cho những vấn đề còn 
vướng mắc trong quan hệ hợp tác 
giữa các bên. Đó sẽ là nền tảng cho 
việc thực hiện EVFTA nhanh chóng 
đạt hiệu quả như mong muốn.

Nguồn: TTXVN

Các đại biểu tại hội thảo: Cao ủy Thương mại Liên minh Châu Âu (EU), bà Cecilia Malmström 
(thứ hai từ trái sang), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (giữa), Chủ tịch VCCI Vũ Tiến 
Lộc (thứ hai từ phải sang) và đại diện Phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam thảo luận tại Đối thoại.

Việt Nam có năng lực để thực hiện các hiệp định, nhiều nhà đầu tư 
sẵn sàng vào Việt Nam đầu tư. EuroCham là tiếng nói của doanh 
nghiệp EU tại Việt Nam và hiện đã có 1.100 thành viên ở Việt Nam. 
EuroCham đã chia thành các ủy ban ngành như ngành giấy, dược 
phẩm, ô tô, thực phẩm... và có những đóng góp đầu vào nhằm thúc 
đẩy tiến trình hợp tác giữa Việt Nam-EU.
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VIỆT NAM - ĐÀI LOAN ĐẨY MẠNH HỢP TÁC  
NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Doanh nghiệp Đài Loan 
(Trung Quốc) mong muốn 
đẩy mạnh đầu tư vào các 
ngành công nghiệp dệt 

may, công nghiệp nhẹ và tự động 
hóa, ứng dụng công nghệ thông 
minh trong thành phố thông minh... 
đặc biệt là ngành công nghiệp hỗ 
trợ Đài Loan có thế mạnh. Thông tin 
được ông Vương Văn Uyên, Chủ tịch 
Tổng hội Công nghiệp Đài Loan - 
nhấn mạnh trong “Diễn đàn hợp tác 
công nghiệp Việt Nam - Đài Loan” 
do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp 
với Liên đoàn Công nghiệp Đài Loan 
tổ chức, diễn ra chiều 2/7, tại TP. Hồ 
Chí Minh.

ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA NHÀ ĐẦU 
TƯ ĐÀI LOAN

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI - 
cho biết, những năm qua, các doanh 
nghiệp Đài Loan chủ yếu tập trung 
đầu tư vào sản xuất và công nghiệp 
chế biến, nhất là các ngành dệt may, 
giày da... Qua đó, đóng góp vào kim 
ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt 
Nam. Tính đến nay, tổng vốn đầu tư 
trực tiếp (FDI) của Đài Loan vào Việt 
Nam đã đạt hơn 31 tỷ USD, nếu tính 
cả đầu tư gián tiếp thì giá trị đầu tư 
đạt gần 50 tỷ USD.

Theo Chủ tịch VCCI, với làn sóng 
đầu tư FDI thế hệ mới, Việt Nam sẽ 
ưu tiên nhà đầu tư nước ngoài có 
công nghệ cao, tiên tiến, tạo ra giá 
trị gia tăng lớn hơn, thân thiện với 
môi trường hơn và liên kết chặt chẽ 
với doanh nghiệp Việt.

Ông Vương Văn Uyên cho biết 
thêm, kinh tế Việt Nam đang trên đà 
phát triển mạnh mẽ, cùng với quá 
trình hội nhập sâu rộng. Do đó, Việt 
Nam đang trở thành điểm đến đầu 

tư hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp 
nước ngoài, trong đó có doanh 
nghiệp của Đài Loan thời gian qua.

ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO 
VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Ông Ngô Khải Hoàn - Phó Cục 
trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công 
Thương) - cho biết, diễn đàn năm 
nay diễn ra 3 phiên thảo luận kỹ 
thuật và ký kết các biên bản ghi 
nhớ (MOU) giữa doanh nghiệp Việt 
Nam - Đài Loan về các lĩnh vực dệt 
may, công nghiệp nhẹ và tự động 
hóa, ứng dụng công nghệ trong 
thành phố thông minh. Đây là các 
lĩnh vực có cơ hội phát triển tại Việt 
Nam và được Chính phủ quan tâm 
và khuyến khích đầu tư. Việt Nam 
mong muốn doanh nghiệp Đài Loan 
đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu 
phát triển sản phẩm, công nghiệp 
hỗ trợ cũng như hỗ trợ DN Việt tham 
gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

“Cục Công nghiệp sẽ tiếp tục 
nghiên cứu đề xuất, tham mưu 
với lãnh đạo Bộ Công Thương ban 
hành những chính sách thực tế, để 
thúc đẩy sự hợp tác phát triển công 
nghiệp giữa Việt Nam và Đài Loan” - 
ông Ngô Khải Hoàn nhấn mạnh.

Nói về cơ hội hợp tác giữa doanh 

nghiệp Việt Nam - Đài Loan, ông 
Vương Văn Uyên - cho hay, thế 
mạnh của Đài Loan là công nghiệp 
dệt may, da giày, các ngành công 
nghiệp hỗ trợ. Đây chính là những 
lĩnh vực doanh nghiệp Đài Loan 
mong muốn đầu tư vào Việt Nam 
trong thời gian tới.

Về lĩnh vực hợp tác truyền thống, 
ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp 
hội Dệt may Việt Nam (VITAS) - cho 
biết, hợp tác phát triển chuỗi cung 
ứng dệt may là lĩnh vực được cả 
doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan 
đặc biệt quan tâm hiện nay.

“Việt Nam đang là thị trường xuất 
khẩu hàng dệt may lớn nhất của Đài 
Loan với giá trị xuất khẩu đạt hơn 2 
tỷ USD mỗi năm, chủ yếu là nguyên 
liệu sợi, vải. Việt Nam đang là điểm 
đến đầu tư hấp dẫn nhiều nhà đầu 
tư trong ngành dệt may của Đài 
Loan” - ông Zhan Zheng Tian, Chủ 
tịch Hiệp hội Phát triển dệt may 
Đài Loan nhấn mạnh. Hiện nhu cầu 
nguyên phụ liệu dệt may của Việt 
Nam đang gia tăng, đây chính là cơ 
hội để doanh nghiệp Đài Loan đẩy 
mạnh đầu tư và liên kết với doanh 
nghiệp Việt phát triển chuỗi cung 
ứng.

Nguồn: Báo Công Thương

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác ngành công 
nghiệp dệt may giữa Việt Nam - Đài Loan
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TĂNG CƯỜNG XNK VÀO THỊ TRƯỜNG NA UY 
THÔNG QUA NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

“Việt Nam - Na Uy có nhiều tiềm năng trao 
đổi thương mại hàng hóa thông qua nền tảng 
thương mại điện tử.” Nhận định này được các 
chuyên gia đưa ra tại hội thảo “Tăng cường 
xuất nhập khẩu vào thị trường Na Uy thông qua 
nền tảng thương mại điện tử” do Chi nhánh 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp Công ty Trading 
Foe tổ chức ngày 28/06/2019.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCI-
HCM, cho biết Na Uy là đối tác thương mại quan trọng 
của Việt Nam tại thị trường Bắc Âu. Năm 2018, kim ngạch 
xuất nhập khẩu hai chiều đạt 363 triệu USD.

Đặc biệt, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam - Na 
Uy không cạnh tranh mà mang tính bổ sung qua lại cho 
nhau. Na Uy cũng là thị trường có sức mua cao là thành 
viên của Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), vì vậy tiềm 
năng phát triển thương mại giữa hai quốc gia là rất lớn.

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Na Uy đến tìm 
kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh tại Việt Nam, trong các 
lĩnh vực như thủy sản, nông sản, dệt may.

Theo ông Võ Tân Thành, Việt Nam và các nước EFTA 
(bao gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein) 
đang đàm phán Hiệp định thương mại tự do, và đó sẽ là 
cơ sở hợp tác thương mại Việt Nam - Na Uy được kỳ vọng 
sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Na Uy có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực như phát 
triển kinh tế biển, công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo, 
thân thiện với môi trường - những lĩnh vực mà Việt Nam 
đang có nhu cầu.

Về việc thúc đẩy thương mại quốc tế thông qua 
thương mại điện tử, ông Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp 
hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho biết hiện nay, Việt 
Nam đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do; trong đó 
có nội dung về thương mại điện tử. Tuy nhiên, số lượng 
doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thương mại điện 
tử quốc tế còn rất hạn chế so với các quốc gia khác.

Tính tới hiện tại, Việt Nam mới có 11% DNtham gia sàn 
thương mại điện tử; 35% doanh nghiệp thiết lập quan hệ 
đối tác với nước ngoài thông qua hình thức online. Trong 
tổng số 700.000 DN đối tác của Amazon trên toàn cầu, 
chỉ có khoảng 200 doanh nghiệp từ Việt Nam.

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

Theo ông Lê Hải Bình, các doanh nghiệp thương mại 
Việt Nam vẫn đang ưu tiên kinh doanh theo phương 
thức truyền thống, giao dịch trực tiếp với đối tác nên hạn 
chế phát triển thị trường mới, tốn nhiều chi phí cho hoạt 
động quảng bá, hội chợ.

Trong khi đó, xu thế của các nước đang phát triển là 
ưu tiên chọn xuất khẩu thông qua thương mại điện tử 
như các trang bán hàng trực tuyến, để tiết giảm chi phí 
và tăng hiệu quả. Đây cũng là phương thức mở rộng thị 
trường phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Đặng Vũ Tâm, Nhà sáng lập & CEO – Trading Foe 
Nauy chia sẻ: TradingFoe là nền tảng thương mại điện tử 
xuyên biên giới dành cho doanh nghiệp (B2B), có trụ sở 
chính ở Oslo, Nauy, với chức năng giúp kết nối, thúc đẩy 
giao thương giữa các DN Việt nam và các DN thuộc khối 
Bắc Âu. TradingFoe cải thiện quy trình thương mại quốc 
tế thông qua tự động hóa mọi hoạt động giao thương 
xuyên biên giới, dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các đối 
tác thương mại ở nước ngoài, giúp cả nhà nhập khẩu và 
xuất khẩu tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu.

Ngoài ra, để việc phát triển thương mại điện tử quốc 
tế một cách bền vững, các doanh nghiệp phải chú trọng 
đến chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu về truy 
xuất nguồn gốc hàng hóa, trách nhiệm xã hội và bảo vệ 
môi trường cũng như đạo đức kinh doanh.

Thêm vào đó, doanh nghiệp cần phải thiết lập quan 
hệ đối tác với các nhà nhập khẩu, phân phối và các hệ 
thống bán lẻ quy mô lớn ở nước ngoài để phát triển 
mạng lưới và khai thác tối ta tiềm năng của thị trường.

Nguồn: Vietnamplus
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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI
THÁNG 07/2019

3662. VP ĐẠI DIỆN THE ASSOSIATION OF CHARTERED
ĐC: Phòng 504, Tầng 5, Saigon Trade Center, Số 37 
Đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028 3910 3488 - Fax: 028 3010 3489
Email: infovn@accaglobal.com; 
chaun.nguyen@ accaglobal.com
Website: www.accaglobal.com
Ngành nghề: Cấp văn bằng nghề nghiệp Tài chính - kế toán.

3663. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC PHÚC
ĐC: 213/6 Nguyễn Xí, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 
ĐT: 028 3553 0274
Email: phandt58@gmail.com
Website: www.ducphucexim.com.vn
Ngành nghề: Kinh doanh và XNK: Bắp hạt  nổ; Bơ dầu thay 
thế; Dầu thực vật. Bột mì. Trái cây tươi, trái cây khô. Nông 
sản khô: Gạo, Tiêu, Hạt điều, Quế, Hồi, Sắn lát .

3664. CÔNG TY CỔ PHẦN FADO VIỆT NAM
ĐC: 21BIS Hậu Giang, P. 4, Q. Tân Bình, TP.HCM
ĐT:  0907 009 247 – 0903 650 988
Email: datpham@fado.vn; thaiph@miczone.vn
Website: www.fado.vn
Ngành nghề: Cung cấp Dịch vụ Sàn giao dịch Thương Mại 
Điện tử Xuyên Biên Giới, trung gian môi giới và đảm bảo 
giao dịch giữa người bán bên nước ngoài và người mua 
tại Việt nam và ngược lại.

3665. CÔNG TY TNHH BERLIN LOVE VIỆT NAM
ĐC: 32 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
ĐT: 0934 612 640 - 0937 235 217
Email: ness@dschung.berlin; ani@@dschung.berlin
Ngành nghề: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 
giá quyền sử dụng đất. Xây dựng nhà để ở. Bán buôn các 
đồ dùng dành cho gia đình: ống hút tre, các sản phẩm từ 
tre. Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa. Xuất khẩu các 
mặt hàng từ gỗ, tre, nứa.

3666. CÔNG TY TNHH CRIF D&B VIỆT NAM
ĐC: Lầu 15 -  Tòa nhà Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh 
Quan, P.6, Q.3, TP.HCM
ĐT: 028 3911 7286 - Fax: 028 3911 7289
Email: cs.vietnam@crif.com; t.nguyennuthuy@crif.com
Website: www. dnbvietnam.com
Ngành nghề: Dịch vụ cơ sở thông tin dữ liệu...

3667. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN 
ĐC: SS1P Hồng Lĩnh, P.15, Q.10, TP.HCM
ĐT: 028 3864 6468
Email: duocphamdaitin@gmail.com
Website: www. duocphamdaitin.vn
Ngành nghề: Dược phẩm. Thiết bị y tế.
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3668. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC
ĐC: Đường Lê Lai, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một,  
tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 222 0990 - Fax: 0274 222 0980
Email: info@vgu.edu.vn; brian.oreilly@vgu.edu.vn; 
vien.ht@vgu.edu.vn
Website: vgu.edu.vn
Ngành nghề: Triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ.

3669. CÔNG TY TNHH SUNNY HOUSE VIỆT NAM
ĐC: Đường N3-1, KCN Long Đức, xã Long Đức,  
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 368 1700 - Fax: 0251 368 1701
Email: info@sunny-house.com.vn
Ngành nghề: Sản xuất nhà Container, nhà lắp ráp (Unit 
house). Cho thuê nhà Container, nhà lắp ráp (Unit house).

3670. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
ĐC: Lầu 2&3 Số 28 - 30 - 32 Nguyễn Thị Nghĩa,  
P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM 
ĐT: 028 7300 3318 - Fax: 028 6295 9218
Email: calvinyau@funan.com.vn;  
ngocttb@funan.com.vn
Website: www.funan.com.vn; www.funan.vn
Ngành nghề: Môi giới chứng khoán. Tự doanh chứng 
khoán. Bảo lãnh và phát hành chứng khoán. Tư vấn đầu 
tư chứng khoán. 

3671. CÔNG TY TNHH HAYABUSA
ĐC: Lầu 3, 235-241 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 028 3813 0515 - Fax: 028 3813 0515
Email: phan.thanh.nhan@i-hayabusa.com;  
tranho.nguyen@gmail.com
Ngành nghề: Sản suất phần mềm nhúng.

3672. CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỒNG QUANG
ĐC: 36/4 Quốc lộ 1, KP.3, P. An Phú Đông, Q.12, TP.HCM
ĐT: 028 3719 8888   
Email: dq@dongquang-cnc.com;  
doanlc@dongquang-cnc.com
Website:www. dongquang-cnc.com
Ngành nghề: Gia công cơ khí chính xác: gia công chi tiết 
máy; lắp ráp line chuyển.
 
3673. CÔNG TY TNHH DINSEN VIỆT NAM
ĐC: Khu B3, Khu J1, J2 Số D10/89 Quốc lộ 1A,  
P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM
ĐT: 028 3751 1353 
Email: thieuphuong.cheng@dinsen.com; 
nguyenninh2703@gmail.com
Ngành nghề: Xuất nhập khẩu hàng dệt may.

3674. CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG 
URFIT4
ĐC: Lầu 9 Số 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
ĐT:  0961 440 057
Email: urfit4@gmail.com
Website: www.urfit4.com
Ngành nghề: Tư vấn hướng nghiệp du học MBTI và làm 
hồ sơ PR ngành nghề các nước Châu Âu, New Zeland và 
Úc. Tư vấn thành lập trường mẫu giáo Quốc tế:  thành lập, 
quản lý  Start Up... Tổ chức sự kiện âm nhạc, giáo dục và 
tour đi học ở nước ngoài. 

3675. CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI LAN VY
ĐC: 878 Quốc lộ 13 P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, 
TP.HCM
ĐT: 0909 954 639
Email: viet.btnii@gmail.com
Ngành nghề: Kinh doanh lốp xe ô tô.

3676. CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH THƯƠNG MẠI 
TTTANIUM
ĐC: Lầu 3, Tòa nhà M-H, 728 - 730 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, 
TP.HCM
ĐT: 028 6678 9699
Email: admin@vtitanium.vn; phannhi2510@gmail.com; 
phannhi@admin@vtitanium.vn
Website: www. vtitanium.vn
Ngành nghề: Bán các sản phẩm: IImenite, Zircon, Rutile, 
Monazit...

3677. CÔNG TY CỔ PHẦN VIKING GROUP
ĐC: 34 Ngô Quang Huy, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM
ĐT: 028 2267 9999
Email: info@vikinggroup.vn; president@vikinggroup.vn
Website: www. vikinggroup.vn
Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản.

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



8. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn8. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

3678. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK VIỆT LY
ĐC K184/74 Khu phố 8, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3696 117 - Fax: 0274 3696 117     
Email: hao.tv@umw-esvn.com
Website: www.xenangvnlift.store.nhanh.vn
Ngành nghề: Kinh doanh Xe nâng Vnlift: Xe nâng TOYOTA; 
Xe nâng tay TORAMAX.
 
3679. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN  
SUNNY WORLD
ĐC: 193 - 203 Trần Hưng Đạo,  P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028 3920 6536 - Fax: 028 3920 6535
Email: info@sunnyworldpro.com;  
quan.tran@sunnyworldpro.com
Website: www. sunnyworldpro.com
Ngành nghề: Tư vấn đầu tư và phát triển các dự án ở Việt 
Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, y tế, cơ sở 
hạ tầng, dịch vụ hậu cần, năng lượng tái tạo và bất động 
sản.
 

3680. CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM
ĐC: Lô 129, 130,131A Khu công nghiệp Long Giang,  
xã Tân Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273 651 915 - Fax: 0273 651 9198
Email: vietnamyongxing02@yongxing.vn
Website: www. yongxing.vn
Ngành nghề: Kinh doanh nhôm định hình được phun sơn, 
nhôm định hình được oxy hóa, nhôm định hình nhuộm 
màu, nhôm định hình gia công  hoặc cấu kiện được gia 
công từ nhôm định hình.

3681. CÔNG TY TNHH STC VIỆT NAM
ĐC: Tòa nhà Sacom Chíp Sáng (SCS) Phòng 102, Tầng 
trệt, Lô T2-4, Đường D1 Khu công nghệ cao, P. Tân Phú, 
Q.9, TP.HCM
ĐT: 028 5448 2080 - Fax: 028 5448 2060                 
Email: vnstc@stc.group; tuyenpham@stc.group; 
tramhuynh@stc.group
Website: www. stc.group
Ngành nghề: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các ngành 
điện - điện tử máy móc tự động, phân tích tương thích 
điện tử, hóa chất, dược phẩm, vi sinh và vật liệu xây 
dựng...

3682. CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV CHUYỂN PHÁT NHANH  
LI TA
ĐC: 179 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: 028 3847 7122 - Fax: 028 3997 0346
Email: director@lita.com.vn
Website: www. lita.com.vn
Ngành nghề: Bưu chính chuyển phát, bốc xếp hàng hóa, 
nghiên cứu thị trường, vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 
Các dịch vụ khác liên quan đến vận tải...

3683. CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT INC
ĐC: Tầng 13 - Tòa nhà 40 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, 
TP.HCM
VPGD: Tầng trệt - Tòa nhà VCCI 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, 
TP.HCM
ĐT: 028 3822 6245
Email: nga-sgn@yahoo.com.
Ngành nghề: Tư vấn định cư Hoa Kỳ.

3684. 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
Ngành nghề: Điều hành du lịch.
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KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN TRỊ 
CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG CHUYÊN NGHIỆP

Trong hoạt động của doanh nghiệp, đội ngũ quản lý cấp trung đóng vai trò rất quan trọng khi  
triển khai các kế hoạch và chiến lược của doanh nghiệp. Họ là cách tay đắc lực của ban quản lý 

cấp cao, là đội ngũ kế cận và cầu nối trung gian giữa nhân viên và nhà quản trị doanh nghiệp.

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho quản lý cấp trung, Chi nhánh Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) tổ chức khóa đào tạo:

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG CHUYÊN NGHIỆP

GIẢNG VIÊN
Ông Đặng Ngọc Đại, Tiến sỹ Kinh tế tại Úc, Thạc sỹ Tài chính - Ngân 
hàng tại Singapore, Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế (Viện Công nghệ 
Châu Á); giảng viên Trường Đại học kinh tế, Viện Công nghệ Châu 
Á tại Việt Nam, giảng viên các chương trình cao học quốc tế như: 
Touro University (Hoa Kỳ), Cao học Việt - Bỉ, Cao học Pháp - Việt; tư vấn 
và giảng dạy tại nhiều công ty Việt Nam và nước ngoài như: Holcim 
Vietnam, Ford Vietnam, Samsung Vina,  FPT, Viettel, Vietnam Airlines, 
Petrol Vietnam, SAMCO, EVN, VNPT, Agribank, Techcombank...

ĐỐI TƯỢNG
Các cấp giám đốc chi nhánh, trưởng bộ phận, trưởng phó phòng ban, 
cấp giám sát, quản lý, tổ trưởng, quản đốc hoặc các nhân viên được 
dự kiến đề bạt lên các vị trí giám sát, quản lý.

CHI PHÍ
1.400.000đ/người (Hội viên VCCI-HCM: 1.200.000đ/người).
Ưu đãi doanh nghiệp đăng ký và đóng tiền từ 4 người trở lên trước 
ngày 1/8/2019 được giảm 10%.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 8/8/2019:

HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN NỮ, VCCI-HCM 
ĐT: 028. 3932 5167 - Fax: 028. 3932 5472 

C. Chi - DĐ: 0906 790 989; Email: thuychi@vcci-hcm.org.vn

ĐỊA ĐIỂM
Phòng học lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM,
171 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3, TP. HCM

THỜI GIAN
Ngày 13 - 14/8/2019  
(8:30 - 16:30)
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KINH TẾ VIỆT NAM

CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VIỆT NAM
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Diện tích 331.698 km2

Dân số 97,448 triệu/ million
Tăng trưởng GDP 6,76%
Xuất khẩu 245,48 tỷ USD
Nhập khẩu 122,76 tỷ USD

Dịch vụ 
42.04%

Công nghiệp
34.2%

Nông nghiệp 
13.55%

TỔNG QUAN 6 THÁNG 2019 TĂNG TRƯỞNG GDP 6 THÁNG QUA CÁC NĂM

CHỈ SỐ CPI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU CHÍNH

06.2012 06.2013 06.2014 06.2015 06.2016 06.2017 06.2018 06.2019

7.08%

6.32%

5.22%
4.90%4.93%

5.65% 5.73%

6.67%

06.2019
05.201904.2019

03.2019

-0.21%

-0.09%

0.49%

02.201901.2019

0.31%

0.10%

0.80%

Thị trường nhập khẩu 6 tháng 2019 Thị trường xuất khẩu 6 tháng 2019 

Khác
60.53%

Hoa Kỳ
11.20%

EU
8.39%

Trung Quốc
6.84%

ASEAN
5.34%

Nhật Bản
3.95%

Hàn Quốc
3.75%

Trung Quốc
29.98%

Khác
19.52%

Hàn Quốc
18.65%ASEAN

13.28%

Nhật Bản
7.17%

Hoa Kỳ
5.78%

EU
5.62%

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

66.958
Doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới

21.617 Doanh nghiệp ngừng hoạt động
7.826 Doanh nghiệp giải thể

21.105
Doanh nghiệp quay 
trở lại hoạt động

Số lao động  
đăng ký

Tỷ trọng vốn  
đăng ký bình quân

Số vốn  
đăng ký

nghìn ngườinghìn ngườinghìn tỷ đồng
649,0 L27,6%649,0 L27,6%860,2 L32,5%

23,5

15,5

15,0

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU 
MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(So với cùng kỳ năm 2018, đơn vị: tỷ USD)

8,8

8,2 L6,3%

L14,2%

L14,3%

L4,0%

L9,9%

Điện thoại và linh kiện

Giày dép

Dệt may

Điện tử, máy tính  
và linh kiện

Máy móc thiết bị, 
dụng cụ phụ tùng

24,3

17,9

6,7

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU 
MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(So với cùng kỳ năm 2018, đơn vị: tỷ USD)

5,9

5,0 L0,8%

M2,2%

L14,8%

L20,9%

L7,6%

Điện thoại và linh kiện

Vải

Điện tử, máy tính  
và linh kiện

Máy móc thiết bị, 
dụng cụ phụ tùng

Sắt thép
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THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

STT THEO QUỐC GIA SỐ DỰ ÁN TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ  
ĐĂNG KÝ (Tỷ USD)

1 Hàn Quốc 7,905 64,56

2 Nhật Bản 4,149 57,90

3 Singapore 2,266 49,16

4 Đài Loan 2,645 31,93

5 Hong Kong 1,554 21,31

6 British Virgin Islands 816 21,27

7 Trung Quốc 2,461 15,45

8 Malaysia 599 12,50

9 Thái Lan 540 10,70

10 Hà Lan 339 9,58

11 Khác 5,639 57,30

Tổng số 28,954 351,66

STT 
No. THEO NGÀNH SỐ DỰ ÁN TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 

ĐĂNG KÝ (Tỷ USD)

1 Công nghiệp chế biến, chế tạo 13,831 205,28

2 Hoạt động kinh doanh bất động sản 811 58,20

3 Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa 125 23,45

4 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 793 12,18

5 Xây dựng 1,654 10,225

6 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô 3,944 7,35

7 Khai khoáng 110 4,93

8 Vận tải kho bãi 771 4,92

9 Giáo dục và đào tạo 486 4,35

10 Thông tin và truyền thông 1,9997 3,72

11 Khác 4,432 17,03

Tổng số  28,954 351,66 

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NGOÀI (FDI)

HÌNH THỨC SỐ DỰ ÁN  VỐN ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ 
(Tỷ USD)

100% vốn nước ngoài 24,268 254,616

Liên doanh 4,113 75,426

Hợp đồng BOT, BT, BTO 233 6,267

Hợp đồng hợp tác Kinh 
doanh

18 14,221

TỔNG SỐ  28,632  350,531 

L4,0%

L20,9%

58%

17%

7%
3% 3%

12%

C ng nghi p ch  bi n, ch  t o

Ho t ng kinh doanh b t ng s n

S n xu t, ph n ph i i n, khí, n c, i u hòa

D ch v  l u tr  v  n u ng

X y d ng

Khác

H n Qu c Nh t B n

Singapore i Loan

H ng K ng Khác

36%

18%

17%
14%

9%

6%

58%

17%

7%
3% 3%

12%

C ng nghi p ch  bi n, ch  t o

Ho t ng kinh doanh b t ng s n

S n xu t, ph n ph i i n, khí, n c, i u hòa

D ch v  l u tr  v  n u ng

X y d ng

Khác

H n Qu c Nh t B n

Singapore i Loan

H ng K ng Khác

36%

18%

17%
14%

9%

6%

* Số liệu lũy kế đến 20/06/2019
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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

THỰC TRẠNG TỔNG QUAN
Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA Ở VIỆT NAM - KỲ 1

I. Việt Nam nằm trong danh sách các nước xả thải nhựa nhiều nhất thế giới
Rác thải nhựa hiện đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối
với cả thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Theo thống kê của
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Việt Nam hiện nằm trong
4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường
nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1.8 triệu tấn mỗi năm.
Lượng nhựa tiêu thụ tính trên đầu người ở Việt Nam vào
năm 1990 chỉ có 3.8 kg, nhưng đến năm 2015 con số này
đã tăng đột biến lên 41 kg. Mặc dù hiện nay nhu cầu sử
dụng sản phẩm nhựa của người dân còn cao nhưng khả
năng xử lí rác thải nhựa ở Việt Nam vẫn rất hạn chế, chỉ
khoảng 27% nhựa phế thải được tái chế đúng cách và
hiệu quả. Không những thế, Việt Nam còn là 1 trong 5
nước có lượng rác thải nhựa đổ ra biển nhiều nhất thế
giới, lên đến 0.73 triệu tấn mỗi năm. Nếu như không có
hành động cụ thể, thiết thực nào để ngăn chặn tình
trạng này, đến năm 2050, biển Việt Nam có nguy cơ
chứa nhiều rác thải nhựa hơn sinh vật biển.

THỰC TRẠNG TỔNG QUAN

Biểu dồ 1. Tình trạng rác thải nhựa và lượng thải
nhựa trên biển ở Việt Nam 

8.82

3.22

1.88

1.83

1.59

1.03

0.97

3.53

1.29

0.75

0.73

0.64

0.41

0.39

Trung 
Quốc

Indonesia

Philippines

Việt Nam

Sri Lanka

Thái Lan

Ai Cập (Đơn vị: : Triệu tấn)

Thải nhựa trên biển

Tổng lượng rác thải nhựa

13% tổng lượng
rác thải là nhựa

Nguồn: Tổng Cục Môi Trường, Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA Ở VIỆT NAM - KỲ 1

1

II. VIỆT NAM NẰM TRONG DANH SÁCH CÁC NƯỚC XẢ THẢI NHỰA NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI

Rác thải nhựa hiện đang là mối đe dọa nghiêm 
trọng đối với cả thế giới, bao gồm cả Việt Nam. 
Theo thống kê của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, 
Việt Nam hiện nằm trong 4 quốc gia có lượng phế 
phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, 
ước tính hơn 1.8 triệu tấn mỗi năm. Lượng nhựa 
tiêu thụ tính trên đầu người ở Việt Nam vào năm 
1990 chỉ có 3.8 kg, nhưng đến năm 2015 con số này 
đã tăng đột biến lên 41 kg. Mặc dù hiện nay nhu 
cầu sử dụng sản phẩm nhựa của người dân còn cao 
nhưng khả năng xử lí rác thải nhựa ở Việt Nam vẫn 
rất hạn chế, chỉ khoảng 27% nhựa phế thải được tái 
chế đúng cách và hiệu quả. Không những thế, Việt 
Nam còn là 1 trong 5 nước có lượng rác thải nhựa 
đổ ra biển nhiều nhất thế giới, lên đến 0.73 triệu 
tấn mỗi năm. Nếu như không có hành động cụ thể, 
thiết thực nào để ngăn chặn tình trạng này, đến 
năm 2050, biển Việt Nam có nguy cơ chứa nhiều 
rác thải nhựa hơn sinh vật biển.

(Đơn vị: Nghìn tấn)

n Thải nhựa trên biển
n Tổng lượng rác thải nhựa

BIỂU ĐỒ 1. TÌNH TRẠNG RÁC THẢI NHỰA  
VÀ LƯỢNG THẢI NHỰA TRÊN BIỂN Ở VIỆT NAM

13% tổng lượng  
rác thải là nhựa

Nguồn: Tổng Cục Môi Trường, Hiệp hội Nhựa Việt Nam
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*  Trang thông tin được VCCI-HCM thực hiện với sự cộng tác  
 của Ipsos Busisness Consulting
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Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA Ở VIỆT NAM - KỲ 1

II. VIỆT NAM CÓ NGUY CƠ TRỞ THÀNH BÃI RÁC CỦA THẾ GIỚI

III. NHẬN ĐỊNH CỦA IPSOS BUSINESS CONSULTING

Cùng với sự tăng lên của rác thải nhựa từ trong nước, 
lượng phế liệu nhựa từ các quốc gia trên thế giới đổ 
vào Việt Nam cũng đang ở mức đáng báo động. 
Nguyên liệu trong nước hiện nay vẫn không đủ cung 
cấp cho ngành nhựa Việt Nam nên hằng năm các 
doanh nghiệp phải nhập khẩu một số lượng lớn phế 
liệu nhựa để trộn với nhựa nguyên sinh nhằm giảm 
giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, quy định hiện hành 
về vấn đề nhập khẩu phế liệu nhựa vào Việt Nam vẫn 
còn tồn tại nhiều bất cập. Theo văn bản luật, những 
loại phế liệu cho phép nhập khẩu được quy định rất 
thuần chất. Nhưng trên thực tế không có loại phế 
thải nhựa nào được phân ra chi tiết như vậy vì hầu 
hết đều bị nhiễm bẩn trong quá trình sử dụng. Lợi 
dụng lỗ hổng này, một số nước đã tìm cách đưa một 
số lượng lớn phế liệu nhựa kém chất lượng vào Việt 
Nam.

Nhất là sau khi Trung Quốc thi hành luật cấm nhập khẩu 
24 loại phế liệu vào đất nước họ, lượng phế liệu nhựa đổ 
vào Việt Nam tăng đáng báo động: Cụ thể vào năm 2016, 
2017 số lượng lần lượt là 245.8 và 385 nghìn tấn, nhưng chỉ 
trong vòng 6 tháng đầu năm 2018, con số này đã đạt 277.7 
nghìn tấn, tăng gần gấp đôi so với năm 2017. Bên cạnh đó, 
theo thống kê của Cục Hải Quan Việt Nam, tính đến ngày 
5/7/2018, tổng số container phế phẩm nhựa tồn đọng ở 
cảng Hải Phòng là 1342 và con số này cũng lên đến hàng 
ngàn đối với cảng Cát Lái. Với tình trạng hiện nay, Việt Nam 
đang có nguy cơ trở thành bãi rác của thế giới.

Khi chào đón nhà máy nhựa đầu tiên được thành lập tại Việt Nam vào năm 1959, không ai ngờ được rằng chỉ 
hơn nửa thập kỷ sau, rác thải nhựa đã trở thành mối hiểm họa nghiêm trọng đối với Việt Nam. Trước tình hình 
môi trường ngập trong rác thải nhựa, nhất thiết phải có sự chung tay từ toàn Chính phủ, các doanh nghiệp và 
cộng đồng ngay từ bây giờ để có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Bên cạnh đó, việc đưa ra giải pháp cho vấn 
đề rác thải nhựa cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho một mô hình 
kinh doanh hiệu quả và tạo lợi thế cạnh tranh so với đối thủ.

Đón xem ở Kỳ 2: Giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa từ Chính phủ, các doanh nghiệp tái chế và cộng đồng
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BIỂU ĐỒ 2. TÌNH TRẠNG PHẾ LIỆU NHỰA  
NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM

Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam, Ipsos BC

(Đơn vị: Nghìn tấn)
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Ms. Vân Anh - Điều phối dự án
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TIẾP CẬN ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  
TỪ 3.000 HỘI VIÊN VCCI CŨNG NHƯ 2.000 ĐỐI 
TÁC, NHÀ ĐẦU TƯ KHÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

5.000 quyển

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

Hơn 2.000 hội viên, sắp xếp theo 21 phân ngành

Song ngữ Anh - Việt

Thông tin hữu ích, đa dạng chuyên sâu

Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại

Mạng lưới phân phối rộng rãi


