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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

GIAO LƯU  
THƯƠNG MẠI  
VIỆT NAM - ĐÀI LOAN 
NGÀNH HÀNG  
THỰC PHẨM  
VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Sự kiện 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. 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 trên, sự kiện 
giao lưu kết nối đã diễn ra thành công 
tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại khai mạc buổi giao 
lưu, Giám đốc Lương - Giám đốc China 
Productivity Center, Đài Loan - chia sẻ 
“Từ năm 2017, chúng tôi đã được sự ủy 
thác của Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ  
trực thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan (gọi 
tắt là Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ), 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ở Đài Loan tìm hiểu cơ hội thương 
mại xuất khẩu ở thị trường ASEAN. 
Trong những năm gần đây, chúng tôi 
đã liên tiếp tạo ra “hệ Sinh thái thực 

Ngày 03/9, 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 Thương mại Việt Nam - Đài Loan Ngành 
hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng”

Giám đốc Lương - Giám đốc China Productivity 
Center, Đài Loan trả lời phỏng vấn của báo chí
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Các doanh nghiệp 
Đài Loan và Việt 
Nam trao đổi về 

sản phẩm và nhu 
cầu hợp tác tại 
buổi giao lưu.

phẩm Đài Loan Việt Nam” (về thực 
phẩm và hàng tiêu dùng)”.

Giám đốc Lương khẳng định 
“thông qua chương trình hợp tác 1 
đối 1, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ 
nhau, để doanh nghiệp phân phối 
việt nam và các doanh nghiệp Đài 
Loan trực tiếp đàm phán hợp tác, để 
nhiều người tiêu dùng Việt Nam có 
thể thưởng thức các sản phẩm chất 
lượng từ các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ở Đài Loan”.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, 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 TP.HCM (VCCI-HCM), ông 
khẳng định “Tình hình hợp tác 
thương mại giữa Việt Nam và Đài 
Loan trong những năm gần đây 
cũng có nhiều bước tiến vượt bậc. 
Việt Nam trở thành thị trường 
lớn, đầy tiềm năng của các doanh 
nghiệp Đài Loan. Đồng thời, Đài 
Loan vẫn giữ vị trí đối tác thương 
mại lớn thứ 5 của Việt Nam. Tính đến 
tháng 07 năm 2019, tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu song phương đạt 
10,7 tỉ USD, trong đó Việt Nam nhập 
khẩu từ Đài Loan là 8,5 tỉ USD. Việt 
Nam xuất khẩu sang Đài loan đạt 2,2 
tỉ USD”.

Đài Loan là một trong những 
đối tác kinh tế quan trọng của Việt 
Nam những năm qua. Về đầu tư, 
Đài Loan hiện là một trong các nhà 
đầu tư có số dự án và số vốn đăng 
ký cao nhất tại Việt Nam. Tính lũy 
kế đến tháng 08/2019, Đài Loan có 

2.661 dự án với gần 32 tỷ USD vốn 
đăng ký, đứng thứ 4/132 quốc gia và 
vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại 
Việt Nam sau Hàn Quốc, Nhật Bản và 
Singapore. Trong 8 tháng đầu năm 
2019, Đài Loan có số vốn đăng ký là 
939 triệu USD (đứng thứ 6/102 quốc 
gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào 
Việt Nam).

Đài Loan từ lâu đã đưa Đông Nam 
Á vào thị trường mục tiêu. Với việc 
phát động “Chính sách hướng Nam 
mới” từ năm 2016, Đài Loan đang 
tích cực thúc đẩy, phát triển các mối 
quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư 
về khu vực Đông Nam Á nói chung 

và Việt Nam là một trong những đối 
tác chính trong mục tiêu phát triển 
kinh tế song phương.

Tại sự kiện, 17 doanh nghiệp Đài 
Loan trong ngành thực phẩm và 
hàng tiêu dùng đã có những cuộc 
gặp gỡ với hơn 25 doanh nghiệp Việt 
Nam hoạt động trong cùng lĩnh vực 
và đồng thời là các nhà phân phối 
tiềm năng. Buổi giao lưu thương mại 
diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra 
nhiều cơ hội đầu tư và hợp tác kinh 
doanh tích cực cho doanh nghiệp cả 
2 nước.

 VCCI-HCM

Ông Võ Tân Thành - Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) phát biểu tại sự kiện.
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Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Lao 
động sửa đổi được tổ chức bởi Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) diễn ra sáng nay (23/8) tại 

TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Nở - đại diện một 
DN may mặc cho biết, nếu quy định giảm giờ 
làm việc tiêu chuẩn từ 48 giờ/tuần như hiện tại 
xuống còn 44 giờ/tuần được áp dụng, sẽ làm 
giảm trung bình khoảng 9,1% thu nhập cho 
người lao động. Lý do là vì lao động ngành này 
được trả lương theo giờ hoặc theo sản phẩm. 
Chưa kể, mỗi khi có đơn đặt hàng gấp từ đối tác, 
DN sẽ phải tăng ca liên tục từ  2 - 2,5 giờ mỗi 
ngày, khiến lao động sẽ kiệt sức.

“Một vấn đề mà dự thảo Luật Lao động sửa 
đổi phải tính đến là việc giảm giờ làm việc tiêu 
chuẩn sẽ làm giảm thu hút đầu tư từ nước ngoài. 
Do đó, chúng tôi kiến nghị vẫn giữ nguyên giờ 
làm theo tiêu chuẩn hiện hành là 48 giờ/tuần”, 
ông Nở nói.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thu Hương 
- Chủ tịch HĐQT một DN da giày tại Hóc Môn 
(TP.HCM) cũng cho biết, thời điểm này DN trong 
ngành đang gặp nhiều khó khăn trong việc 
làm sao giữ chân người lao động, dù DN đang 
trả lương cho người lao động cao hơn mức tối 
thiểu vùng. Song sức hút từ các ngành dịch vụ 
khác và từ DN FDI đang khiến người lao động có 
nhiều lựa chọn hơn.

“Lao động đã thiếu còn giảm giờ làm thì có 
thể nhiều DN nhỏ lẻ sẽ phải phá sản. Nguyên 
nhân là nếu giảm giờ làm, DN phải đứng trước 
2 lựa chọn: Tuyển thêm lao động - khi đó DN 
sẽ càng khó khăn hơn do phải gia tăng chi phí 
lương, bảo hiểm, công đoàn...; hoặc tăng giờ 
làm thêm của người lao động. Việc này khiến 
DN có thể vi phạm quy định trần khung giờ làm 
thêm và chi phí gia tăng cũng không nhỏ, do 
tiền lương giờ làm thêm hiện nay khá cao, trong 
khi Luật Lao động sửa đổi yêu cầu tính lương 
làm thêm giờ theo lũy tiến”, bà Hương tính toán.

DOANH NGHIỆP “NHẢY DỰNG”  
VÌ DỰ THẢO LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI
ĐA SỐ Ý KIẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP (DN) ĐỀU CHO RẰNG, DỰ THẢO LUẬT LAO ĐỘNG SỬA 
ĐỔI VỚI QUY ĐỊNH GIẢM GIỜ LÀM VIỆC TIÊU CHUẨN TỪ 48 GIỜ/TUẦN NHƯ HIỆN NAY XUỐNG 
CÒN 44 GIỜ/TUẦN LÀ KHÔNG HỢP LÝ.

Bà Phạm Thị Hồng Yến - Giám đốc nhân sự Tập đoàn Intel 
Việt Nam chia sẻ: “Tại Intel, chúng tôi vẫn đảm bảo lao động 
được nghỉ 12 ngày/năm, đảm bảo 48 giờ nghỉ ốm hưởng lương, 
nhưng thực sự chúng tôi cần lao động làm tới 60 giờ/tuần. Do 
vậy, khi dự thảo đưa ra quy định giảm giờ làm việc tiêu chuẩn 
từ 48 giờ/tuần như hiện tại xuống còn 44 giờ/tuần thì phải cân 
nhắc kỹ. Bởi nếu áp dụng sẽ làm giảm sức hút đầu tư, nhất là đầu 
tư từ các doanh nghiệp FDI”.

Đại diện nhiều DN khác cũng cho rằng, tiêu chuẩn về thời 
giờ làm việc trong tuần hiện nay của các quốc gia đang phát 
triển và cạnh tranh lao động với Việt Nam như: Thái Lan, Ấn Độ, 
Bangladesh, Malaysia, Philippines, Lào... đều 48 giờ/tuần, nên 
không thể nói thời gian làm của Việt Nam nhiều hơn và điều 
chỉnh xuống còn 44 giờ/tuần. Điều này gây thiệt hại kép cho 
cả DN, người lao động và cả cạnh tranh của đất nước so với các 
quốc gia khác.

Ở một góc nhìn khác, bà Mary Tarnowka - nguyên Tổng lãnh 
sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại 
Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) chia sẻ, tăng trưởng GDP 
bền vững đòi hỏi phải đảm bảo mức tăng lương được khớp hoặc 
vượt quá mức tăng năng suất. Tuy nhiên, một số điều khoản lao 
động chính của Việt Nam lại không mang tính cạnh tranh đáng 
kể so với tiêu chuẩn khu vực, chẳng hạn như: Giới hạn thời gian 
làm thêm hàng năm; Chi phí lũy tiến cho làm thêm giờ, ngày 
Chủ nhật và ngày lễ.

Ông Nguyễn Ngọc Nở, đại diện DN chia sẻ những thiệt hại mà các DN có thể gặp 
phải khi giảm giờ làm
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“Những giới hạn về giờ làm thêm 
và chi phí lũy tiến làm thêm giờ có 
tác động nhỏ hơn năng suất trên 
mỗi đô la xuất khẩu một thập kỷ 
trước đây khi tiền lương hàng tháng 
của Việt Nam thấp hơn đáng kể so 
với các quốc gia khác trong khu vực. 
Nhưng khi khoảng cách tiền lương 
không còn lớn, khoảng cách về giới 
hạn thời gian làm thêm thấp hơn so 
với những nước khác trong khu vực 
và chi phí lũy tiến cho giờ làm thêm 
cao hơn nhiều so với trong khu vực 
góp phần làm giảm năng suất trên 
mỗi đô la xuất khẩu và do đó tác 
động tới khả năng cạnh tranh của 
Việt Nam. Thêm vào đó, các đề xuất 
mới trong dự thảo Luật Lao động 

NLĐ BUỘC PHẢI LÀM THÊM  
DÙ THU NHẬP THỰC TẾ CHẲNG... 
CẢI THIỆN
Tăng thời gian làm thêm là nhu cầu của 
NLĐ để tăng thu nhập, với DN thì đây là 
điều kiện để bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
sản xuất. Bộ Luật Lao động hiện hành 
quy định nguyên tắc thỏa thuận khi làm 
thêm giờ, thế nhưng tình trạng vi phạm 
về thời giờ làm thêm khá phổ biến. 
Nhiều DN do nhu cầu thúc ép về đơn 
hàng đã bỏ qua nguyên tắc thỏa thuận 
để ép NLĐ làm thêm giờ. Do yếu thế nên 
NLĐ buộc phải chấp thuận làm thêm dù 
thu nhập thực tế chẳng cải thiện được là 
bao. Chưa kể, khi làm thêm giờ, NLĐ phải 
đối diện với nhiều hệ lụy về lâu dài, đặc 
biệt là sức khỏe.
Chưa hết, nếu làm thêm giờ liên tục 
trong môi trường làm việc không bảo 
đảm an toàn dễ dẫn đến tai nạn lao 
động. Xã hội càng phát triển, năng suất 
lao động càng cao... thì giờ làm thêm và 
tuổi nghỉ hưu càng phải giảm mới đúng 
quy luật. Việc xây dựng các quy định 
về làm thêm giờ cần được xem xét kỹ 
lưỡng trên nhiều mặt từ cơ sở khoa học, 
sức khỏe NLĐ, tuổi thọ lao động, sự nghỉ 
ngơi, phòng tránh tai nạn do kéo dài giờ 
làm việc, cân bằng cuộc sống, năng suất 
công việc, các luật pháp quốc tế mà Việt 
Nam là nước thành viên ký kết... Trong 
đó, cần phải xây dựng đánh giá cụ thể 
về thể chất người Việt Nam bởi hiện tại 
tuổi thọ của người Việt Nam có tăng lên 
nhưng sức khỏe lại yếu đi...

Chị Trần Thị Hoa, công nhân may  
tại một DN trên địa bàn Q.4

VIỆC ĐIỀU CHỈNH TĂNG TUỔI HƯU 
THỜI ĐIỂM NÀY CHƯA THÍCH HỢP
Việt Nam vẫn còn đang trong thời kỳ 
“dân số vàng”, khả năng còn kéo dài 
đến năm 2035. Lao động làm việc trong 
bộ máy hành chính sự nghiệp hiện đang 
dư thừa, nếu tăng tuổi nghỉ hưu sẽ duy 
trì một bộ máy kém hiệu quả. Chưa kể, 
hiện tại đang có khoảng 220.000 sinh 
viên tốt nghiệp không có việc làm, cơ cấu 
công, nông nghiệp, dịch vụ đang chưa 
cân đối...

Đại diện Hiệp hội Dệt May Việt Nam 
(Vitas)

Bà Mary Tarnowka, nguyên Tổng lãnh sự 
Hoa Kỳ tại TP.HCM, Giám đốc điều hành 
Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam 
(AmCham Việt Nam) ý kiến về những điểm 
mới của dự thảo Luật Lao động sửa đổi.

Đông đảo các DN và người lao động quan tâm đến dự thảo Luật Lao động sửa đổi

như đề xuất rút ngắn tuần làm việc xuống còn 44 giờ/tuần có thể khiến 
Việt Nam kém cạnh tranh hơn nữa”, bà Mary Tarnowka nói.

Cũng theo bà Mary Tarnowka, trong cả ba điểm chính của dự thảo 
Luật Lao động là giới hạn giờ làm thêm, lương lũy tiến cho giờ làm 
thêm, số giờ mỗi tuần làm việc, bà chỉ đơn giản đề xuất Việt Nam thay 
đổi tiêu chuẩn tương đương với các quốc gia khác trong khu vực, thay 
vì duy trì hoặc thậm chí vượt xa hơn các nước khác.

Cũng tại hội thảo, nhiều DN cũng đánh giá, giờ làm thêm tối đa 
trong 1 năm của Việt Nam đang bị hạn chế (200 giờ) thấp hơn rất nhiều 
so với Thái Lan 1.836 giờ, Malaysia 1.248 giờ, Philippines 1.224 giờ, 
Indonesia 714 giờ, Trung Quốc 432 giờ, Bangladesh 408 giờ, Ấn Độ 300 
giờ... Do đó, các DN đề nghị tăng giờ làm thêm tối đa hàng năm từ 200 
giờ lên 300 giờ (đối với các ngành nghề bình thường).

Riêng một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định, người sử 
dụng lao động có thể tăng số giờ làm thêm từ 400 giờ lên 500 giờ với 
điều kiện có nhu cầu kinh doanh chính đáng và được sự đồng ý của 
người lao động đối với công việc làm thêm giờ.

Theo vasep.com.vn
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Cuộc vận động được phát động với mục 
đích khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần 
trách nhiệm và huy động trí tuệ của 
cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 

đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện 
thành công các chủ trương của Đảng, nhất là 
các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII về: Hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân trở thành 
động lực quan trọng của nền kinh tế; cơ cấu lại, 
đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp 
nhà nước.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động 
Nguyễn Văn Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó 
Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

MỜI DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN  
“HIẾN KẾ” HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH  
PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Ngày 3/9/2019, Ban Kinh tế trung ương phát động cuộc vận động “Doanh nghiệp, 
doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

(VCCI) Vũ Tiến Lộc... cùng các thành viên Ban chỉ 
đạo cuộc vận động, đại diện các bộ, ban, ngành 
Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các 
hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế.

Ban Kinh tế Trung ương, cho biết cuộc vận 
động thể hiện sự đổi mới trong cách thức phổ 
biến, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương 
đường lối của Đảng đến với cộng đồng doanh 
nghiệp, doanh nhân. Ông Bình cũng nhấn 
mạnh, trên thực tế doanh nghiệp, doanh nhân 
vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt 
động và nền kinh tế nước ta chưa phát triển 
nhanh và bền vững.

Thông qua cuộc vận động này, doanh 
nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh 
tế có điều kiện thể hiện mạnh mẽ hơn nữa ý 
thức trách nhiệm của mình, đóng góp ý kiến để 
Đảng, Nhà nước hoàn thiện các chủ trương, cơ 
chế chính sách phù hợp hơn với nhu cầu phát 
triển, xây dựng doanh nghiệp cũng như nền 
kinh tế ngày càng phát triển bền vững.

Đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các hiệp hội ngành 
nghề, các doanh nghiệp... tham dự

Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo nhấn nút phát động cuộc vận động

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM
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MỘT SỐ Ý KIẾN ĐƯỢC GHI NHẬN

ÔNG VŨ TIẾN LỘC  
(CHỦ TỊCH PHÒNG THƯƠNG MẠI  
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - VCCI)

“HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG” 
CHO DOANH NGHIỆP HIẾN 
KẾ

Hiến pháp VN đã nhấn mạnh 
khuyến khích đầu tư sản xuất kinh 
doanh. Đến nay cả nước có hơn 
700.000 doanh nghiệp, 5,2 triệu hộ 
kinh doanh, gần 6 triệu thực thể 
kinh doanh. Tuy nhiên, trong số 
700.000 doanh nghiệp, hơn 90% là 
có quy mô nhỏ và vừa.

Từ trước đến nay Đảng đã lắng 
nghe ý kiến của doanh nghiệp, có 
thể là các cuộc đối thoại, tiếp xúc với 
chính quyền, bộ ngành.

Ban Kinh tế trung ương chủ trì tổ 
chức cuộc vận động là sáng kiến rất 
quan trọng. Đây cũng chính là dạng 
“hội nghị Diên Hồng” để doanh 
nghiệp, người dân có thể hiến kế với 
Đảng để phát triển kinh tế.

Sức mạnh kinh tế của VN phụ 
thuộc vào sức cạnh tranh của các 
doanh nghiệp. Cuộc vận động này 
là cơ hội để cho lực lượng chủ lực 
trong việc xây dựng kinh tế đất 
nước nói lên suy nghĩ của mình, góp 
ý với Đảng xây dựng thể chế và môi 
trường kinh doanh.

ÔNG LÊ CHUNG HIẾU  
(GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂY BẮC)

LẮNG NGHE VÀ SỬA ĐỔI
Không ai hiểu thuận lợi cũng như 

khó khăn trong sản xuất kinh doanh 
bằng doanh nghiệp. Thực tế, nhiều 
chính sách đưa ra bất hợp lý, gây 
khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp liên tục góp ý, 
phản ứng. Có cơ quan tiếp thu, thừa 

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã công bố thể lệ cuộc vận động, theo 
đó các góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân nhằm nhận diện, 
phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần phải giải quyết; những khó 
khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy 
phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu 
quả quản lý của Nhà nước.

Thời gian tiếp nhận góp ý, đề xuất: Từ sau ngày tổ chức Lễ phát 
động đến 31/12/2019.

Thời gian xét chọn góp ý, đề xuất: Từ tháng 1 đến tháng 3/2020.
Lễ tôn vinh và trao giải dự kiến: Tổ chức vào tháng 4/2020.
Ban tổ chức sẽ trao 01 giải đặc biệt 300 triệu đồng; 3 giải nhất mỗi 

giải 100 triệu đồng; 5 giải nhì, mỗi giải 50 triệu đồng; 10 giải ba, mỗi 
giải 20 triệu đồng; 20 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng.

nhận bất cập nhưng để sửa văn bản 
có khi phải chờ cả quý, thậm chí cả 
năm.

Đơn cử, sau gần một năm doanh 
nghiệp góp ý, Tổng cục Hải quan mới 
đây có văn bản không truy thu thuế 
đối với nguyên liệu để gia công, sản 
xuất hàng hóa tại chỗ.

Chính sách, quy trình do con 
người làm ra. Nó không thể đúng 
và phù hợp với mọi thời điểm. Do 
đó việc góp ý, hiến kế của doanh 
nghiệp cần có sự đón nhận. Khi đã 
nghe, đã hiểu, điều quan trọng là 
cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung 
cho kịp thời.

ÔNG TRẦN VIỆT TIẾN  
(HỘI MỸ NGHỆ VÀ CHẾ BIẾN GỖ 
TP.HCM)

LẮNG NGHE THƯỜNG  
XUYÊN HƠN

Doanh nghiệp tư nhân VN đang 
đứng trước sự chuyển đổi lớn khi 
xuất hiện công nghệ 4.0, trí tuệ nhân 
tạo (AI) và thương mại điện tử. Các 
doanh nghiệp bắt đầu cảm nhận 
được những tác động của biến động 
địa chính trị vào việc làm ăn của họ.

Doanh nghiệp tư nhân chắc chắn 
phải chủ động thay đổi mới tồn tại 
được. Họ không chờ ưu đãi nhưng 
giải quyết bài toán về năng suất, lao 
động... là điều Nhà nước, Chính phủ 
có thể hỗ trợ.

Nhiều doanh nghiệp nói họ 
không quen với dự thảo, nghị định... 
nên chỉ có thể phát biểu từ thực tế. 
Chúng tôi kỳ vọng vào sự lắng nghe, 
cập nhật thường xuyên đời sống 
doanh nghiệp sẽ giúp cơ quan quản 
lý có những chính sách thực tiễn 
hơn.

Theo tuoitre.vn và baodansinh.vn



Từ ngày 10 - 12.10.2019 
(09:00 - 16:00)

HỘI TRƯỜNG A2, TRUNG TÂM HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM SÀI GÒN - SECC, 
799 NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHÚ, QUẬN 7, TP.HCM

THỜI GIAN:

ĐỊA ĐIỂM:

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ và đăng ký với: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 5171 – Fax: 028. 3932 5472
A. Dũng – DĐ: 0912 363 838; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

Trong khuôn khổ “Triển lãm quốc tế Thiết bị máy móc và Giải pháp 
gia công Cơ khí - METALEX VIETNAM 2019” được tổ chức từ ngày 10 - 
12/10/2019 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC, nhằm 
mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường giao lưu, mở 
rộng hợp tác quốc tế và tìm kiếm đối tác phát triển sản xuất kinh 
doanh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại 
TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa Tokyo (Tokyo SME Support Center) tổ chức các 
buổi giao lưu và làm việc trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam 
với các doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực: Gia công chi tiết, 
Xi mạ điện, Thiết bị đo lường, Máy móc & thiết bị ngành nước, Máy 
chế biến  gỗ và in ấn bao bì... 

• Thời gian: Từ ngày 10 - 12/10/2019 (09:00 - 16:00).

• Địa điểm:  Hội trường A2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn 
- SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

• Đối tượng: Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có liên quan tới các lĩnh vực 
hoạt động của các doanh nghiệp đã nêu (chi tiết trong phiếu đăng ký tham dự)

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



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



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
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3. CÁ NHÂN LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ  
KHÔNG CÒN ĐƯỢC GIẢM THUẾ TNCN

Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng 
dẫn về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh 
tế.

Trước đây, theo quy định tại Thông tư 128, cá nhân cư trú và cá nhân 
không cư trú làm việc, kinh doanh tại Khu kinh tế sẽ được giảm thuế 
TNCN.

Tuy nhiên, từ ngày 26/8/2019, Thông tư 42/2019/TT-BTC có hiệu lực 
thi hành thì quy định này đã bị bãi bỏ.

Nguồn thuvienphapluat.vn

1. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ  
DOANH NGHIỆP GIẢM 
CÒN 50.000 ĐỒNG/LẦN

Đây là nội dung mới tại Thông 
tư 47/2019/TT-BTC về mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
cung cấp thông tin doanh nghiệp, 
lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, mức thu lệ phí đăng 
ký doanh nghiệp (Cấp mới, cấp 
lại, thay đổi nội dung Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp,...) 
giảm từ 100.000 đồng/lần theo 
quy định hiện hành xuống còn 
50.000 đồng/lần.

Ngoài ra, phí công bố nội dung 
đăng ký doanh nghiệp cũng giảm 
xuống còn 100.000 đồng/lần, thay 
vì mức thu 300.000 đồng/lần như 
hiện nay. 

Mức thu phí cung cấp thông 
tin doanh nghiệp như: Cung cấp 
thông tin Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp; Giấy chứng 
nhận hoạt động chi nhánh, văn 
phòng đại diện,... được giữ nguyên 
như hiện hành.

Thông tư 47/2019/TT-BTC có 
hiệu lực từ ngày 20/9/2019, đồng 
thời bãi bỏ Thông tư 215/2016/
TT-BTC ngày 10/11/ 2016 và 
Thông tư 130/2017/TT-BTC ngày 
04/12/2017.

Nguồn thuvienphapluat.vn

2. HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn doanh nghiệp có vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tham gia hợp 
đồng BCC, NĐTNN trực tiếp thực hiện dự án PPP mở tài khoản vốn đầu 
tư trực tiếp như sau:

- Phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) 
ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng 
ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt 
Nam;

- Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 
01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 (một) 
ngân hàng được phép;

- Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 
(một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng 
được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ;

Tài khoản này được dùng để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp 
pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp 
nước ngoài vào Việt Nam;

- Trường hợp NĐTNN tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp 
thực hiện nhiều dự án PPP, NĐTNN phải mở tài khoản vốn đầu tư trực 
tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

Thông tư 06/2019/TT-NHNN bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
06/9/2019.

Nguồn thuvienphapluat.vn

THÔNG TIN HỮU ÍCH
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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

GIẢI PHÁP TỪ NHÀ SẢN XUẤT BAO BÌ  
VÀ DOANH NGHIỆP HÀNG TIÊU DÙNG

Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA Ở VIỆT NAM - KỲ 3

I. NHÀ SẢN XUẤT BAO BÌ
1.1 Giải pháp cải tiến nguyên liệu thay thế
Bao bì nhựa sinh học 100% đã được sản xuất tại Việt Nam
Năm 2015, An Phát cho ra mắt dòng bao bì vi sinh phân hủy 
hoàn toàn có nguồn gốc từ bột ngô theo đúng chuẩn thế giới 
tại thị trường nước ngoài. Đến năm 2018, loại túi sinh học này 
đã có mặt tại thị trường Việt Nam với tên gọi là An-Eco và sau 
đó được sử dụng rộng rãi tại các chuỗi siêu thị lớn như Lotte 
Mart, Big C, Sai Gon Co.op Mart, và nhiều siêu thị lớn khác. Từ 
sản phẩm túi vi sinh đầu tiên, An Phát đã sản xuất thêm nhiều 
sản phẩm dùng một lần như dao, thìa, nĩa, găng tay,... đều có 
nguồn gốc từ nhựa sinh học, phân hủy hoàn toàn.

Hiện nay, An Phát là đơn vị sản xuất tại Việt Nam đầu tiên được 
cấp chứng chỉ TUV Vincotte OK Home compost cho các sản 
phẩm tui vi sinh phân huỷ hoàn toàn và cũng là đơn vị Việt 
Nam duy nhất được công nhận là thành viên chính thức của 
Hiệp hội Nhựa sinh học tại châu Âu.

1.2 Giải pháp cải tiến sản phẩm thay thế
Khác với việc cải tiến nguyên liệu thay thế, việc cải tiến sản 
phẩm thay thế được nhiều doanh nghiệp chọn làm ý tưởng 
khởi nghiệp hơn. Một số dòng sản phẩm thay thế nổi bật như 
túi đi chợ làm từ cỏ bàng, túi vải, quai vải đựng ly hay màng bọc 
thức ăn làm bằng vải sáp ong.

Bao bì sinh học AnEco được sử dụng rộng rãi  
ở các chuỗi siêu thị lớn tại Việt Nam

Màng bọc sáp ong  
của Clever Changes

Túi cỏ bàng  
của Cửa hàng 3T

Túi vải, quai vải 
của MnM Shop

Ở KỲ 1 VÀ KỲ 2, IPSOS BC ĐÃ ĐỀ CẬP 
ĐẾN BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ RÁC 
THẢI NHỰA Ở VIỆT NAM, CŨNG NHƯ 
NHỮNG HÀNH ĐỘNG CHỐNG RÁC THẢI 
NHỰA TỪ CHÍNH PHỦ, CÁC DOANH 
NGHIỆP TÁI CHẾ VÀ CỘNG ĐỒNG. Ở KỲ 
3, IPSOS BC SẼ TẬP TRUNG PHÂN TÍCH 
NHỮNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA CÁC 
NHÀ SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ CÁC DOANH 
NGHIỆP TIÊU DÙNG ĐỂ HƯỚNG ĐẾN 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BỀN VỮNG.

Một số sản phẩm thay thế nhựa  
phổ biến tại Việt Nam hiện nay:
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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. DOANH NGHIỆP HÀNG TIÊU DÙNG

III. NHẬN ĐỊNH CỦA IPSOS BUSINESS CONSULTING

2.1 Thương hiệu lớn trong ngành hàng tiêu dùng nhanh 
Các ông lớn trong ngành hàng FMCG nhanh chóng nắm bắt được xu 
hướng kinh doanh bền vững trên thị trường
Điển hình là Unilever quyết định thay thế tất cả các loại bao bì làm từ nhựa 
nguyên sinh bằng nhựa tái chế từ đầu năm 2019. Trong đó, Sunlight, Comfort 
và Love Beauty and Planet là 3 nhãn hàng tiên phong sử dụng bao bì làm từ 
nhựa tái chế thân thiện với môi trường. Song song đó, Unilever cũng mở các 
trạm Refill Sunlight và Comfort tại các trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội 
và TP.HCM vào tháng 4/2019.

2.2 Chuỗi cửa hàng thực phẩm  
và đồ uống  
Các chuỗi cafe nổi tiếng và các nhà 
hàng cũng chung tay với phong trào 
chống rác thải nhựa tại Việt Nam.

2.3 Nhà bán lẻ
Về phía nhà bán lẻ nổi bật bởi sự 
xuất hiện của các cửa hàng dành 
cho lối sống xanh chuyên cung cấp 
các sản phẩm bền vững thân thiên 
với môi trường. Các cửa hàng đặc 
biệt này sẽ không có sự xuất hiện 
của bao bì nhựa mà thay vào đó, 
người tiêu dùng sẽ tự chuẩn bị vật 
dụng để đựng khi mua hàng hóa.

Trong thời điểm rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối được cả thế giới quan tâm, sản phẩm vi sinh tự huỷ là 
xu thế đáp ứng được cơ hội tiềm năng của các doanh nghiệp sản xuất bao bì, đồng thời đẩy mạnh tăng trưởng 
doanh thu bởi vì hiện nay chỉ có rất ít công ty trên thế giới có sở hữu dòng công nghệ cao này. Vì thế, các doanh 
nghiệp sản xuất bao bì Việt Nam cần nhanh chóng cải tiến và thay đổi để có thể nắm bắt được xu thế của thị 
trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có thể đa dạng hoá dòng sản phẩm của mình bằng việc cho ra các 
dòng sản phẩm xanh thay thế như hộp bã mía, hộp giấy, túi vải, cách sản phẩm từ tre nứa, cỏ bàng,...

Về phía các doanh nghiệp FMCG, chuỗi nhà hàng và nhà bán lẻ, việc tiếp cận xu hướng kinh doanh bền vững 
như thay thế cấc vật dụng chứa đựng bằng sản phẩm thân thiện môi trường hay những chương trình khuyến 
khích người khách hàng loại bỏ sản phẩm nhựa cũng là một chiến lược hiệu quả cũng như ghi điểm trong mắt 
người tiêu dùng ở những thị trường tiềm năng.

Trạm Refill Sunlight của Unilever  
tại trung tâm thương mại Aeon Mall

Măng's Mania sử dụng hộp bã mía  
thay cho hộp nhựa

Các cửa hàng “xanh” chứa hàng hóa trong 
các bình chứa lớn thay vì bao bì nhựa

Các siêu thị lớn dùng lá chuối  
để gói thực phẩm

Bên cạnh đó, hàng loạt các siêu 
thị lớn ở Việt Nam đã loại bỏ 
toàn bộ túi ni lông để thay bằng 
bao bì nhựa sinh học hay vật 
liệu thiên nhiên như lá chuối để 
bao bọc thực phẩm. 

Trung Nguyên Legend thay thế ống hút nhựa 
bằng ống hút cỏ bàng




