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NHƯNG KHÔNG DỄ  
TẬN DỤNG

CÁNH CỬA RỘNG CHO XUẤT KHẨU 
VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ

EVFTA được nhiều chuyên gia nhận 
định là một trong những bước tiến lớn 
mà Việt Nam đạt được trong quá trình 
đàm phán các hiệp định thương mại 
tự do bởi tính toàn diện và mức độ mở 
cửa thị trường.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch 
VCCI nhấn mạnh: Việt Nam là quốc 
gia đang phát triển đầu tiên ở khu vực 
châu Á Thái Bình Dương ký kết hiệp 
định thương mại tự do với EU. Hơn 
nữa, những cam kết về cắt giảm thuế 
quan, mở cửa thị trường của EU trong 
EVFTA là mức cam kết cao nhất từ trước 
đến nay mà một đối tác dành cho Việt 
Nam trong các FTA song phương và 
đa phương. Đó cũng là hai yếu tố tạo 
nên sức hút của EVFTA đối với doanh 
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và cả 
nhà đầu tư nước ngoài.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam 
- EU (EVIPA) mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy 
thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và EU.  
Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả cơ hội đòi 
hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động 
và nỗ lực hơn nữa trong thích ứng với những 
yêu cầu mà đối tác cũng như thị trường đặt 
ra. Đây là nhận định của các chuyên gia tại 
hội thảo “Nhận diện cơ hội kinh doanh, đầu 
tư trong bối cảnh EVFTA sớm được thông 
qua” do Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội doanh 
nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ 
chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/8.
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Theo ông Võ Tân Thành, với quy 
mô thị trường hơn 500 triệu dân, 
mức thu nhập bình quân đạt hơn 
34.000 USD/người/năm, EU chính là 
thị trường tiêu thụ hàng hóa khổng 
lồ mà rất nhiều quốc gia xuất khẩu 
hướng tới. Do đó, với mức cam kết 
cắt giảm tới 85% số dòng thuế ngay 
khi EVFTA có hiệu lực và xóa bỏ hơn 
99% số dòng thuế sau từ 3 -7 năm, 
nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
của Việt Nam như dệt may, da giày, 
nông thủy sản, đồ gỗ sẽ rộng cửa 
tiếp cận thị trường nhiều tiềm năng 
này.

“Trong bối cảnh quan hệ thương 
mại thế giới biến động ngày càng 
phức tạp, EVFTA đóng vai trò quan 
trọng trong việc đa dạng hóa thị 
trường xuất khẩu, giảm thiểu rủi 
ro khi phụ thuộc vào một số thị 
trường nhất định. Quan trọng hơn 
là EVFTA với nội dung cam kết toàn 
diện chính là động lực để Chính phủ 
Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế, 
hoàn thiện môi trường kinh doanh 
cho cộng đồng doanh nghiệp phát 
triển, đó chính là lợi ích lâu dài và 
giá trị nhất”, ông Võ Tân Thành nhận 
định.

Ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch 
Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt 
Nam (VIAC) phân tích, về tổng thể, 
EVFTA có thể giúp kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU tăng 
khoảng 20% vào năm 2020 và tăng 
gần 45% vào năm 2030. Theo đó, 
các ngành hàng như thực phẩm chế 
biến, đặc biệt là thủy sản, gạo, rau 
củ, trái cây, thiết bị điện tử được dự 
báo có thể gia tăng xuất khẩu cả số 
lượng và giá trị. Còn các ngành dệt 
may, da giày, chế biến thực phẩm, ô 

tô có sẽ có cơ hội tham gia chuỗi giá 
trị toàn cầu. Những dự báo trên đều 
dựa trên những điều kiện thực tế 
như cắt giảm thuế quan, giảm hàng 
rào phi thuế, cải thiện môi trường 
kinh doanh, tạo thuận lợi thương 
mại và thúc đẩy đầu tư.

Ở góc độ đầu tư, ông Jean 
Jacques Bouflet, Phó chủ tịch 
EuroCham cho rằng, EVFTA cùng với 
EVIPA sẽ làm thay đổi bức tranh đầu 
tư từ EU vào Việt Nam trong những 
năm tới. Với thế mạnh sẵn có về 
chế tạo máy móc, ô tô, công nghệ 
cao, dược phẩm và cơ chế bảo hộ 
đầu tư từ EVIPA, các doanh nghiệp 
và nhà đầu tư EU sẽ đẩy mạnh đầu 
tư vào các lĩnh vực chế tạo, công 
nghiệp chế biến và dược phẩm của 
Việt Nam. Nhờ đó, ngoài việc thu 

hút thêm nguồn vốn thì các doanh 
nghiệp Việt Nam cũng sẽ được cải 
thiện, nâng cao về mặt công nghệ 
và khả năng quản trị doanh nghiệp, 
tổ chức sản xuất hiệu quả, từ đó 
củng cố năng lực cạnh tranh.

TẬN DỤNG HIỆU QUẢ LỢI THẾ
Cơ hội mà EVFTA và EVIPA mang 

lại là rất lớn, tuy nhiên điều đáng nói 
là những cơ hội trên chỉ thành hiện 
thực khi doanh nghiệp Việt Nam đủ 
sức cạnh tranh về chất lượng, giá trị 
và đáp ứng được những tiêu chuẩn 
mà thị trường EU quy định. Ông Võ 
Tân Thành cho biết, hiện nay chỉ số 
năng lực cạnh tranh quốc gia của 
Việt Nam chỉ xếp thứ 77/140 quốc 
gia, nhưng lại đang là một trong 
những quốc gia tham gia nhiều hiệp 
định thương mại tự do nhất thế giới. 
Mức độ mở của nền kinh tế lên tới 
200% giá trị GDP khiến nền kinh tế 
Việt Nam đối mặt với không ít thách 
thức. Cụ thể, khả năng nắm bắt và 
tận dụng những cơ hội mà các FTA 
mang lại của doanh nghiệp Việt còn 
thấp. Trong khi đó, doanh nghiệp 
nước ngoài, doanh nghiêp FDI đã 

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI - Giám đốc VCCI-HCM tại Hội thảo

Việt Nam là quốc gia đang phát triển đầu tiên ở khu vực châu Á Thái Bình Dương ký 
kết hiệp định thương mại tự do với EU. Hơn nữa, những cam kết về cắt giảm thuế 
quan, mở cửa thị trường của EU trong EVFTA là mức cam kết cao nhất từ trước đến nay 
mà một đối tác dành cho Việt Nam trong các FTA song phương và đa phương. Đó cũng 
là hai yếu tố tạo nên sức hút của EVFTA đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam 
và cả nhà đầu tư nước ngoài.
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sẵn sàng khai thác thị trường của 
Việt Nam. Với những cam kết cân 
bằng lợi ích cho đôi bên, ngay khi 
EVFTA có hiệu lực khả năng hàng 
hóa EU đổ bộ vào Việt Nam là rất 
cao. Điều này khiến doanh nghiệp 
Việt phải chịu áp lực cạnh tranh 
ngay tại thị trường nội địa.

Ngược lại, thị trường EU dù lớn 
và sức mua cao nhưng yêu cầu về 
chất lượng hàng hóa, nguồn gốc 
xuất xứ cũng rất khắt khe. Để nhận 
được ưu đãi về thuế quan, hàng hóa 
Việt Nam phải đáp ứng được hàm 
lượng giá trị nội khối (bao gồm Việt 
Nam, EU và một phần nguyên liệu từ 
Hàn Quốc) nhưng hiện nay nguyên 
liệu sản xuất xuất khẩu của Việt Nam 
chủ yếu nhập từ Trung Quốc và các 
nước ASEAN.

Ông Johnathan Ooi, Phó Tổng 
giám đốc PwC Việt Nam cho rằng, 
một trong những nhóm hàng có 
lợi thế của Việt Nam ở EU là nông 
sản, bao gồm cả gạo, cà phê, rau củ, 
trái cây... Với EVFTA doanh nghiệp 
Việt Nam có thể phát triển trao đổi 

thương mại điện tử các mặt hàng 
nông sản với EU nhưng điểm yếu 
của nông sản Việt Nam chính là sự 
ổn định về chất lượng và an toàn 
thực phẩm. Với những thị trường đề 
cao sự an toàn của sức khỏe như EU, 
chỉ một lô hàng bị phát hiện không 
đạt tiêu chuẩn thì toàn bộ ngành 
hàng đó sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, 
thậm chí bị cấm nhập khẩu vĩnh 
viễn. Vì vậy, muốn khai thác tốt lợi 
thế này, doanh nghiệp Việt Nam 
phải chủ động xây dựng quy trình 
sản xuất sạch, an toàn và duy trì 
thường xuyên.

Không chỉ nằm ở năng lực canh 
tranh với các đối thủ mà ngay cả 
mức độ chủ động tìm hiểu thông tin 
của doanh nghiệp Việt cũng là vấn 
đề đáng quan ngại. Báo cáo chỉ số 
năng lực cạnh tranh PCI năm 2018 
cho thấy, hơn 12% số doanh nghiệp 
được hỏi cho biết chưa từng nghe 
nói về EVFTA, 65% số doanh nghiệp 
được hỏi có nghe về EVFTA nhưng 
chưa tìm hiểu gì, số doanh nghiệp 
có tìm hiểu sơ qua là 21% còn số 

doanh nghiệp đã nghiên cứu, tìm 
hiểu kỹ về EVFTA là 1,55%.

Theo ông Trần Hữu Huỳnh, đa 
phần doanh nghiệp Việt Nam đang 
tận dụng ưu đãi từ hội nhập theo 
kiểu “mưa tới đâu mát tới đấy”. Nghĩa 
là chỉ đón nhận những lợi thế mang 
tính hiển nhiên, sẵn có mà chưa tính 
đến kế hoạch lâu dài và chiến lược 
khai thác sao cho hiệu quả nhất. 
Cách tư duy bị động này giải thích 
vì sao tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa 
và tỷ lệ tận dụng ưu đãi các FTA của 
doanh nghiệp Việt luôn thấp hơn 
doanh nghiệp FDI.

Nguồn: TTXVN

Với EVFTA doanh nghiệp Việt 
Nam có thể phát triển trao đổi 
thương mại điện tử các mặt 
hàng nông sản với EU nhưng 
điểm yếu của nông sản Việt 
Nam chính là sự ổn định về chất 
lượng và an toàn thực phẩm...

Các diễn giả tại Hội thảo
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Gần 50 doanh nghiệp của 2 nước đã gặp gỡ, 
tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các 
lĩnh vực: xây dựng hạ tầng cơ sở, bất động 
sản, du lịch - khách sạn; xử lý cấp thoát 

nước; truyền tải điện; xuất nhập khẩu hàng nông 
sản; lĩnh vực năng lượng tái tạo như: sản xuất, cung 
cấp pin năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng 
lượng tái tạo từ khí và rác thải; lĩnh vực dược phẩm; 
quản trị mạng, kỹ thuật số... Đây là dịp tăng cường 
hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại, 
cũng như tạo cơ hội giao lưu, kết nối quan hệ đối tác 
cho công đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại buổi giao lưu thương mại, ông Võ 
Tân Thành - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TPHCM 
khẳng định, Ấn Độ và Việt Nam có nhiều lĩnh lực bổ 
trợ nhau phát triển như: dệt may, da giày, sản xuất 
thức ăn gia súc, năng lượng tái tạo, chế biến thủy hải 
sản...

Quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ được thiết lập từ 
năm 1972, trải qua 47 năm, quan hệ 2 nước diễn ra 
rất nhanh chóng. Từ năm 2007, hai nước đã thiết lập 
quan hệ đối tác chiến lược. Đến năm 2016, quan hệ 
hai nước đã nâng lên thành đối tác chiến lược toàn 
diện. Kim ngạch thương mại 2 chiều giữa 2 nước, 
trong năm 2018 lên đến gần 11 tỷ đô la Mỹ. Trong 
đó, Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ đạt khoảng 6,5 
tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu từ Ấn Độ khoảng 5 tỷ đô 
la Mỹ.

Từ một nước nhập siêu lớn, Việt Nam đã trở thành 
nước xuất siêu, trên 2 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân chủ 
yếu là do: doanh nghiệp Việt Nam chủ động mở 
rộng thị trường và do tác động từ hiệp định ASEAN 
- Ấn Độ, thuế xuất nhập khẩu sang Ấn Độ là 0% nên 
khuyến khích nhiều doanh nghiệp Việt đẩy mạnh 
xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ.   

Trong những năm gần đây, Ấn Độ cũng đẩy 
mạnh đầu tư sang Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng 
chưa nhiều, khoảng trên 200 dự án với gần 900 triệu 
đô la Mỹ, xếp thứ 26/129 quốc gia và vùng lãnh thổ 
đầu tư vào Việt Nam. Một trong những nguyên nhân 
đầu tư từ Ấn Độ chưa được đẩy mạnh vào Việt Nam 
là do chưa có đường bay trực tiếp từ Việt Nam sang 
Ấn Độ và ngược lại. Hiện nay, Chính phủ 2 nước đang 
đặt ra mục tiêu, nâng kim ngạch thương mại 2 chiều 
lên 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.

VCCI-HCM

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI 2 CHIỀU VIỆT NAM  
- ẤN ĐỘ LÊN 15 TỶ ĐÔ LA MỸ VÀO NĂM 2020
Ngày 21/8, Chi nhánh Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) 
phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ 
tổ chức buổi Giao lưu thương mại giữa doanh 
nghiệp 2 nước.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI - Giám đốc VCCI-HCM  
tại Hội thảo



Giám đốc Điều hành (CEO) - Vị thuyền trưởng của doanh nghiệp - chính là người 
chịu trách nhiệm định hướng, xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống của cả 
công ty trong thời đại công nghiệp 4.0.

Chương trình Giám đốc Điều hành được thiết kế giành riêng cho các nhà lãnh đạo - 
những người cần phải: 
  Vạch ra chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp.
  Kế hoạch và mục tiêu ngắn hạn về vật lực, trí lực và tài lực cho doanh nghiệp mình.
  Nhìn ra được lợi thế, hạn chế so với đối thủ; phân tích vi mô, vĩ mô của thị trường  
 để xác định lộ trình phát triển của doanh nghiệp.
  Quản trị được hệ thống doanh nghiệp từ thượng tầng cho đến hạ tầng. 
  Xây dựng văn hóa cải tiến và không ngừng thay đổi cho doanh nghiệp.

PHÒNG HỘI VIÊN & ĐÀO TẠO, VCCI-HCM

KHAI GIẢNG
THỨ SÁU,
NGÀY 18.10.2019

ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO 
TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Tel: 028. 3932 5149     Fax: 028. 3932 5472
Ms. Trâm - Mobile: 0983967567
Email: tramnguyenvcci@gmail.com

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ
TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO 30 HỌC VIÊN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHAI GIẢNG
THỨ SÁU,
NGÀY 18.10.2019

VỮNG KIẾN THỨC - VỮNG THÀNH CÔNG

Giám Đốc Điều Hành (CEO) - Vị thuyền trưởng của doanh nghiệp - chính là 
người chịu trách nhiệm định hướng, xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống 
của cả công ty trong thời đại công nghiệp 4.0.
Việt Nam đang hội nhập sâu, rộng với kinh tế khu vực và thế giới (thông qua 
các hiệp định FTA, CP-TPP,...) do vậy các doanh nhân cần phải nhanh hơn, 
mạnh hơn, cần có những chiến lược tốt hơn, hệ thống quy trình hợp lý hơn, 
sản phẩm ổn định hơn,... để tận dụng cơ hội vươn vai mang tầm châu lục, để 
năm 2030 trở thành một trong 28 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và năm 2050 
trở thành nền kinh tế lớn thứ 22 thế giới.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH [ C.E.O ]



Tiếp nối sự thành công của chương trình 
CEO các năm qua và cập nhật một số kiến 
thức mới, nhóm nghiên cứu VCCI đã thiết 
kế chương trình với phiên bản mới này 
nhằm góp phần trang bị và chia sẻ những 
kiến thức cần thiết đến những nhà lãnh 
đạo Việt Nam. 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

- Định hướng xây dựng chiến lược của tổ 
chức với tầm nhìn của nhà lãnh đạo trong 
thời đại công nghiệp 4.0.
- Nâng cao khả năng quản trị cần thiết 
trong lãnh đạo, quản lý điều hành, xử lý 
các tình huống thực tế thường xảy ra trong 
quá trình hoạt động và vận hành doanh 
nghiệp.
- Bổ trợ thêm kiến thức và phong cách cá 
nhân chuyên nghiệp nhà lãnh đạo, quản 
lý.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Bằng cách đưa ra những tình huống thực 
tế tại doanh nghiệp, chuyển hóa kiến 
thức, thông tin từ đó giúp người tham dự 
có thể giải quyết các vấn đề khó khăn tại 
doanh nghiệp mình. 
Chương trình khảo nghiệm thực tế tại 
doanh nghiệp làm cho phần kiến thức đã 
học được cụ thể hơn, dễ xác định và tìm 
giải pháp trong chính doanh nghiệp của 
mình hơn.

NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP 
VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP, PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 
NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “GIÁM ĐỐC 
ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP”

LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THAM GIA
l  CÔ ĐỌNG - CHẤT LƯỢNG - tập trung những giá trị cần thiết nhất  
 từ hệ thống thông tin, kiến thức hiện đại.
l  GIẢI QUYẾT ngay những VƯỚNG MẮC trong điều hành, lãnh đạo  
 tại doanh nghiệp.
l  Sự TƯƠNG TÁC luôn được chú trọng ở mức độ cao - chia sẻ kinh  
 nghiệm, kết nối hiệu quả cùng nhau với các CEO thành công và  
 cùng các chuyên gia giỏi.
l  Đề án Quốc gia và được Nhà nước cấp HỌC BỔNG trị giá 30% và  
 Giấy CHỨNG NHẬN do VCCI-HCM cấp.
l  CHI PHÍ HỢP LÝ so với những gì học viên thu nhận được.
l  Thời gian học HỢP LÝ và LINH HOẠT. Học viên vắng buổi học có  
 thể đăng ký học bù vào buổi khác.

Các Học viên giao lưu và kiến tập với các CEO thành công:
Ông Lý Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Gốm sứ Minh Long I



Ưu đãi:
- Ưu đãi GIẢM 5% nếu là hội viên của VCCI.
- Ưu đãi GIẢM 10% nếu đăng kí theo nhóm  
02 người.
- Ưu đãi Doanh nghiệp đăng kí 03 người được 
miễn phí người thứ 4.

Đã bao gồm: 
- Chi phí học tập, tài liệu và văn phòng phẩm, 
chứng nhận hoàn thành khóa học và tiệc trà
- Ưu đãi sẽ được áp dụng khi thanh toán học phí 
trước ngày 25.09.2019 và chỉ áp dụng một mức 
ưu đãi cao nhất.

THỜI GIAN
Khai giảng ngày 18.10.2019

Lịch học: Thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần
Thời lượng: 28 buổi (7 tuần)

ĐỊA ĐIỂM
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  

tại Hồ Chí Minh (VCCI)
Số 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

HỌC PHÍ:
19.000.000 VNĐ/KHÓA

Học viên sẽ được hỗ trợ 30%  
từ ngân sách Nhà nước  
chỉ còn 13.300.000 VNĐ/KHÓA

CHUYÊN ĐỀ BUỔI

PHẦN I. KHAI GIẢNG - KIẾN THỨC BỔ TRỢ

1. Kỹ năng lãnh đạo của CEO 
(Entrepreneur’s Excellent Leadership) 2

2. CEO thời 4.0: Ứng dụng công nghệ vào quản trị 2

PHẦN II. KIẾN THỨC HỆ THỐNG

3. Xây dựng Chiến lược doanh nghiệp với Hoshin Kanri 4

4. Lập kế hoạch kinh doanh 4

5. CEO với vai trò Quản trị Kế toán, tài chính 4

6. CEO với vai trò Quản trị Nguồn nhân lực 4

7. CEO với vai trò Quản trị Makerting và Thương hiệu 4

8. Pháp luật và Quản trị rủi ro trong điều hành doanh nghiệp 2

PHẦN III. TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

9. Tham quan kiến tập thực tế gặp gỡ các CEO thành công 1

10. Trình bày kế hoạch hành động sau khóa học và trao 
chứng nhận tốt nghiệp 1

Tổng cộng 28

và Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và Bà Thủy Tiên, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Liên Thái Bình Dương



 

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ:
VĂN PHÒNG GIỚI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, VCCI-HCM

ĐT: 028. 3932 1205 - A. Thanh - Email: thanh.nguyen@vcci-hcm.org.vn

CHƯƠNG TRÌNH 100 NGÀY NÓI KHÔNG VỚI 
TAI NẠN LAO ĐỘNG

23/08/2019 1
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Thay đổi nhận thức của doanh nghiệp, 

người lao động về tầm quan trọng của An 
toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến gỗ, 
dệt may và công nghiệp hỗ trợ (cơ khí, chế tạo máy, cao su, 
nhựa, in ấn, bao bì,...).

ĐỊA ĐIỂM
TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai

THỜI GIAN 
20/09/2019 - 15/01/2020



 

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

CHUYÊN ĐỀ 5
AN TOÀN VỆ SINH 

LAO ĐỘNG
CHUYÊN ĐỀ 3

NĂNG SUẤT  
& SẢN XUẤT  
SẠCH HƠN

CHUYÊN ĐỀ 2
QUẢN LÝ  

CHẤT LƯỢNG

CHUYÊN ĐỀ 1
HỢP TÁC  

TẠI NƠI LÀM VIỆC

CHUYÊN ĐỀ 4
QUẢN LÝ  

NGUỒN NHÂN SỰ

THAM GIA
ĐÀO TẠO

DOANH NGHIỆP
196

TƯ VẤN
DOANH NGHIỆP

LƯỢT
1152

HÀI LÒNG VỚI  
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

DOANH NGHIỆP
92%

GIẢM CHI PHÍ  
SẢN XUẤT

DOANH NGHIỆP
91%

DOANH NGHIỆP

ÁP DỤNG  
5S93%

NH
ỮN

G
 C

O
N  

SỐ
 N

ỔI
 BẬ

T

Đào tạo và tư vấn 
doanh nghiệp

Tăng cường năng lực cạnh tranh  
và phát triển bền vững

Doanh nghiệp Nhỏ và vừa 
trong lĩnh vực sản xuất

CHƯƠNG TRÌNH 100 NGÀY NÓI KHÔNG VỚI 
TAI NẠN LAO ĐỘNG

23/08/2019 1



Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam vào đầu tháng 9 năm 2019 của 
đoàn doanh nghiệp Đài Loan gồm 17 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
thực phẩm và hàng tiêu dùng, sự kiện giao lưu kết nối doanh nghiệp sẽ được tổ 
chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, nhằm mục đích hỗ trợ kết nối, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu 
tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Đài Loan trong lĩnh vực nhập 
khẩu, phân phối các sản phẩm thực phẩm và hàng tiêu dùng, Chi nhánh Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với 
Cục Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan (Small and 
Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs, R.O.C) và China 
Productivity Center (CPC) tổ chức sự kiện:

GIAO LƯU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ĐÀI LOAN
NGÀNH THỰC PHẨM & HÀNG TIÊU DÙNG

• Thời gian:  Thứ ba, ngày 03/09/2019 (13h00 - 18h00). 

• Địa điểm:  Phòng Apollo Ballroom 1,  
 Lầu 2, Khách sạn Liberty Central,  
 59 - 61 Pasteur, Q.1, TP. HCM

• Đối tượng tham dự:  Các doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh,  
 phân phối trong các lĩnh vực thực phẩm  
 và hàng tiêu dùng.

• Phí tham dự:  Miễn phí (có hỗ trợ phiên dịch Trung - Việt).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI, VCCI-HCM
Tòa nhà VCCI - 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3932 5171 - Fax: 028.3932 5472
Website: www.vcci-hcm.org.vn
A. Chu Văn Dũng: 0912363838
Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

NGÀY 03.09.2019

TẠI PHÒNG  
APOLLO BALLROOM 1, LẦU 2, 
KHÁCH SẠN LIBERTY CENTRAL, 
59-61 PASTEUR, Q.1, TP.HCM

THỨ BA
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3. DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ ĐƯỢC HỖ TRỢ 100% CHI PHÍ TƯ VẤN PHÁP LUẬT KHÔNG QUÁ 3 TRIỆU ĐỒNG/NĂM

Đây là nội dung mới tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ 
ngày 16/8/2019.

Theo đó, sau khi nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật, trường hợp được cơ quan có thẩm quyền đồng 
ý thì:

- Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 03 triệu đồng/năm;
- Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 05 triệu đồng/năm;
- Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, nhưng không quá 10 triệu đồng/năm...
Nghị định này cũng đề ra một số nguyên tắc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thứ tự ưu tiên như 

sau:
-  Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng 

đủ điều kiện được hỗ trợ trước;
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật theo quy định của Luật 

Người khuyết tật;
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.

THÔNG TIN HỮU ÍCH

1. GIẢM 50% LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 20/9/2019

Ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (DN), lệ phí đăng ký DN.

Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký DN (cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký DN) giảm còn 
50.000 đồng/lần (hiện hành là 100.000 đồng/lần).

Ngoài ra, phí công bố nội dung đăng ký DN cũng giảm còn 100.000 đồng/lần (hiện hành là 300.000 đồng/lần).
Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của DN, các mức thu phí cung cấp thông tin DN khác vẫn giữ như hiện hành.
Thông tư 47/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019.

TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN.
Xem chi tiết tại Thông tư 43/2019/TT-BTC (có hiệu 

lực thi hành từ ngày 26/8/2019).

2. HƯỚNG DẪN MỚI VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ  
ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2019/TT-BTC 
hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP 
về quản lý Khu công nghiệp (KCN) và Khu kinh tế (KKT).

Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư trong KCN, 
KKT được trừ các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận 
hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu 
hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại KCN, 
KKT khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

-  Đối với giá trị tài sản cố định: Được tính vào giá trị 
công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều 
kiện là tài sản cố định.

-  Đối với chi phí (trừ trường hợp nêu trên): Được tính 
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

GIẢI PHÁP TỪ CHÍNH PHỦ, 
CÁC DOANH NGHIỆP TÁI 
CHẾ VÀ CỘNG ĐỒNG

Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA  
Ở VIỆT NAM - KỲ 2

I. GIẢI PHÁP TỪ CHÍNH PHỦ
Từ năm 2015, Nhà nước đã ban hành văn bản pháp luật quy định việc phân 
loại rác. Sau đó đến năm 2016, Nhà nước cũng áp dụng mức xử phạt hành 
chính cho hành vi không phân loại rác từ 15-20 triệu đồng. Và gần đây nhất, 
năm 2019, Nhà nước tăng mức thuế môi trường cho túi ni lông từ 40,000 
VNĐ lên 50,000 VNĐ/ 1 kg. 
Tuy nhiên, những quy định này vẫn chưa thực sự giải quyết được thực trạng 
và mang lại những chuyển biến tích cực vì 3 nguyên do chính:
l  Đầu tiên, hệ thống quản lý và thi hành của Nhà nước chưa được chặt chẽ.  
 Dù quy định được ban hành nhưng Nhà nước không có chiến dịch phổ  
 biến rộng rãi và phương án triển khai hợp lý.
l  Thứ hai, mức thuế áp dụng cho túi ni lông vẫn chưa thoả đáng để tác  
 động mạnh đến người dân. 
l  Cuối cùng, thói quen sử dụng bao ni lông đã đi sâu vào trong tiềm thức  
 của người Việt khi mà mọi hàng hóa và vật phẩm hằng ngày hiện nay đều  
 được đựng trong các vật dụng từ nhựa.
Bên cạnh việc ban hành các văn bản luật, Chính phủ cũng phát động hàng 
loạt các phong trào kêu gọi toàn dân chung tay loại bỏ rác thải nhựa và bước 
đầu đã mang lại những kết quả khả quan. Những phong trào này nhằm 
hướng đến một mục tiêu chung đã được cam kết bởi Chính Phủ, đó là việc 
túi ni lông sẽ bị cấm sử dụng ở toàn bộ hệ thống siêu thị, chợ, và cửa hàng 
vào năm 2021 và phổ biến rộng trên quy mô toàn quốc vào năm 2025.

Lễ phát động chiến dịch "Chống rác thải nhựa" 
được tổ chức bởi Bộ Tài nguyên Môi trường  

vào ngày 12/10/2018

Ở kỳ trước, Ipsos BC đã đề 
cập đến thực trạng rác thải 
nhựa ở Việt Nam hiện nay. 
Nhận thức được mức độ 
nghiêm trọng của vấn đề 
ô nhiễm này, một số biện 
pháp đã được thực hiện ở 
Việt Nam. 
Trước tiên, Ipsos BC sẽ tập 
trung phân tích những 
hành động giảm thiểu rác 
thải nhựa từ nhà nước, các 
doanh nghiệp tái chế và từ 
cộng đồng.
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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. GIẢI PHÁP TỪ CÁC  
DOANH NGHIỆP TÁI CHẾ

III. NHẬN ĐỊNH CỦA IPSOS BUSINESS CONSULTING

Nhìn chung, đa số các nhà máy tái 
chế hiện tại ở Việt Nam có quy mô 
vừa và nhỏ với công nghệ lạc hậu và 
sự quản lý lỏng lẻo, không đáp ứng 
được yêu cầu kỹ thuật của một nhà 
máy tái chế tiêu chuẩn. Vì thế, trong 
quá trình hoạt động, những nhà 
máy này thường tạo ra nước thải, 
bụi và các hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi, gây ô nhiễm môi trường đất, 
nước và không khí. Bên cạnh đó, hệ 
thống xử lý rác thải ở Việt Nam chưa 
được đồng bộ. Rác thải vẫn không 
được phân loại đúng quy cách nên 
số lượng phế phẩm nhựa được tái 
chế khá thấp, chỉ chiếm 27% lượng 
nhựa thải ra môi trường và chất 
lượng nhựa tái chế cũng không 
được đảm bảo.

Theo Ipsos BC, tuy Chính phủ Việt Nam bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động chống rác thải nhựa, nhưng cần phối 
hợp hiểu quả hơn giữa các văn bản luật và các phong trào tuyên truyền. Cụ thể hơn, Chính phủ cần tích cực 
phổ biết các quy định và hướng dẫn người dân cách thức phân loại rác, đồng thời phối hợp với các đơn vị thu 
gom và xử lý rác thải để phân loại rác nhựa một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần tích cực 
phát động các phong trào thu gom rác thải nhựa bảo vệ môi trường để từng bước thay đổi nhận thức và thói 
quen của người dân. 

Về phía công nghiệp tái chế rác thải, Nhà nước cần thúc đẩy các dự án nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 
tái chế rác đạt chuẩn và phổ biến rộng rãi cho các nhà máy tái chế tại những thị trường phát triển như là Việt 
Nam. Song song, Nhà nước cần siết chặt hơn hoạt động của các doanh nghiệp xử lý rác thải để đảm bảo được 
phế phẩm nhựa được tái chế đúng cách và không gây ô nhiễm môi trường. Về phía các doanh nghiệp xử lý rác 
cần chủ động thay đổi và cải tiến để hướng đến mô hình kinh doanh cạnh tranh chiến lược hiệu quả.

Đón xem ở Kỳ 3: Giải pháp giảm rác thải nhựa từ nhà sản xuất bao bì và doanh nghiệp tiêu dùng

Môi trường xung quanh một nhà máy  
tái chế chứa đầy rác thải

Trẻ em tham gia hưởng ứng thử thách dọn rác 
của mô hình giáo dục "Konnit Adventure Zone"

Các sinh viên tại trường Đại học Kinh tế  
Tài chính (UEF) tham gia phát triển các dự án 

thay thế nhựa bằng các chất liệu thân thiện với 
môi trường

Hội phụ nữ tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình)  
đã thành lập các câu lạc bộ chống rác thải  

nhựa với cam kết thay đổi thói quen sử dụng 
nhựa của bản thân và những người thân  

trong gia đình

Tuy nhiên, ở một chiều hướng tích 
cực, ngành công nghiệp tái chế của 
Việt Nam đang từng bước cải thiện 
qua các công trình nghiên cứu và 
ứng dụng công nghệ tái chế rác 
thải mới mang tên nhiệt phân. Công 
nghệ này hứa hẹn sẽ mang nhiều 
triển vọng, hứa hẹn sẽ góp phần giải 
quyết được vấn nạn rác thải nhựa ở 
Việt Nam khi nó cho phép thu hồi 
các giá trị từ rác và giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường.

III. GIẢI PHÁP TỪ CỘNG ĐỒNG
Các tổ chức phi chính phủ vì môi 
trường hoạt động mạnh mẽ ở Việt 
Nam. Một trong những cái tên tiêu 
biểu đó là “Let’s do it, Vietnam” với 
chiến dịch “World cleanup day” 
được tổ chức bắt đầu từ năm 2014 
nhằm hưởng ứng ngày dọn rác Thế 
giới hằng năm. Trong lần gần đây 
nhất vào ngày 15/9/2018, chiến dịch 
đã thu hút đến hơn 230 bạn tình 
nguyện viên cùng chung tay thu 
gom được tổng cộng 4800kg rác từ 
2 địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh.
Không dừng lại ở đó, mọi người từ 
mọi lứa tuổi cũng có những hành 
động tích cực góp phần bảo vệ môi 
trường.




