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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

DOANH NGHIỆP NHẬT ĐÁNH GIÁ CAO 
THỊ TRƯỜNG NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM

Theo ông Keita Seki - Chủ 
tịch Công ty Maruhide Koki, 
chuyên sản xuất các loại 
máy cắt ống 3D, phục vụ 

trong lĩnh vực phát triển hạ tầng 
giao thông, dầu, khí, hiện chiếm đến 
90% thị phần tại Nhật Bản - dù năm 
ngoái công ty đã tham gia Metalex, 
năm nay ông vẫn đích thân sang tận 
triển lãm với kỳ vọng tìm kiếm được 
các đối tác mới trong các lĩnh vực 
nói trên.

“Việt Nam đang là quốc gia 
phát triển rất nhanh trong khu vực. 
Trong đó, việc phát triển hạ tầng 
giao thông, hoặc các lĩnh vực liên 
quan đến dầu, khí cũng đang được 
Chính phủ hết sức quan tâm do có 
rất nhiều tiềm năng. Đây chính là lý 
do khiến chúng tôi có mặt ở đây dù 
chúng tôi cũng ý thức rất rõ sẽ phải 
cạnh tranh với nhiều đối thủ khác 
đến từ châu Âu, Trung Quốc nếu 
muốn tìm cơ hội phát triển khách 
hàng mới của mình tại Việt Nam”, 
ông Keita Seki bày tỏ.

Tuy nhiên theo ông Keita Seki, 
với ưu thế là sản phẩm “Made in 
Japan”, cũng như sở hữu phần mềm 
lập trình kỹ thuật công nghệ cao 
để tạo ra được nhiều định dạng 
mặt cắt cho nhiều loại đường ống 
phục vụ đa lĩnh vực thông qua nhà 

Dành hẳn một khu vực tập trung riêng cho 14 doanh 
nghiệp Nhật trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Triển 
lãm quốc tế chuyên ngành về máy công cụ và giải pháp 
gia công kim loại Việt Nam (Metalex 2019), được tổ 
chức tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC - 
TP.HCM), bà Yuko Hokkirigawa - Chủ tịch Trung tâm Hỗ 
trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Tokyo (Tokyo SME Support 
Center), cho biết đây là lần thứ hai trung tâm tổ chức 
và đưa đoàn doanh nghiệp Nhật tham gia Metalex tại 
Việt Nam, nhằm mục đích tìm kiếm đối tác, mở rộng thị 
trường phân phối tại Việt Nam.
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phân phối đang có mặt tại Việt Nam, 
Công ty Maruhide Koki kỳ vọng sẽ 
có thêm các khách hàng mới bằng 
chính sự phục vụ cạnh tranh đầy 
chuyên nghiệp của mình.

Trong khi đó, ở lĩnh vực vật liệu 
in ấn và trang trí trên các bề mặt 
cong trong lĩnh vực in kỹ thuật cao 
của Công ty Tokushu Abe Seihanjo 
(Nhật) đang có nhà máy sản xuất đặt 
tại Thái Lan, Chủ tịch Yoshikazu Abe 
cho hay dù chỉ mới tham gia triển 
lãm lần đầu tiên tại Việt Nam, bản 
thân ông và công ty đã tìm hiểu khá 
kỹ về nhu cầu, cũng như thị trường 
mà công ty đưa sản phẩm sang cho 

mục tiêu tìm kiếm khách hàng mới.
“Lĩnh vực in ấn và công nghệ in 

hiện đang phát triển rất mạnh tại 
Việt Nam. Chúng tôi đã nhìn thấy 
tiềm năng này nên cũng không 
muốn bỏ qua cơ hội cho chính mình. 
Ngoài việc phải cạnh tranh với chính 
các công ty trong nước, hoặc các 
công ty có vốn đầu tư nước ngoài 
khác, chúng tôi tự tin chất lượng và 
năng lực phục vụ khách hàng đạt 
tiêu chuẩn Nhật sẽ tiếp cận được 
nhu cầu đặt hàng mới đến từ Việt 
Nam”, ông Yoshikazu Abe nói.

Theo đại diện của Trung tâm Hỗ 
trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Tokyo, 

ở lần tham gia vào năm ngoái, dù 
các doanh nghiệp Nhật vẫn chưa ký 
được hợp đồng nào với các đối tác 
tại Việt Nam, điều này vẫn không thể 
ngăn cản các doanh nghiệp Nhật kỳ 
vọng tiếp tục tìm kiếm được các đối 
tác phù hợp với chiến lược sản xuất 
kinh doanh của họ trong tương lai.

Đặc biệt, không chỉ đánh giá cao 
ngành cơ khí của Việt Nam có nhiều 
cơ hội phát triển thông qua việc có 
rất nhiều doanh nghiệp trong nước 
đã đầu tư, phát triển và sản xuất ra 
được các sản phẩm cơ khí có trình 
độ kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu 
của thị trường, bà Yuko Hokkirigawa 
còn cho rằng giá thành sản xuất tại 
Việt Nam hiện còn rất cạnh tranh, từ 
đó “mở ra nhiều cơ hội hơn cho các 
doanh nghiệp Nhật nếu tìm được 
đối tác phù hợp để ký kết hợp tác 
kinh doanh”.  

Theo Báo Tuổi Trẻ

Chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật không chỉ tìm được các 
doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ sản phẩm của Nhật tại Việt Nam 
mà còn có thể ký kết được các hợp đồng hợp tác gia công thông qua 
các doanh nghiệp trong nước.

Bà Yuko Hokkirigawa
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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

WOMEN WILL
SỨC MẠNH PHỤ NỮ THỜI ĐẠI KINH TẾ SỐ

Buổi hội thảo là một trong 
những sự kiện thuộc chuỗi 
chương trình Women Will - 
một sáng kiến của Google, 

với sứ mệnh mang đến cho phụ nữ 
những cơ hội cải thiện kinh tế và 
phát triển bản thân. Hơn 600 đại 
biểu đã tham dự hội thảo, bao gồm 
các nữ doanh nhân, cán bộ quản 
lý và nhân viên văn phòng của các 
doanh nghiệp và sự kiện còn có sự 
thu hút của đông đảo các bạn sinh 
viên có tinh thần khởi nghiệp đến từ 
trường Đại học RMIT và các trường 
Đại học khác khu vực TP.HCM.

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI 
PHỤ NỮ GIỮA NỀN KINH TẾ 4.0

Trong bài phát biểu khai mạc, 

Ngày 10/10/2019, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM 
(VCCI-HCM) phối hợp cùng chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0 tổ chức buổi hội 
thảo chuyên đề “Sức mạnh phụ nữ trong thời đại kinh tế số” tại Trung tâm hội nghị 
White Palace, TP. Hồ Chí Minh.

ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Giám 
đốc VCCI-HCM, đã bày tỏ sự lạc quan 
vào tiến trình phát triển của nền 
kinh tế số Việt Nam, gắn liền với sự 
tham gia ngày càng nhiều của phụ 
nữ. Ông cho biết, hiện nay tỷ lệ phụ 
nữ làm chủ doanh nghiệp đã lên 
đến trên 31%, đưa Việt Nam vào 
danh sách những quốc gia có thứ 
hạng cao về chỉ số cơ hội và sự tham 
gia của phụ nữ trong nền kinh tế.

Để có thể giúp phụ nữ tạo ra và 
tận dụng được nhiều cơ hội hơn nữa 
trong nền kinh tế số, từ tháng 6/2018 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam đã phối hợp cùng Google 
triển khai dự án Bệ Phóng Việt Nam 
Digital 4.0, trong đó bao gồm dự 
án Women Will Việt Nam. Theo như 

ông Hưng chia sẻ, 97% nghề nghiệp 
hiện nay cần đến kỹ năng số và phụ 
nữ nếu không được trang bị các kỹ 
năng công nghệ thông tin sẽ bị bỏ 
lại đằng sau. Phụ nữ có nhiều ưu thế 
hơn nam giới trong những ngành 
nghề như thương mại, quảng cáo, 
marketing, truyền thông... Sự chủ 
động của phụ nữ sẽ là cơ hội phát 
triển mạnh mẽ của nền kinh tế. 
Ngày nay, Việt Nam đang nổi lên là 
nền kinh tế có mức độ số hóa cao 
nhất Đông Nam Á với tổng giá trị 
hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh 
tế internet năm 2019 tương đương 
5% GDP (tỷ lệ này ở khu vực Đông 
Nam Á là 3.7%).

Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Giám đốc VCCI-HCM phát biểu tại buổi hội thảo

Hội nghị có sự tham gia của:

Ông Nguyễn Thế Hưng
Phó Giám Đốc VCCI-HCM

Bà Tôn Nữ Thị Ninh
Cựu đại sứ Việt Nam tại châu Âu

Bà Hồng Ánh
Đạo diễn - diễn viên,  
Giám đốc Blue Productions

Bà Trương Lý Hoàng Phi
Tổng giám đốc VinTech City  
và Nhà sáng lập BSSC

 Bà Helly Tống
Nhà sáng lập The Yên Concept - 
Đồng sáng lập Lại Đây Refill Station

Bà Denise Thi
Giám đốc điều hành Isobar,  
Dentsu Aegis Network
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VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO  
TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ?

Tại buổi hội thảo, các diễn giả có chung một nhận định: Khó khăn thực 
sự là những rào cản mà chính phụ nữ đặt ra cho bản thân và chỉ bằng cách 
tự mình vượt qua thì họ mới có thể đạt được thành công. Dù ở bất kỳ thời 
đại nào, phụ nữ muốn thành công cũng cần phải tìm thấy sự tự tin từ bên 
trong, biết tận dụng tất cả những công cụ mình có - mà hiện nay đó là 
những công cụ kỹ thuật số, để thực hiện ước mơ của mình.

Mở đầu phần thảo luận, cô Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ “Mỗi chặng đường 
đời của chúng ta đều có cơ hội. Cơ hội đó do chính chúng ta tạo ra”. Nhưng 
các chị em đã có tư duy trừu tượng, rèn luyện một tầm nhìn xa trông rộng 
chưa? Phụ nữ đã sẵn sàng thực hiện bước thay đổi nhảy vọt chưa? Đã sẵn 
sàng thử nghiệm và mạo hiểm chưa? Có tố chất và kỹ năng tạo ra cơ hội 
từ thách thức chưa? Có năng lực định đoạt không? Để thành công, người 
phụ nữ phải đặt ra những câu hỏi cho chính mình, tự học lấy triết lý sống 
và nâng cao khả năng cho bản thân mình.

Chia sẻ từ góc nhìn của một Shark đã có thời gian dài tư vấn đầu tư và 
khởi nghiệp, chị Trương Lý Hoàng Phi đồng tình: “Bạn phải hiểu rằng công 

Toàn cảnh Hội nghị

nghệ không thể tự tạo ra giá trị. Các 
Startup hãy bớt trình bày về công 
nghệ mà hãy tập trung thể hiện giá 
trị mà các bạn có thể mang đến cho 
thị trường”.

THEO ĐUỔI ĐAM MÊ VÀ HÃY BẮT 
ĐẦU NGAY BÂY GIỜ

Với sự góp mặt của những diễn 
giả thuộc nhiều thế hệ khác nhau, 
buổi hội thảo có sự chia sẻ thú vị 
về thời điểm khởi nghiệp của mỗi 
người.

Helly Tống bắt đầu kinh doanh 
từ khi 19 tuổi, chị Hồng Ánh chuyển 
sang làm đạo diễn khi 40 tuổi, cô Tôn 
Nữ Thị Ninh bắt đầu dự án giáo dục 
khi đã 55 - 60 tuổi. Không có một 
giới hạn độ tuổi nào có thể ngăn cản 
việc thực hiện giấc mơ, bắt đầu một 
sự nghiệp mới.

Kết lại chương trình, đạo diễn 
- diễn viên Hồng Ánh kêu gọi mỗi 
người hãy tự đặt cho mình những 
mục tiêu mới, “Hãy bắt đầu sớm hơn, 
bắt đầu ngay bây giờ”. Dù đó là một 
lĩnh vực mà các bạn chưa bao giờ 
làm, dù bạn không còn trẻ, dù bạn 
có thể thất bại, nhưng đó là cơ hội 
để bạn có thể thay đổi và trở nên 
hoàn thiện.

Đồng hành cùng phụ nữ Việt 
Nam, chương trình Women Will tiếp 
tục cung cấp những khóa học miễn 
phí về kỹ thuật số và kỹ năng mềm, 
giúp chị em bứt phá khỏi những giới 
hạn của bản thân để vững bước và 
phát triển.

Các đại biểu và doanh nghiệp chụp hình kỷ niệmCác đại biểu thảo luận
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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

CHIẾN DỊCH 
“100 NGÀY NÓI KHÔNG VỚI TAI NẠN LAO ĐỘNG”

100 NHÀ MÁY TẠI KHU VỰC PHÍA NAM ĐẶT MỤC TIÊU THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH 100 NGÀY 
NÓI KHÔNG VỚI TAI NẠN LAO ĐỘNG (TNLĐ), BAO GỒM CẢ NHỮNG CHẤN THƯƠNG NHỎ 

VÀ TAI NẠN HỤT, BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 27-9.

Chiến dịch “100 ngày nói không với 
TNLĐ” do Tổ chức Lao động Quốc tế 
(ILO), Chi nhánh Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-
HCM), Hội mỹ nghệ - chế biến gỗ TP.HCM 
(HAWA), Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình 
Dương (BIFA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản 
Bình Định (FPA) và Trung tâm Phát triển 
Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM tổ chức, sẽ 
kéo dài tới cuối tháng 12. Ngoài ra, chiến 
dịch sẽ có các hoạt động tập huấn và 
nâng cao năng lực để giúp các nhà máy 
tăng cường tiêu chuẩn an toàn để tiếp 
tục duy trì nói không với TNLĐ ngay cả 
sau khi chiến dịch kết thúc.



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

Một trong những nguyên tắc nền tảng trong Hiến chương của ILO 
được thông qua năm 1919 là người lao động phải được bảo vệ để 
không bị đau ốm, bênh tật, thương tật do hệ lụy của công việc. Ngoài 
những thương tổn mà người lao động, những nạn nhân của TNLĐ và 
gia đình của họ phải chịu đựng, tổn thất kinh tế đi kèm cũng rất lớn đối 
với doanh nghiệp, quốc gia và cả thế giới. Tổn thất liên quan đến đền 
bù, mất số ngày làm việc, sản xuất bị gián đoạn, đào tạo và chuyển đổi, 
cũng như chi phí y tế, tương đương với 3,93% GDP toàn cầu mỗi năm.

Chiến dịch “100 ngày nói không với TNLĐ” là một hoạt động trong 
khuôn khổ dự án Phát triển Doanh nghiệp Bền vững (SCORE) của ILO 
do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Cơ quan Hợp tác Phát triển 
Na Uy (NORAD) tài trợ.
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Tại buổi lễ kết nạp, Ban giám đốc và đại diện 
các Phòng, Trung tâm của VCCI-HCM đã phát biểu 
chào mừng các hội viên mới đồng thời giới thiệu 
cụ thể về chức năng và các hoạt động của VCCI-
HCM để các hội viên mới nắm thông tin và chủ 
động đăng ký tham gia.

Đại diện các doanh nghiệp hội viên tham dự 
Lễ kết nạp đã lên phát biểu bày tỏ sự phấn khởi 
khi chính thức trở thành hội viên của VCCI-HCM 
và kì vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ VCCI-HCM 
trong các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư 
và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Đại diện 
các doanh nghiệp cũng đã dành thời gian để giới 
thiệu về doanh nghiệp mình và mong muốn có sự 
hợp tác, kết nối kinh doanh với các hội viên trong 
hệ thống VCCI.

LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN THÁNG 9/2019

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Sáng ngày 24/09/2019, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM) 
đã tổ chức Lễ kết nạp 21 hội viên mới, bao gồm 13 Công ty TNHH và 8 Công ty Cổ phần.
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3643 CÔNG TY TNHH HANWA KAKOKI VIỆT NAM
ĐC: Lô III 3B, Đường số 12, Nhóm CN III, KCN Tân 
Bình, P.  Tây Thạch, Q. Tân Phú, TP.HCM
ĐT: (028) 38143 111    
Email: acckakokihanwa@gmail.com
Ngành nghề: Sản xuất các loại máy khuấy.

3654 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯƠNG NGUYÊN
ĐC: Lầu 9, Central Park Office Building, 
Số 208 Nguyễn Trãi, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
ĐT:  (028) 3925 5585/ 86                              
Email: Jolie@lnsseafoods.com;  
hr@lnsseafoods.com
Ngành nghề: Kinh doanh thực phẩm nhập khẩu 
từ Nhật và các nước khác như Mỹ, Canada, Nauy, 
Argentina, Hàn Quốc, Nhập khẩu thủy hải sản và thực 
phẩm từ các nước Nhật, Mỹ, Canada, Nauy, Argentina, 
Hàn Quốc phân phối cho thị trường  VN.

3684 CÔNG TY CỔ PHẦN ASIAN DRAGON 
ĐC: Lầu 4, Tòa nhà Lucky House, Số 262 Huỳnh Văn 
Bánh, P.11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT:  (028) 3997 7190                           
Email: candy@asiandragon.com.vn    
mailto:padcoltdvn@gmail.com 
Website: www.asiandragon.com.vn
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

3685 CÔNG TY TNHH DIGI NEXUS ACADEMY
ĐC: 41 Thép Mới, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM
Email: info@diginexus.edu.vn
Website: www.diginexus.edu.vn
Ngành nghề: Cung cấp các khóa học và đào tạo về 
Chuyển đổi kỹ thuật số Công nghiệp 4.0 để đào tạo các 
Nhà lãnh đạo, Quản lý và Giám sát viên sẽ trở thành 
những mũi nhọn dẫn đầu về Chuyển đổi Công nghiệp 
4.0 của các doanh nghiệp.

3686 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
ĐC: Số 02 Phú Thuận, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
ĐT: 090 999 4710   
Email: info@datagroup.com.vn; 
Website: www.thietbidaukhi.vn
Ngành nghề: Tư vấn giải pháp sử dụng nhiên liệu, Tư 
vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng, cung cấp khí LPG, 
CNG, oxy.., Cung cấp thiết bị, bảo trì hệ thống, thiết kế 
và lắp đặt hệ thống khí LPG,CNG,SNG.

3687 CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN ĐỘC LẬP
ĐC: Phòng 6 - Tầng 11, Tòa nhà HAREC, 4A Láng Hạ, 
P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (024) 3772 6970 - Fax: (024) 3772 6971 
Email: dzungsrt@fpt.vn
Web : www.dzungsrt.com
Ngành nghề: Tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại 
diện ngoài tố tụng, dịch vụ pháp lý khác.

3688 CÔNG TY TNHH VIỆT UNION INVESTMENT
ĐC: Tầng 24, Tòa nhà Pear Plaza, 561A Điện Biên Phủ, 
P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 098 222 2238                                    
Email: alan.tsang@vietinunion.com   
Ngành nghề: Tư vấn môi giới bất động sản, tư vấn đầu 
tư, bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng.

3689 CÔNG TY TNHH TM-DV PHÚ KHÁNH VIỆT
ĐC: Số 80 Nguyễn Huệ, P.5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
ĐT: 0989073556 - Fax : (0257) 3810 673
Email: phukhanhviet@gmail.com mailto:thachtran@
geckocompany.com.vn
Ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng lưu trú, 
khách sạn.

3690 CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH
ĐC: Số 08 Kim Biên, P.13, Q. 5, TP.HCM
ĐT: (028) 3969 6949 - Fax: (028) 3969 0040 
Email: info@lothacolt.com
Website: www.longthanhplastic.com
Ngành nghề: Kinh doanh sản xuất sản phẩm từ plastic. 
Sản xuất sản phẩm nhựa gia dụng, công nghiệp, đồ 
chơi trẻ em( trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga 
R141b và không luyện cao su, tái chế phế thải tại trụ 
sở).

3691 CTCP KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯỢNG HẢI
ĐC: Số 103/23 Nguyễn Hữu Dật, P. Tây Thạch,  
Q. Tân Phú, TP.HCM 
ĐT: (028) 3815 6268 - Fax: (028) 3815 6441
Email: info@phuonghai.com
Website:  www.phuonghai.com
Ngành nghề: Cung cấp thiết bị khoa học kỹ thuật, 
nghiên cứu quan trắc, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi 
trường. Thiết bị nghiên cứu, kiểm tra chất lượng sản 
phẩm cho các nhành nông nghiệp, thủy sản, dược 
phẩm, thực phẩm, ngành công nghệ sinh học. Thiết 
bị y tế, thiết bị an toàn lao động. Bàn ghế phòng thí 
nghiệm theo tiêu chuẩn GMP/ISO 17025. Tư vấn chuyển 
giao công nghệ, thiết kế xây dựng phòng thí nghiệm 
hoàn chính theo ISO 17025...

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC
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3692 CÔNG TY TNHH BẢO KIÊN
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ ÔNG ĐÔNG, P. TÂN HIỆP, THỊ XÃ 
TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Email: baokien.ltd@gmail.com                 
Ngành nghề: Sản xuất bồn chưa nước các loại bằng 
nhựa. Sản xuất bồn chứa nước các loại bằng kim loại. 
Sản xuất các sản phẩm và chi tiết bằng đồ gỗ gia 
dụng. Sản xuất đá hoa cương các loại. Sản xuất bản 
lề, bát sắt, thanh trượt, tay nắm.

3693 CTCP VẬN TẢI TIẾP VẬN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
ĐC: Số 25 Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
VPGD: B1- 01, HAGL 3, Nguyễn Hữu Thọ,  
P. Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
ĐT: (0225) 3555 214 - Fax: (0225) 3555 213
Email: jason.vu@apectrans.com              
Website : www.apectrans.com
Ngành nghề: Cung cấp các dịch vụ logicstics (vận tải, 
kho bãi, thủ tục chứng từ,...).

3694 CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
ĐỊA CHỈ: SỐ 285/94 CMT8,P.12, Q.10, TP.HCM
ĐT: (028) 3866 4188 - Fax: (028) 3864 4076
Email: info@ts24.com.vn
Website: www.TS24.com.vn
www.ecotechgroup.com
Ngành nghề: Dịch vụ lập trình, dịch vụ công nghệ 
thông tin và những dịch vụ khác liên quan đến máy 
tính. Hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ chính phủ điện tử 
trong lĩnh vực: Thuế, Hải quan, BHXH, thống kê, khuyến 
mãi. Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ, dịch vụ bán hàng, 
mua hàng, hóa đơn điện tử, kế toán, quản lý nhân sự, 
quản trị văn phòng theo ISO. Dịch vụ quản lý tổng thể, 
quản lý tổng thể doanh nghiệp sản xuất, quản lý tổng 
thể doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị, quản lý tổng thể 
doanh nghiệp đa ngành.

3695 CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM
ĐC: Số 42 VSIP, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapo, 
P. An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0274) 3767 010 - Fax: (0274) 3767 010
Email: longdh@gmail.com
Website: www.urc.com.vn
Ngành nghề: Sản xuất bánh kẹo, snack, nước giải khát 
không cồn.

3696 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VGROWTH
ĐỊA CHỈ: LẦU 17, TÒA NHÀ SUNWAH, 115 NGUYỄN 
HUỆ, P.BẾN NGHÉ, Q.1, TP.HCM
ĐT : (028) 3821 9930 - Fax : (028) 3821 9931
Email: partnerships@validus.vn
Website: www.validus.vn
Ngành nghề: Nền tảng cho vay tín chấp trực tuyến giữa 
doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhà đầu tư.

3697 CÔNG TY TNHH SHEEN BRIDGE
ĐC: Ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An
ĐT: (0272) 3893 868 - Fax : (0272) 3893 768
Ngành nghề: Sản xuất, gia công các loại giầy thông 
thường và giầy thể thao.

3698 CTY CỔ PHẦN CITY AUTO - CHI NHÁNH VŨNG TÀU 
ĐC: Số 40A Đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: (0254) 3594 777 - Fax: (0254) 3594 775
Website: www.cityfort.com.vn
Ngành nghề: Bán xe ô tô, sửa chữa xe ô tô, kinh doanh 
phụ kiện xe.

3699 CTY TNHH MTV SX-TM HOÀNG SƠN VĨNH LONG
ĐC: 114A, Nguyễn Huệ, Phường 2. TP. vĩnh Long, Tỉnh 
Vĩnh Long
ĐT : (0270) 3862 404 - Fax : (0270) 3830 587
Email: giacongcokhivl@gmail.com
Website: www.hoangsonvl.com
Ngành nghề: Công ty sản xuất các linh kiện cho các 
nghành công nghiệp... như đinh đồng các loại, khóa 
cài các loại, đinh nhúng các loại, đinh vị đầu thanh 
kẹp các loại, con suốt máy mai các loại... và nhiều sản 
phẩm cơ khí khác.

3700 CTCP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
ĐC: Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn 
Khiêm, P.25, Q. Bình Thạch, TP.HCM
ĐT: (028) 3826 3621 - Fax: (028) 3826 3622
Email: thanhtra@vietranstimex.com.vn.
Website: www.vietranstimex.com.vn
Ngành nghề: Cung cấp các dịch vụ vận tải, kho bãi.

3701 CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
ĐC: Số 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP.HCM
ĐT :(028) 2221 6468 - Fax:(028) 2221 0406
Email: info@pecc2.com
Website: www.pecc2.com
Ngành nghề: Lĩnh vực hoạt  động chính của công ty là 
quy hoạch, khảo sát, thiết kế, giám sát và quản lý xây 
dựng các công trình điện, công nghiệp và dân dụng, 
chế tạo kết cấu thép, thiết bị môi trường phục vụ ngành 
điện,viễn thông và dân dụng, thực hiện và quản lý dự 
án EPC, đầu tư xây dựng các dự án, quản lý vận hành 
các nhà máy điện.

3702 CTCP RỪNG HOA LÂM
ĐC: 122/38 Thạch Xuân 22, P. Thạch Xuân, Q.12, 
TP.HCM
ĐT: 094 169 0445
Email: Hoalam537@gmail.com
Ngành nghề: Sản xuất các loại tinh dầu thực vật và 
chất thơm thiên nhiên, pha chế các loại rượu thuốc.

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM
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Khi đời sống ngày một nâng cao, đòi hỏi những 
tiêu chí cao hơn về mọi mặt của cuộc sống, 
trong đó yêu cầu về một môi trường sống 
hiện đại nhưng vẫn đảm bảo không gian 

xanh là vô cùng cần thiết. Nhằm mục tiêu khởi xướng 
cho lĩnh vực kiến tạo cảnh quan gắn liền với phát 
triển không gian đô thị và môi trường sống xanh, 
Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Công ty CP 
Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD (Bộ Công 
Thương) tổ chức:

“TRIỂN LÃM QUỐC TẾ  
CÔNG NGHỆ LÀM VƯỜN & CẢNH QUAN”

• Thời gian: 4 ngày, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 
năm 2019.
• Địa điểm: Trung tâm Triển lãm SECC, 799 Nguyễn 
Văn Linh, Quận 7, TP. HCM.
• Quy mô: 750 doanh nghiệp với 800 gian hàng đến 
từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

TỪ NGÀY 4 ĐẾN NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 2019

Triển lãm gồm các lĩnh vực trưng bày:

• Thiết kế, tư vấn, thi công cảnh quan: Khu đô thị, 
Công viên, Khu nghỉ dưỡng, Khách sạn, Bệnh viện, 
Trường học quốc tế,...

• Sản xuất, kinh doanh và phân phối các vật liệu trang 
trí: chất liệu gỗ, tre, nứa, đá điêu khắc, composite, 
gạch gốm, sứ,...

• Cung cấp thiết bị và công nghệ làm vườn: Thiết bị 
xử lý nước, tưới tiêu, máy cắt cỏ, hút bụi, phun sương, 
gieo hạt,...

• Hoa và Cây cảnh nghệ thuật: các loại hoa và cây 
cảnh, giống cây trồng, kiểm soát sâu bệnh, phân bón, 
phụ gia và dinh dưỡng cho đất...

Triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ 
VIETNAM EXPO lần thứ 17, là cơ hội tốt để doanh 
nghiệp tham gia quảng bá và bán sản phẩm đến với 
người tiêu dùng!

Trân trọng kính mời quý Doanh nghiệp tham gia.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV, VCCI-HCM
P. 404, Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM
ĐT: 028. 3932 5170 ; Fax: 028. 3932 5472
C. Trịnh Thu An; Email: antrinhthu@vcci-hcm.org.vn

TRIỂN LÃM VỚI CÁC HÌNH THỨC:

•  Nhà tài chợ chính thức:  
 150.000.000đ ~ 300.000.000đ

•  Nhà tài chợ sản phẩm: Tất cả các SP có liên quan.

•  Không gian thiết kế đặc biệt: 
 000đ/m2 ngoài trời, 1.800.000đ/m2 trong nhà

•  Gian hàng tiêu chuẩn 9m2: 18.000.000 đ/gian

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia triển lãm, vui 
lòng đăng trước ngày 22/11/2019 theo đường link 
sau http://bit.ly/TRIENLAMCANHQUAN, hoặc:



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

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Hiện nay, trong quá trình kiểm soát số liệu để lập báo 
cáo quyết toán (BCQT), báo cáo định mức thực tế của 
sản phẩm xuất khẩu nộp cho cơ quan hải quan, theo 
quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC (TT 39), có không 
ít Doanh nghiệp gặp vướng mắc. Nhằm giúp các Doanh 
nghiệp hiểu đúng và thực hiện hiệu quả Thông tư 39, 
Phòng Thương mại và công nghiệp VN chi nhánh tại 
TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp cùng Group Thủ tục hải 
quan - Xuất Nhập Khẩu tổ chức khóa tập huấn:

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 
NỘP HẢI QUAN.

• Thời gian: Thứ Bảy, Ngày 16/11/2019 (8:30 - 16:30).

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

• Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Đức Vinh - Phó Chi cục 
trưởng - Cục hải quan Đồng Nai

• Nội dung: Cách lập từng chỉ tiêu báo cáo quyết toán. 
Cách xử lý chênh lệch số liệu. Cách hạch toán lập và lưu 
giữ số chi nguyên liệu vật tư nhập khẩu. Kinh nghiệm 
kiểm soát nguyên vật liệu sản xuất. Cách tính toán 

Với sự biến động ngày càng phức tạp và không 
ngừng thay đổi của thế giới, sự cạnh tranh khốc 
liệt của môi trường kinh doanh, sự bùng nổ của 
công nghệ và kinh tế số, các doanh nghiệp cần 
phải có những thích nghi và thay đổi phù hợp 
trong cách quản lý và điều hành để đảm bảo 
cho doanh nghiệp luôn được ổn định và phát 
triển bền vững.

Nhằm giúp cho các nhà lãnh đạo và quản lý 
của doanh nghiệp chủ động nâng cao năng 
lực quản lý theo hướng chiến lược và đột phá, 
phát huy tối đa tài năng của đội ngũ và đặc 
biệt là xây dựng được một nền văn hóa mang 
lại lợi thế cạnh tranh ưu việt; Chi nhánh Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ 
Chí Minh (VCCI-HCM) tổ chức khóa đào tạo:

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ TẦM 
NHÌN TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 
NHIỀU BIẾN ĐỘNG 

KHÓA TẬP HUẤN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ XUẤT 
NHẬP KHẨU NỘP HẢI QUAN

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ TẦM NHÌN  
TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NHIỀU BIẾN ĐỘNG

nguyên liệu đầu vào không theo dõi riêng. Quy định xử 
lý phế liệu, phế thải trong định mức và ngoài định mức. 
Các điểm lưu ý khi cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo. 
Công tác chuẩn bị trước khi cơ quan hải quan kiểm tra 
báo cáo. Cách lập từng chỉ tiêu trong báo cáo quyết toán 
SXXK. Cách lập từng chỉ tiêu trong báo cáo quyết toán 
hàng gia công. Hướng dẫn truyền BCQT + khai CSSX 
trên Ecus

Phí tham dự: 900.000 VNĐ/học viên (Hội viên VCCI & 
thành viên của Group XNK: 700.000 VNĐ/học).

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký 
trước ngày 14/11/2019:
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
Group TTHQ-XNK A. Việt
DĐ: 0988 941 384, 0919 931 314
Email: vietxnk@vietxnk.com

• Thời gian:  Ngày 20 - 21/11/2019 (8:30 - 16:30).
• Địa điểm:  Phòng học lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7,  
 Quận 3, TP.HCM
• 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 lãnh đạo và quản lý của doanh nghiệp...
• Chi phí:  1.400.000đ/người  
 (Hội viên VCCI-HCM: 1.200.000đ/người).

Doanh nghiệp tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 19/11/2019:

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
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Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce - ICC) sẽ chính thức xuất bản bản sửa đổi các Điều 
kiện Thương mại Quốc tế 2020, gọi tắt là Incoterms 2020 vào cuối năm 2019 và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2020 để 
thay thế cho Incoterms® 2010.

Nhằm giúp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nắm bắt được những điểm mới (sửa đổi, bổ sung) cũng như nhận 
ra những sai sót thường mắc phải khi sử dụng Incoterms đồng thời có thể lựa chọn Incoterm phù hợp và vận dụng 
có hiệu quả vào quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM)  tổ chức các khóa tập huấn cho doanh nghiệp với thời gian  
như sau:

DIỄN GIẢ:
Thạc sĩ Tô Bình Minh - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Ngoại 
thương. Phó Viện trưởng, Giám đốc phân viện Phát triển Nguồn nhân 
lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC). Thành viên Hội đồng khoa học Trung 
tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Giảng viên Trung tâm Thương 
mại Quốc tế (ITC), Geneva Thụy Sỹ.
Trên 30 năm tư vấn, đào tạo, báo cáo chuyên đề cho các tổ chức, 
doanh nghiệp về Incoterms và thương mại quốc tế; Tác giả của 02 
cuốn sách “Hướng dẫn sử dụng điều kiện FOB, C&F và CIF trong buôn 
bán quốc tế”; “Incoterms 2000 - Giải thích và hướng dẫn sử dụng”; Người 
dịch sách song ngữ Việt - Anh Incoterms 2000 và Incoterms® 2010.

VCCI-HCM trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự các buổi tập 
huấn hữu ích trên.

THỜI GIAN:
Sáng từ 08:30 - 12:00 / Chiều từ 13:00 - 16:00

ĐỊA ĐIỂM:
Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

ĐỐI TƯỢNG:
Cán bộ chuyên trách; Trưởng - Phó phòng XNK-KD và Ban lãnh đạo

PHÍ THAM DỰ: 
Bao gồm tài liệu, giải khát, giấy chứng nhận
Doanh nghiệp là hội viên VCCI: 900.000 VNĐ/người
Doanh nghiệp chưa là hội viên VCCI: 1.150.000 VNĐ/người

* Ưu đãi: Doanh nghiệp đăng ký 04 người trở lên sẽ được miễn phí 01 
người tiếp theo.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: PHÒNG HỘI VIÊN & ĐÀO TẠO VCCI-HCM
Tel: +84 28 3932 0611 - Fax: +84 28 3932 5742
Chị Thanh Thúy - 0903 909 756 - Email: luuthanhthuy72@yahoo.ocm

KHÓA 6
THỨ BA, NGÀY 15/10/2019

KHÓA 7
THỨ NĂM, NGÀY 14/11/2019

KHÓA 8
THỨ BẢY, NGÀY 23/11/2019

KHÓA 9
THỨ BẢY, NGÀY 07/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

BÀI TOÁN TẬN DỤNG NGUỒN LỰC  
TRONG THỜI KỲ GIÀ HÓA DÂN SỐ

CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT

NGUỒN LAO ĐỘNG GIÁ TRẺ DỒI DÀO NHƯNG THIẾU 
TAY NGHỀ VÀ KỸ NĂNG

GIÀ HÓA DÂN SỐ

Theo số liệu của Tổng Cục Thống Kê, 66% người dân Việt Nam 
đang nằm trong độ tuổi lao động, tuy nhiên, hơn 37% lực 
lượng lao động này lại đang làm những công việc cơ bản với 
kỹ năng thấp. Lấy ví dụ về sự tham gia của các doanh nghiệp 
Việt Nam trong chuỗi giá trị ngành dệt may, hiện tại 65% số 
lượng hợp đồng của Việt Nam là CMT (cut-make-trim), 30% là 
OEM (original equipment manufacturing), và chỉ 5% là ODM 
(original design manufacturing). Tuy nhiên, hợp đồng CMT 
thông thường có hàm lượng công nghệ, kỹ năng rất thấp và 
chỉ mang lại lợi nhuận biên khoảng 1-3% cho doanh nghiệp. 
IMF nhận định Việt Nam có khả năng phải đối diện việc già 
trước khi giàu và gánh nặng của một dân số già sẽ giáng 
xuống mà mọi người không kịp trở tay. Việc nâng cao chất 
lượng tay nghề, phát triển một nguồn nhân lực với kỹ năng 
cao là một trong những thử thách mà Việt Nam cần phải lưu 
tâm trong thời đại 4.0

Khi có tỷ lệ dân số vàng, GDP của Nhật Bản và Hàn Quốc đã 
nhanh chóng cất cánh và đạt tới con số thu nhập bình quân 
đầu người là US$32,585 và US$31,718/người/năm. Việt Nam 
đã có cơ cấu dân số vàng của mình trong giai đoạn 2007-
2013, nhưng mãi đến năm 2017 thu nhập bình quân đầu 
người mới chỉ đạt US$2,389/người/năm. Vẫn còn cách rất xa 
mức kế hoạch của Đảng đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XII, dù rất rất khiêm tốn - cho năm 2020 - là thu nhập bình 
quân đầu người đạt được US$3,200 - US$3,500/người/năm vì 
vậy nếu không tận dụng thì ước tính tới năm 2040 chúng ta 
sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cuối 
năm 2013 nước ta sở hữu 53 triệu lao động, sau 3 năm con số 
này chỉ tăng thêm 2 triệu lao động kết hợp với việc lớp người 
đi trước sẽ sớm về hưu, Việt Nam hiển nhiên sẽ sớm phải đối 
mặt với vấn đề thiếu hụt lao động trong khoảng 20 năm tới.

CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM ĐANG 
TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG MỤC TIÊU 
QUAN TRỌNG CỦA NHÀ NƯỚC. TỪ MỘT 
NƯỚC NÔNG NGHIỆP CHIẾM 25% GDP, HIỆN 
NAY CÔNG NGHIỆP ĐÃ ĐÓNG GÓP 1/3 GDP 
CẢ NƯỚC. TUY NHIÊN, NỀN CÔNG NGHIỆP 
CỦA TA VẪN CHƯA BỘC LỘ HẾT TIỀM LỰC 
CỦA NÓ BỞI CÒN GẶP KHÓ KHĂN TRONG 
MÔI TRƯỜNG NHIỀU BIẾN ĐỘNG. CỤ THỂ 
HIỆN TẠI, NỀN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CÁC THÁCH THỨC LIÊN 
QUAN ĐẾN: THẶNG DỰ LAO ĐỘNG, RỦI RO 
CỦA THỊ TRƯỜNG XUẤT SIÊU, GIA TĂNG NHU 
CẦU TRONG NHU CẦU TIÊU DÙNG NỘI ĐỊA, 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
PHỤ TRỢ, VÀ SỰ CÂN BẰNG RỦI RO KHI 
ĐẦU TƯ.
Ở KỲ 1, IPSOS SẼ PHÂN TÍCH CÁC THÁCH 
THỨC TỪ VẤN ĐỀ NGUỒN LAO ĐỘNG ĐỐI 
VỚI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA VIỆT NAM.

Việt Nam có nguy cơ phải đối diện tình trạng 
chưa giàu đã già và sẽ có ít thời gian hơn so 
với nhiều nước đã phát triển để thích ứng với 
các thách thức đến từ một xã hội già.

Biểu đồ 1: Tổng số Lực lượng Lao động từ 15 tuổi trở Lên
Nguồn: Bộ Lao động và Thương binh Xã hội 

(Đơn vị: triệu người)

2011

Lực lượng lao động  
từ 15 tuổi trở lên

2012 2013 2014 2015

54.59

53.74
53.24

52.34

51.39

THỰC TRẠNG1
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*  Trang thông tin được VCCI-HCM thực hiện với sự cộng tác  
 của Ipsos Busisness Consulting

TẬN DỤNG TRIỆT ĐỂ NGUỒN NHÂN CÔNG 
LỚN TUỔI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

Tuy dân số chúng ta bị già hóa nhưng sức khỏe và 
khả năng lao động của họ sau khi nghỉ hưu vẫn 
còn đủ để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Một 
số quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc 
vẫn có chiến lược duy trì lao động kỹ năng cao. 
Thí dụ, Nhật Bản có chiến lược quản trị nhân sự 
cao tuổi cấp cao để tạo đột phá, hoặc chính sách 
hỗ trợ về hưu trí khi tuyển dụng lao động cao 
tuổi. Hàn Quốc có chính sách tái tuyển dụng lao 
động cao tuổi, thậm chí rất nhiều doanh nghiệp 
chỉ tuyển người cao tuổi.

Theo thông tin của Liên đoàn Robot quốc tế năm 
2018, Việt Nam đứng thứ 18 trên thế giới về hoạt 
động robot thể hiện qua việc sở hữu khoảng 
13,782 robot. Trong đó, với 42% số robot được 
ứng dụng, ngành công nghiệp điện tử vẫn duy 
trì vị trí là nguồn sử dụng lớn nhất, tiếp theo là 
ngành ô tô với 12%. Vinfast là điển hình cho lĩnh 
vực sản xuất ô tô, xe máy với 300 robot công 
nghiệp đang hoạt động. Ngoài các ngành này ra, 
việc tự động hóa cũng đang diễn ra trong nhiều 
lĩnh vực khác. Điển hình trong ngành khai thác, 
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam (TKV) đã triển khai tự động hóa trong nhiều 
khâu sản xuất tiêu biểu là hệ thống tự động hóa 
băng tải vận chuyển chính giúp nâng cao công 
suất vận chuyển, tránh ùn tắc than ở hầm lò. Theo 
đánh giá của TKV, việc áp dụng tự động hóa, tin 
học hóa trong sản xuất và chế biến than (tính 
riêng trong năm 2018) đã giúp TKV tiết giảm 
được 463 nhân lực trực tiếp.

Công bằng nhìn nhận ta sẽ thấy việc tự động hóa làm cắt giảm bớt lao động chắc chắn sẽ diễn ra ở một số 
ngành tuy nhiên không phải tất cả các ngành, tất cả các vị trí. Trong chuỗi vận hành vẫn luôn cần đến những 
lao động tri thức để giám sát, điều hành cũng như can thiệp sửa chữa khi cần thiết. Vì vậy trong bối cảnh mới 
không chỉ người lao động phải chuẩn bị cho bản thân mà cả doanh nghiệp cũng nên kết hợp với các trường 
nghề, trường đại học để đào tạo, chuẩn bị cho một lớp lao động trình độ cao, đáp ứng nhu cầu thời đại. 

Biểu đồ 2: Tác động của tự động hóa đến người lao động
(Nguồn: Ipsos Business Consulting)

Gần phần nửa người lao động trong khảo sát cảm thấy 
tự động hóa đã cải thiện chất lượng công việc của họ, 
dù vậy nỗi lo bị thất nghiệp do sự chuyển đổi này vẫn 
ám ảnh nhiều người.

NHẬN ĐỊNH CỦA IPSOS BUSINESS CONSULTING  
ĐỐI VỚI MỘT SỐ  GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN LAO ĐỘNG

Làm công việc  
dễ dàng hơn

Cải thiện  
chất lượng công việc

Thay thế  
người lao động

Rất phản đối

Phản đối

Không ý kiến

Tán thành

Rất tán thành

10%14%15%

20%

36%

20%

15%

32%

35%

12%

8%

34%

33%

11%

8%

Báo cáo Đánh giá tác động
tới 60% người cao tuổi trong độ tuổi 60 - 90 
đang làm việc.

Bộ Lao động, Thương binh & Xã Hội

Chỉ số khỏe mạnh tuổi thọ ở tuổi 60 (HALE)  
của Việt Nam là 17,2
- Đông Nam Á: Đứng thứ 2 (sau Singpore:21)
- Châu Á: Đứng thứ 3 (sau Singapore và Nhật )

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO)

2




