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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ  
VỀ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM  

TẠI VIỆT NAM
VIỆC THAM GIA SÂU RỘNG 
VÀO NỀN KINH TẾ TOÀN 
CẦU MANG ĐẾN NHIỀU CƠ 
HỘI CHO DOANH NGHIỆP 
VIỆT, TUY NHIÊN, THỰC TẾ, 
SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP 
VIỆT THAM GIA VÀO CÁC 
CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN 
CẦU VẪN CÒN HẠN CHẾ.

Ngày 25/11, tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO), Tổ chức 
Hợp tác phát triển Kinh tế 

(OECD), Phòng Thương mại châu 
Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối 
hợp cùng Chi nhánh Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam tại 
thành phố (VCCI-HCM) tổ chức diễn 
đàn “Kinh doanh có trách nhiệm tại 
Việt Nam” (VietNam Responsible 
Business Forum).

Đây là dịp để các nhà hoạch định 
chính sách, doanh nghiệp, tổ chức 
đại diện của người lao động, các tổ 
chức xã hội và các cơ sở đào tạo thảo 
luận, chia sẻ kinh nghiệm những vấn 
đề liên quan tới việc áp dụng, thực 

Việc tham gia sâu rộng vào nền 
kinh tế toàn cầu mang đến nhiều cơ 
hội cho các doanh nghiệp của Việt 
Nam. Tuy nhiên, thực tế, số lượng 
doanh nghiệp Việt Nam tham gia 
vào các chuỗi cung ứng toàn cầu 
vẫn còn hạn chế.

Thống kê từ Bộ Công Thương, 
phần lớn doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài hoạt động tại Việt 
Nam thường liên kết với nhà cung 
cấp nước ngoài. Cụ thể, năm 2018, 
doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư 

hành kinh doanh có trách nhiệm tại 
Việt Nam.

Theo ông Võ Tân Thành, Giám 
đốc Chi nhánh Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam tại thành 
phố Hồ Chí Minh, sản xuất, thương 
mại và đầu tư quốc tế được tổ chức 
ngày càng chặt chẽ trong các chuỗi 
cung ứng toàn cầu, trong đó nhiều 
chuỗi cung ứng toàn cầu về hàng 
hóa, dịch vụ cho Liên minh châu Âu 
và Hoa Kỳ được đặt tại các quốc gia 
châu Á, trong đó có Việt Nam.
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nước ngoài đã nhập khẩu 47,1% đầu 
vào từ các công ty mẹ ở nước ngoài. 
Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ của 
Việt Nam tham gia liên kết chuỗi 
cung ứng này chỉ chiếm 21%, trong 
khi ở Thái Lan là 30% và Malaysia là 
46%.

Khảo sát chỉ số cạnh tranh cấp 
tỉnh của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam cho thấy, đa số 
doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bán 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các 
công ty tư nhân trong nước (chiếm 
64%) và chỉ có 15% doanh nghiệp tư 
nhân Việt Nam bán hàng hóa, dịch 
vụ cho doanh nghiệp nước ngoài 
tại Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh 
nghiệp Việt Nam 8,4% xuất khẩu sản 
phẩm trực tiếp và 7,4% xuất khẩu 
gián tiếp thông qua bán hàng cho 
các doanh nghiệp mua hàng bên 
thứ 3.

tế công nhận về quyền con người, 
quản lý môi trường. Ngoài ra, việc 
liêm chính trong kinh doanh và 
phòng, chống tham nhũng cũng 
là một phần trong chiến lược nâng 
cao năng lực cho doanh nghiệp Việt 
Nam tham gia vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu, góp phần thực hiện cam 
kết của Việt Nam với các mục tiêu 
phát triển bền vững của Liên hợp 
quốc.

Đại diện cho Tổ chức Lao động 
Quốc tế tại Việt Nam, ông Fredy 
Guayacan đánh giá cao về sự năng 
động và sự phát triển nhanh của 
nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ, các 
bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam 
đã có nhiều nỗ lực nhằm tạo môi 
trường kinh doanh mới, phù hợp 
với xu thế của thế giới, nhất là việc 
thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi 
mới đây.

Theo ông Fredy Guayacan, nhiều 
doanh nghiệp Việt Nam đã và đang 
tích cực đưa chương trình trách 
nhiệm xã hội vào hoạt động kinh 
doanh hàng ngày; đặc biệt, chính 
sách của các tỉnh, thành phố cũng 
có những thay đổi lớn nhằm thúc 
đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Ông Fredy Guayacan khuyến 
nghị doanh nghiệp Việt Nam cần 
nâng cao hơn nữa năng lực cạnh 
tranh; có nghĩa vụ, trách nhiệm 
trong quá trình tham gia chuỗi cung 
ứng toàn cầu; đảm bảo thực hành 
trách nhiệm xã hội (CSR) và đạo đức 
kinh doanh có trách nhiệm (RBC) 
trong cộng đồng doanh nghiệp vì 
sự phát triển bền vững toàn diện, 
phù hợp với các công cụ quốc tế.

Cùng quan điểm, ông Carsten 
Shittek - Trưởng ban Kinh tế và 
Thương mại Phái đoàn Ủy ban châu 
Âu tại Việt Nam - cho rằng việc mở 
rộng hoạt động sản xuất kinh doanh 
tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu 
sẽ mang lại nhiều cơ hội và thách 
thức cho doanh nghiệp Việt Nam, 
nhất là khi Hiệp định thương mại tự 
do Việt Nam - EU (EVFTA) được phê 
chuẩn vào năm 2020.

Việt Nam cần cải cách hơn nữa 
để cải thiện môi trường kinh doanh, 
hệ thống pháp lý và các thể chế... 
Phòng Thương mại châu Âu tại 
Việt Nam và các tổ chức quốc tế 
cam kết cùng hành động, hỗ trợ kỹ 
thuật, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ 
chức hiệp hội, ngành nghề, doanh 
nghiệp Việt Nam để tận dụng tốt 
hơn nữa những cơ hội từ các hiệp 
định thương mại thế hệ mới này 
mang lại.

Tại diễn đàn, các đại biểu trao 
đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tạo môi 
trường thuận lợi cho sự bền vững 
hơn của các chuỗi cung ứng tại Việt 
Nam; các thách thức và cơ hội cho 
việc kinh doanh, thể hiện qua cam 
kết của Việt Nam trong các hiệp định 
tự do thế hệ mới và việc phê chuẩn 
Công ước 98 của Tổ chức Lao động 
Quốc tế; đặc biệt là những chính 
sách và thực hành cần áp dụng tới 
đây nhằm đảm bảo việc quốc gia 
thực hiện các tiêu chuẩn lao động 
quốc tế.

Các đại biểu thảo luận những 
vấn đề liên quan tới quản lý lao 
động; tạo môi trường thuận lợi cho 
việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 
bền vững và đáp ứng các yêu cầu 
của người tiêu dùng liên quan tới 
các thực hành lao động mang tính 
trách nhiệm xã hội; tham gia hội 
thảo kỹ thuật về đối thoại ba bên 
cho ngành Thủy sản và đào tạo về 
khuôn khổ đánh giá trong chuỗi 
cung ứng nông nghiệp.

Theo Vietnamplus

Ông Võ Tân Thành, Giám Đốc VCCI-HCM  
phát biểu tại diễn đàn

Ông Fredy Guayacan, đại diện cho ILO  
tại Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn

Ông Võ Tân Thành cho rằng 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
trên phần nhiều là do doanh nghiệp 
Việt Nam chưa mạnh dạn đầu tư 
ứng dụng khoa học kỹ thuật nên 
năng suất lao động thấp, thiếu kinh 
nghiệm làm việc với doanh nghiệp 
nước ngoài. Một số doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến lao động tay 
nghề, việc kết nối với nguồn tài 
chính còn hạn chế, chưa ý thức tuân 
thủ các tiêu chuẩn về phát triển bền 
vững...

Để giải quyết bài toán trên, theo 
Võ Tân Thành, các doanh nghiệp 
trong nước cần hoạt động kinh 
doanh theo nguyên tắc được quốc 
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CƠ HỘI ĐẨY MẠNH HỢP TÁC  
GIỮA VIỆT NAM VÀ UAE

Ngày 17/10, tại TP. Hồ Chí 
Minh, Cục Xúc tiến Thương 
mại (Bộ Công Thương) 
và Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ 
chức Diễn đàn thương mại và đầu 
tư Việt Nam - Các tiểu vương quốc Ả 
Rập thống nhất (UAE).

Diễn đàn đã thu hút hàng trăm 
doanh nghiệp hai nước tới tham 
dự, hứa hẹn là cơ hội đẩy mạnh hợp 
tác thương mại và đầu tư bền vững, 
tạo được nhiều cơ hội hợp tác kinh 
doanh mới.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng 
Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công 
Thương) cho biết, trong thời gian 
qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác 
kinh tế, thương mại giữa Việt Nam 
và UAE phát triển không ngừng và 
đạt được nhiều kết quả tốt.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai 
chiều đạt 4,26 tỷ USD; trong đó, Việt 
Nam xuất khẩu sang UAE đạt gần 4 
tỷ USD, tăng 2,23% so với cùng kỳ.

Việt Nam trở thành đối tác lớn 
thương mại lớn nhất của UAE tại 
Đông Nam Á và UAE cũng là đối 
tác lớn nhất của Việt Nam tại Trung 
Đông. Việt Nam kêu gọi các doanh 
nghiệp UAE nghiên cứu đầu tư vào 
các lĩnh vực như hạ tầng logistics, 
dầu khí, năng lượng tái tạo, các 
ngành công nghiệp hỗ trợ.

Còn theo ông Trần Ngọc Liêm, 
Phó Giám đốc Chi nhánh Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam tại TP. Hồ Chí Minh, hợp tác 
thương mại giữa Việt Nam và UAE 
phát triển rất nhanh nhưng chưa 
bền vững, nhiều mặt hàng xuất 
nhập khẩu tăng giảm mỗi năm, chưa 
đúng với tiềm năng của hai nước.

VIỆT NAM MONG MUỐN UAE TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC LỚN  
CỦA VIỆT NAM Ở TRUNG ĐÔNG VÀ THÔNG QUA CÁC DOANH 
NGHIỆP UAE, HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SẼ ĐƯỢC PHÂN PHỐI 
KHẮP KHU VỰC TRUNG ĐÔNG, CHÂU PHI VÀ THẾ GIỚI.

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Năm 2018, tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu Việt Nam - UAE  

đạt 5,67 tỷ USD tăng 1,3% so với 
năm 2017; trong đó Việt Nam 
xuất khẩu sang UAE đạt 5,2 tỷ 

USD, tăng 3,5% so với năm 2017 
và kim ngạch nhập từ UAE đạt 

468 triệu USD, giảm 18% so với 
năm 2017.

Tính riêng 9 tháng năm 2019, 
kim ngạch xuất nhập khẩu  

giữa hai nước đạt 4,26 tỷ USD.
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Việt Nam mong muốn UAE trở 
thành đối tác lớn của Việt Nam ở 
Trung Đông và thông qua các doanh 
nghiệp UAE, hàng hóa của Việt Nam 
sẽ được phân phối khắp khu vực 
Trung Đông, châu Phi và thế giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam nói chung 
và TP.HCM nói riêng mong muốn 
các doanh nghiệp UAE tăng cường 
đầu tư vốn vào Việt Nam qua các 
kênh như đầu tư chứng khoán, từ 
đó giúp nâng cao và mở rộng quy 
mô doanh nghiệp, hướng đến một 
sự phát triển thương mại và đầu tư 
bền vững.

Ông H.E.Abdullah AI Saleh, Thứ 

trưởng Bộ Kinh tế UAE chia sẻ, UAE 
có thế mạnh lớn về hạ tầng, công 
nghệ, dịch vụ logistics và có nhiều 
ưu đãi cho doanh nghiệp FDI. Đồng 
thời, UAE cũng là nơi trung chuyển 
hàng hoá đi nhiều khu vực trên thế 
giới.

Ông AI Saleh mong muốn tại 
diễn đàn này, cộng đồng doanh 
nghiệp hai nước sẽ tìm ra nhiều 
lĩnh vực chung mối quan tâm, từ đó 
mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Sự phát 
triển hạ tầng giao thông của Việt 
Nam như cảng biển, sân bay sẽ giúp 
thương mại hai nước thêm phát 
triển, đi vào chiều sâu.

Theo Tổng cục Hải quan, kim 
ngạch thương mại hai chiều giữa hai 
nước đạt hơn 5,6 tỷ USD trong năm 
2018. Hiện UAE là thị trường xuất 
khẩu lớn thứ 10 của Việt Nam với 
trên 60 nhóm mặt hàng; trong đó 
có các nhóm hàng chính gồm điện 
tử gia dụng, giày dép, dệt may, các 
mặt hàng nông nghiệp như hạt tiêu, 
gạo, chè...

Việt Nam nhập khẩu nhiều từ 
UAE khí đốt hoá lỏng, chất dẻo 
nguyên liệu, nguyên liệu thức ăn gia 
súc và nhiều sản phẩm tiêu dùng 
khác.

Theo bnews.vn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC TẠI DIỄN ĐÀN Ở HÀ NỘI, NGÀY 15/10/2019

Bộ trưởng Sultan bin Saeed Al Mansouri mong muốn Chính phủ Việt 
Nam và UAE hợp tác chặt chẽ hơn để hỗ trợ DN hai bên phát triển

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh chia sẻ một số lĩnh 
vực thế mạnh của hai nước mà Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác
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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

DOANH NGHIỆP VIỆT CẢI THIỆN TƯ DUY, 
THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU
CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU ĐANG ĐẶT RA HÀNG LOẠT THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP, 
GỒM: NGUỒN GỐC XUẤT XỨ HÀNG HÓA, RÀO CẢN THƯƠNG MẠI, PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI…

Sáng 21/10, tại Diễn đàn Hợp 
tác vì chuỗi cung ứng phát 
triển bền vững châu Á, các 
chuyên gia cho rằng, vấn đề 

khuyến khích và thúc đẩy doanh 
nghiệp trong nước sản xuất kinh 
doanh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế 
là một phần trong chiến lược nâng 
cao năng lực cho doanh nghiệp Việt 
Nam tham gia vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu.

CƠ HỘI THAM GIA CHUỖI  
CUNG ỨNG

Diễn đàn do Amfori (Hiệp hội 
Thương mại nước ngoài) phối hợp 
với Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), cùng một 
số đơn vị khác tổ chức tại TP. Hồ Chí 

mại tự do, doanh nghiệp phải ưu 
tiên yếu tố phát triển bền vững 
trong nguồn cung hàng hóa, cũng 
như hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Hiện nay, không chỉ nhiều tổ chức, 
cơ quan quản lý ở hầu hết quốc gia 
đang nỗ lực triển khai các mục tiêu 
phát triển bền vững của Liên hiệp 
quốc, mà người tiêu dùng rất quan 
tâm đến việc bảo vệ môi trường, sản 
phẩm xanh.

Dẫn chứng cụ thể, ông Christian 
Ewert cho rằng, tác động của biến 
đổi khí hậu từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp 
trở thành bộ phận tiên phong trong 
phát triển bền vững, chú trọng yếu 
tố môi trường. Do đó, cần sự quyết 
tâm của nhiều quốc gia để tìm ra 

Minh. Diễn đàn thu hút khoảng 100 
đại biểu đến từ nhiều quốc gia và 
vùng lãnh thổ tham dự, với chủ đề 
tập trung vào những cơ hội và chuỗi 
cung ứng bền vững trong khu vực 
châu Á của các quốc gia.

Theo ông Christian Ewert, Chủ 
tịch Amfori, xác định cơ hội phát 
triển bền vững, cùng giải quyết 
những vấn đề chung trong thương 
mại và chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ 
giúp các quốc gia phát triển bền 
vững. Trong bối cảnh sự trỗi dậy của 
châu Á, sản phẩm được tìm kiếm tại 
Việt Nam là dệt may, da giày, hàng 
tiêu dùng nhanh...

Mặc dù vậy, muốn tham gia vào 
chuỗi cung ứng toàn cầu, trở thành 
nhà cung cấp cho thị trường thương 
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giải pháp chung trong phát triển bền vững, nhất là những vấn đề 
như biến đổi khí hậu, môi trường, chuỗi cung ứng toàn cầu, cuộc 
chiến thương mại...

Đặc biệt, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang ảnh hưởng 
đến “sức khỏe” của nền kinh tế toàn cầu và nhiều quốc gia; trong 
đó, những chính sách thương mại của hai nền kinh tế lớn trên thế 
giới đã tác động không nhỏ đến chuỗi cung ứng toàn toàn cầu và 
các nước phải tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh để phù hợp với 
diễn biến mới của thị trường.

Song song đó, chuỗi cung ứng toàn cầu đang đặt ra hàng loạt 
thách thức cho doanh nghiệp, gồm: nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, 
rào cản thương mại, phòng vệ thương mại... Riêng đối với vấn đề 
phát triển bền vững đang thúc đẩy doanh nghiệp hình thành chuỗi 
cung sản phẩm, dịch vụ xanh và chuyển đổi thói quen tiêu dùng.

Phân tích cụ thể, ông Võ Tân Thành, Phó Giám đốc Chi nhánh 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh 
(VCCI-HCM) cho rằng, sản xuất thương mại và đầu tư quốc tế ngày 
càng được tổ chức chặt chẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong 
khi nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu về hàng hóa và dịch vụ cho Liên 
minh châu Âu và Mỹ được đặt tại những quốc gia châu Á, nhưng số 
lượng doanh nghiệp nội địa Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu vẫn còn rất hạn chế.

Điều này cho thấy, Việt Nam không thể nằm ngoài vấn đề phát 
triển bền vững; đồng thời, doanh nghiệp cần xác định đây là một 
trong những công cụ hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu 
trong thời gian tới. Đặc biệt, khi Việt Nam đã hội nhập sâu và rộng 
vào nền kinh tế quốc tế, mang đến những cơ hội cho doanh nghiệp 
Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

CẢI THIỆN TƯ DUY SẢN XUẤT KINH DOANH
Thống kê của Bộ Công Thương, phần lớn doanh nghiệp đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI) liên kết với nhà cung cấp nước ngoài, 
còn đa số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bán hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ cho đối tác trong nước và 
chỉ có 15% bán hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ cho đối tác nước ngoài tại 
Việt Nam. Bên cạnh đó, có 8,4% xuất 
khẩu sản phẩm trực tiếp và 7,4% 
xuất khẩu gián tiếp thông qua bán 
hàng cho doanh nghiệp mua hàng 
bên thứ 3.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng trên, một số chuyên gia 
chỉ ra rằng, doanh nghiệp Việt Nam 
còn áp dụng kỹ thuật lạc hậu nên 
nâng suất thấp, thiếu kinh nghiệm 
làm việc với doanh nghiệp nước 
ngoài, thiếu ý thức tuân thủ tiêu 
chuẩn về phát triển bền vững; đồng 
thời, doanh nghiệp Việt Nam chưa 
chủ động hoặc không đủ điều kiện 
tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu 
nên còn quan ngại việc tham gia 
mạnh dạn vào thị trường thương 
mại tự do, cũng như khai thác được 
lợi ích của những Hiệp định thương 
mại tự do.

Đánh giá về phát triển bền vững 
của doanh nghiệp Việt Nam, ông 
Tuyên Nguyễn, chuyên gia Công ty 
Tài chính quốc tế IFC - thành viên 
Ngân hàng Thế giới cho hay, bên 
cạnh những tồn tại trên, so với trước 
đây thì hiện tại doanh nghiệp Việt 
Nam đã đạt được những yêu cầu về 
phát triển bền vững.

Ông Võ Tân Thành, Phó Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) trao đổi tại Diễn đàn

Sản xuất thương mại và đầu tư 
quốc tế ngày càng được tổ chức 
chặt chẽ trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu. Trong khi nhiều chuỗi 
cung ứng toàn cầu về hàng hóa 
và dịch vụ cho Liên minh châu Âu 
và Mỹ được đặt tại những quốc 
gia châu Á, nhưng số lượng doanh 
nghiệp nội địa Việt Nam tham gia 
vào chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn 
còn rất hạn chế.
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Theo Tiến sĩ Watcharas 
Leelawath, Giám đốc điều 
hành Viện Mekong, nông 
nghiệp và công nghiệp thực 

phẩm là một trong những ngành 
kinh tế then chốt, được ưu tiên phát 
triển tại các quốc gia Tiểu vùng 
Mekong nói chung và tại Việt Nam 
nói riêng. Đây là ngành đang phát 
triển nhanh và thu hút đầu tư nước 
ngoài, đặc biệt với chính sách ưu đãi 
thuế bao gồm miễn trừ thuế nhập 
khẩu công nghệ để cải tiến dây 
chuyền sản xuất...

Trong những năm gần đây, việc 
đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực 
này liên tục ghi nhận sự tăng trưởng 
tích cực. Các doanh nghiệp nông 
nghiệp đã có sự liên kết với người 
nông dân, nhà sản xuất... nhằm gia 
tăng giá trị sản phẩm cũng như tiếp 
cận chuỗi giá trị toàn cầu. Một số 
chuỗi cung ứng trong sản xuất nông 
nghiệp, thực phẩm như gạo, cà phê, 
cao su, hồ tiêu, hạt điều... cũng đã 
được thành lập trong khu vực này.

Tuy nhiên, trên thực tế thu nhập 
từ nông nghiệp của người nông dân 
trong khu vực vẫn còn rất thấp. Do 
vậy, Tiến sĩ Watcharas Leelawath cho 
rằng, diễn đàn lần này có vai trò rất 
quan trọng trong việc kết nối giao 
thương giữa các nước trong lĩnh vực 
nông nghiệp, tạo nên mạng lưới 
kinh doanh rộng khắp, góp phần 
nâng cao giá trị sản phẩm cũng 
như tăng thu nhập cho người nông 
dân. Diễn đàn cũng là cơ hội tốt cho 
doanh nghiệp các nước trong khu 
vực trao đổi các vấn đề mà hai bên 
cùng quan tâm để tìm kiếm cơ hội 
kinh doanh và hợp tác đầu tư lâu 
dài.

Tiến sĩ Lê Quý Kha, Phó Viện 
trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp miền Nam cũng cho rằng, 
dù sản xuất nông nghiệp của Việt 
Nam đã đạt được những thành tựu 
lớn trong sản xuất, xuất khẩu. Tuy 
nhiên, hiệu quả vẫn ở mức trung 
bình so thế giới. Ngành công nghiệp 
chế biến thực phẩm Việt Nam cũng 

Đơn cử, nếu trước đây những doanh nghiệp da giày Việt Nam gặp 
vấn đề về nguồn lao động, nhưng hiện nay họ đã hướng đến những 
tiêu chuẩn quốc tế. Hay về vấn đề sử dụng năng lượng, doanh nghiệp 
Việt Nam ở nhiều lĩnh vực đã áp dụng năng lượng mặt thời, tiết kiệm 
nước, tái sử dụng nước thải...

Mặt khác, doanh nghiệp Việt Nam đã có sự chuyển dịch tư duy 
trong sản xuất kinh doanh, hướng đến phát triển bền vững. Doanh 
nghiệp nội địa cũng cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh thông 
qua sự thúc đẩy từ những hợp tác với đối tác toàn cầu khi từng bước 
đáp ứng nhu cầu tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp lớn, tập 
đoàn đa quốc gia; trong đó, cả doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 
Việt Nam và đơn vị mua hàng quốc tế đều nỗ lực đảm bảo yếu tố phát 
triển bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Còn bà Lê Thanh Thảo, đại diện Tổ chức Phát triển công nghiệp 
Liên hiệp quốc (UNIDO) cho biết, phát triển bền vững là một trong 
những nền tảng để giải quyết vấn đề phát triển kinh tế. Mục tiêu phát 
triển bền vững phục vụ cho phát triển kinh tế; đồng thời, thúc đẩy 
nhiều mục tiêu xã hội. Các quốc gia không thể thúc đẩy phát triển bền 
vững một cách độc lập, mà cần liên kết và hỗ trợ lẫn nhau như về cơ 
chế chính sách, kêu gọi hài hòa thống nhất tiêu chuẩn trên toàn cầu...

“Để hỗ trợ cho từng quốc gia, doanh nghiệp địa phương, cần sự 
vào cuộc của nhiều tổ chức toàn cầu trong đào tạo, chuyển giao công 
nghệ, tư vấn... Từ đó, mỗi quốc gia và doanh nghiệp xây dựng được 
năng lực cạnh tranh trên thị trường thương mại tự do, tham gia hiệu 
quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy ngành công nghiệp xanh”, 
bà Lê Thanh Thảo cho biết thêm.

Theo một số chuyên gia, vấn đề khuyến khích và thúc đẩy doanh 
nghiệp trong nước sản xuất kinh doanh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế là 
một phần trong chiến lược nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt 
Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Qua đó, góp phần thực 
hiện cam kết của Việt Nam với các mục tiêu phát triển bền vững của 
Liên hiệp quốc.

Theo bnews.vn

Bà Nguyễn Kim Lan, Quản lý chương trình, Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới 
và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phát biểu tại Diễn đàn
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TÌM GIẢI PHÁP TĂNG TÍNH CẠNH TRANH  
CHO CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN

NGÀY 7/11, TẠI TP HỒ CHÍ MINH, PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) PHỐI 
HỢP VỚI BỘ THƯƠNG MẠI THÁI LAN VÀ VIỆN MEKONG TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN THƯƠNG MẠI MEKONG 
- LAN THƯƠNG 2019, VỚI CHỦ ĐỀ TẠO THUẬN LỢI CHO ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC 

NÔNG NGHIỆP THÔNG QUA ĐỔI MỚI TRONG NGÀNH THỰC PHẨM CHẾ BIẾN.

Tiến sĩ Watcharas Leelawath, Giám đốc điều hành Viện 
Mekong phát biểu khai mạc diễn đàn

Phiên thảo luận về vấn đề chính an toàn thực phẩm và nhận diện các 
thách thức ở khu vực Mekong - Lan Thương

cơ hội tìm hiểu thị trường, chia sẻ 
kinh nghiệm trong cải tiến sản xuất 
và mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư. 
Từ đó, giúp các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ có thể tiếp cận chuỗi cung 
ứng của khu vực và toàn cầu, tăng 
tính cạnh tranh của sản phẩm trên 
thị trường quốc tế.

Đây là lần thứ hai Diễn đàn 
thương mại Mekong - Lan thương 
được tổ chức nhằm kết nối giao 
thương giữa các nước trong khu 
vực. Diễn đàn Thương mại Mekong 
- Lan Thương sẽ được tổ chức liên 
tục hàng năm và luân phiên tại các 
quốc gia trong khu vực Tiểu vùng 
Mekong - Lan Thương trong giai 
đoạn 2018 - 2022.

Theo TTXVN

Diễn đàn lần này có vai 
trò rất quan trọng trong 
việc kết nối giao thương 
giữa các nước trong 
lĩnh vực nông nghiệp, 
tạo nên mạng lưới kinh 
doanh rộng khắp, góp 
phần nâng cao giá trị 
sản phẩm cũng như 
tăng thu nhập cho người 
nông dân.

đang đối mặt với nhiều khó khăn 
thách thức. Đặc biệt, tỷ lệ thất thoát 
sau thu hoạch vẫn còn khá lớn. Do 
vậy, ngành chế biến bảo quản, công 
nghệ sau thu hoạch ở Việt Nam vẫn 
còn rất nhiều tiềm năng phát triển. 
Đây sẽ là cơ hội cho các doanh 
nghiệp trong khu vực muốn hợp tác 
đầu tư tại Việt Nam trong thời gian 
tới.

Tại diễn đàn, các chuyên gia 
cũng sẽ tập trung thảo luận các biện 
pháp thúc đẩy thương mại và hợp 
tác đầu tư giữa các nước trong khu 
vực. Đặc biệt, điểm nhấn của diễn 
đàn lần này là phiên kết nối hợp tác 
đầu tư của hơn 70 doanh nghiệp vừa 
và nhỏ đến từ các quốc gia trong 
khu vực, giúp các doanh nghiệp có 
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Đoàn công tác Phòng 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) 
do Phó Chủ tịch Võ Tân 

Thành dẫn đầu đã tham dự hội chợ.
Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung 

Quốc 2019 (CIIE 2019) do Bộ Thương 
mại Trung Quốc phối hợp với Ủy ban 
Thương mại Thượng Hải chủ trì tổ 
chức từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 
11 năm 2019 tại thành phố Thượng 
Hải, Trung Quốc.

Hội chợ được tổ chức thường 
niên và là sự kiện xúc tiến thương 
mại quan trọng của Chính phủ 
Trung Quốc, nhằm mục tiêu mở cửa 
thị trường ra thế giới, tạo cơ hội cho 
các quốc gia tiếp cận thị trường rộng 
lớn của Trung Quốc, góp phần thúc 
đẩy sáng kiến “Vành đai, Con đường” 
cũng như quá trình toàn cầu hóa.

Theo lời mời của Tổng Lãnh sự 
quán Trung Quốc tại TP.HCM, đoàn 
công tác VCCI do Phó Chủ tịch Võ 
Tân Thành dẫn đầu đã tham dự hội 
chợ nhằm tìm kiếm các cơ hội hỗ trợ 
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 
đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường 
Trung Quốc.

Cũng trong khuôn khổ chuyến 
công tác tại Thượng Hải, Phó Chủ 
tịch VCCI Võ Tân Thành đã có buổi 
gặp gỡ và làm viêc với Phó Chủ tịch 
Chính hiệp tỉnh Giang Tô Vương 
Vinh Bình. Ông Võ Tân Thành chia sẻ, 
Việt Nam - Trung Quốc sẽ kỷ niệm 
70 năm thiết lập quan hệ ngọai 
giao giữa 2 nước vào năm 2020. 
Trong 70 năm qua, Việt Nam - Trung 
Quốc luôn hỗ trợ lẫn nhau trong sự 

VCCI THAM DỰ HỘI CHỢ NHẬP KHẨU 
QUỐC TẾ TRUNG QUỐC 2019
HỘI CHỢ NHẬP KHẨU QUỐC TẾ TRUNG QUỐC LẦN THỨ 2 (CIIE 2019) ĐÃ CHÍNH THỨC KHAI MẠC 
TẠI TP. THƯỢNG HẢI (SHANGHAI) VỚI GẦN 3.900 DOANH NGHIỆP THAM GIA.

Đoàn công tác VCCI tại Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2019

nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
Trung Quốc là đối tác chiến lược và 
từ 2004, liên tục trong suốt 15 năm 
qua là đối tác thương mại lớn nhất 
của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam 
là đối tác thương mại lớn nhất của 
Trung Quốc tại Asean.

“Năm 2018, thương mại hai chiều 
Việt Nam - Trung Quốc đạt 106,7 tỷ 
USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 
hơn 41,26 tỷ USD tăng 16,56%, nhập 
khẩu 65,43 tỷ USD tăng 11,68%. Về 
du lịch, năm 2018, đã có gần 5 triệu 
khách du lịch Trung Quốc đến Việt 
Nam, chiếm 32% trong tổng số trên 
15 triệu khách du lịch quốc tế đến 
Việt Nam. Về đầu tư, tính lũy kế đến 
tháng 9 năm 2019, Trung Quốc đã 
đầu tư tại Việt Nam trên 2.600 dự án, 
với tổng vốn đăng ký trên 15,7 tỷ đô 
la Mỹ, xếp thứ 7 trong tổng số 131 
quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư 

HỘI CHỢ CIIE NĂM NAY CÓ GẦN 3.900 DOANH NGHIỆP ĐẾN TỪ HƠN 150 QUỐC 
GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI THAM DỰ, TRONG ĐÓ CÓ HƠN 1.000 
DOANH NGHIỆP BÊN NGOÀI LÃNH THỔ TRUNG QUỐC. HỘI CHỢ NĂM NAY GỒM 
KHU TRƯNG BÀY CÁC GIAN HÀNG QUỐC GIA VÀ KHU TRIỂN LÃM DOANH NGHIỆP. 
VIỆT NAM CÓ HƠN 30 DOANH NGHIỆP THAM GIA TRƯNG BÀY SẢN PHẨM HÀNG 
HÓA THUỘC CÁC LĨNH VỰC NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, HẢI SẢN, CÔNG 
NGHỆ... TẠI GIAN HÀNG VIỆT NAM QUY MÔ HƠN 400M2, QUY MÔ TĂNG GẤP ĐÔI 
SO VỚI NĂM 2018.
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tại Việt Nam. Tuy thứ hạng chưa cao 
nhưng trong 2 năm gần đây, tốc độ 
tăng trưởng đầu tư Trung Quốc tại 
Việt Nam đã tăng mạnh. Với những 
tác động từ tranh chấp thương mại 
Mỹ - Trung, hiện có nhiều nhà đầu 
tư Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội 
đầu tư vào Việt Nam. VCCI hy vọng 
thời gian tới sẽ có nhiều doanh 
nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp lớn 
và công nghệ cao đầu tư vào Việt 
Nam”, Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân 
Thành nói.

Theo phát biểu của Phó Chủ 
tịch Chính hiệp tỉnh Giang Tô, trên 
cơ sở mối quan hệ hữu nghị giữa 
2 nước, hy vọng thời gian tới sẽ có 
ngày càng nhiều doanh nghiệp của 
Giang Tô sang đầu tư kinh doanh tại 
Việt Nam. Phó Chủ tịch Chính hiệp 
tỉnh Giang Tô cũng cho biết, theo lời 
mời của VCCI, ông sẽ dẫn đầu phái 
đoàn công tác và doanh nghiệp tỉnh 
Giang Tô sang thăm Việt Nam và TP. 
HCM vào cuối tháng 11 năm 2019, 
với mong muốn cùng VCCI thúc đẩy 
hợp tác, mở rộng cơ hội kinh doanh 
cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh 
Giang Tô tại Việt Nam.

Trước đó, Phó Chủ tịch VCCI Võ 
Tân Thành đã gặp gỡ, làm việc với 

Phó Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến 
Ngoại thương  (CCPIT) tỉnh Giang Tô 
nhằm trao đổi và giới thiệu về các cơ 
hội, chương trình xúc tiến thương 
mại và đầu tư cho cộng đồng doanh 
nghiệp 2 bên. CCPIT là tổ chức quy 
tụ hơn 30.000 doanh nghiệp hội 
viên của tỉnh Giang Tô, đang có 
mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư 
ở Việt Nam và TP Hồ Chí Minh.

Theo Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành (bìa trái) cùng Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Giang 
Tô Vương Vinh Bình

Năm 2018, thương mại hai chiều 
Việt Nam - Trung Quốc đạt 106,7 
tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất 
khẩu hơn 41,26 tỷ USD tăng 
16,56%, nhập khẩu 65,43 tỷ USD 
tăng 11,68%. Về du lịch, năm 
2018, đã có gần 5 triệu khách 
du lịch Trung Quốc đến Việt 
Nam, chiếm 32% trong tổng số 
trên 15 triệu khách du lịch quốc 
tế đến Việt Nam. Về đầu tư, tính 
lũy kế đến tháng 9 năm 2019, 
Trung Quốc đã đầu tư tại Việt 
Nam trên 2.600 dự án, với tổng 
vốn đăng ký trên 15,7 tỷ đô la 
Mỹ, xếp thứ 7 trong tổng số 131 
quốc gia và vùng lãnh thổ đầu 
tư tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành gặp gỡ, làm việc với Phó Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến  
Ngoại thương (CCPIT) tỉnh Giang Tô
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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Thế 
Hưng, Phó Giám đốc VCCI-HCM cho biết: “Việt 
Nam đang ngày càng hội nhập mạnh mẽ vào 
nền kinh tế khu vực và thế giới, mở ra những cơ 

hội hợp tác và kinh doanh lớn chưa từng có. Tuy nhiên, 
thực tiễn thế giới cho thấy, cùng với xu hướng hạ thấp 
hàng rào thuế quan theo các cam kết hội nhập, thì hàng 
rào kỹ thuật phi thuế quan cũng ngày càng đa dạng, 
khắt khe hơn và mỗi thị trường có những tiêu chí riêng. 
Trong bối cảnh công nghệ không ngừng đổi mới và tiêu 
chuẩn về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường 
được nâng cao tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, các 
nhà sản xuất cũng cạnh tranh nhau trong việc trang bị 

UL khuyến khích các điều kiện lao động và điều kiện sống an toàn cho mọi người ở mọi nơi, thông qua việc ứng 
dụng khoa học để giải quyết các thách thức về an toàn, an ninh và phát triển bền vững. Nhãn hiệu UL đem lại 
sự tin cậy giúp cho việc dễ dàng tiếp nhận về phương diện an toàn các sản phẩm và công nghệ mới mang tính 
sáng tạo. Mọi thành viên tại UL chia sẻ kỳ vọng và mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để giúp cho 
thế giới ngày một an toàn hơn. UL kiểm thử, kiểm định, kiểm nghiệm, chứng thực và kiểm nhận hợp thức hóa, 
tư vấn và đào tạo - và chúng tôi hỗ trợ những nỗ lực trên cùng với những giải pháp phần mềm đảm bảo tính an 
toàn và bền vững. Để biết thêm về UL, vui lòng truy cập www.ul.com.

HỘI THẢO TIÊU CHUẨN AN TOÀN 
TRONG HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN
Ngày 08/11 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh tại TP.HCM 
(VCCI-HCM) đã phối hợp với Tổ chức Hoa Kỳ UL (Underwriters Laboratories) tổ chức hội thảo 
“Tiêu chuẩn an toàn trong hệ thống cách điện” nhằm cung cấp những thông tin tổng quan 
về chương trình chứng nhận của UL và các tiêu chuẩn liên quan tới hệ thống cách điện.

công nghệ tiên tiến để hoàn thiện, 
nâng cấp dây chuyền sản xuất”.

Điện có một vai trò đặc biệt quan 
trọng với sự phát triển của xã hội 
cũng như nhu cầu của con người. 
Sự phổ biến và phát triển ngày 
càng mạnh mẽ những thiết bị điện 
nhằm gia tăng sự tiện lợi, nâng cao 
chất lượng cuộc sống đề ra một vấn 
đề đó là sự cần thiết của hệ thống 
cách điện (EIS)  nhằm chế tạo, sản 
xuất những phần tử hệ thống điện 
như động cơ điện, máy biến áp, máy 

Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Giám đốc VCCI-HCM phát biểu  
khai mạc tại Hội thảo

Chuyên gia của UL trình bày tại  hội thảo
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GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY FUSO SEIKI
Công ty TNHH FUSO SEIKI là công ty chuyên chế tạo súng phun 

tự động. Công ty cung cấp nhiều loại súng phun sương tự động 
phục vụ cho các ngành công nghiệp. Trong dây chuyền sản xuất, 
súng phun chất lượng cao này có thể dùng để bôi trơn, làm mát, 
phun phủ hoặc sơn. Súng phun thương hiệu LUMINA đang được sử 
dụng rộng rãi tại nhiều nhà máy ở thời điểm hiện tại.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SẢN PHẨM
Tất cả các loại súng phun của LUMINA đều được sản xuất tại nhà 

máy của Nhật Bản. Mỗi một khẩu súng đều được các kỹ sư lành nghề 
kiểm tra và điều chỉnh tia phun kỹ lưỡng. Công ty cung cấp các súng 
phun cỡ nhỏ hoặc súng phun vòi dài chuyên dùng trong tự động 
hóa sản xuất. Những loại súng phun này được dùng chủ yếu trong 
sản xuất ô tô, điện và thực phẩm. Công ty có thể thiết kế súng phun 
theo yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, công ty đang tìm kiếm 
các nhà phân phối tại Việt Nam quan tâm đến súng phun LUMINA.

Công ty Fuso Seiki (Nhật Bản) 
tìm kiếm các nhà phân phối tại 
Việt Nam quan tâm đến súng 
phun LUMINA

phát điện, cuộn nam châm điện hoạt 
động một cách hiệu quả và an toàn.

Là công ty chuyên về khoa học 
an toàn, có vị thế độc lập và quy mô 
toàn cầu với 125 năm tích lũy tri thức 
chuyên ngành, đã tổ chức hội thảo 
về các hệ thống cách điện (EIS), qua 
đó giới thiệu các tiêu chuẩn của UL, 
các năng lực về chứng nhận và kiểm 
thử, cũng như các yêu cầu pháp quy 
cho hệ thống EIS.

Hơn 25 doanh nghiệp tham dự 
hội thảo vừa qua, tiếp thu các kiến 
thức chuyên sâu về cách thức làm 
thế nào họ có thể khai thác lợi thế 
của những tri thức chuyên môn 
về khoa học an toàn của UL và hệ 
thống các phòng thí nghiệm toàn 
cầu được công nhận để có thể tiếp 
cận một cách nhanh nhất trên thị 
trường toàn cầu, cũng như hiểu rõ 
hơn về những yêu cầu pháp lý đối 
với hệ thống EIS.

VCCI-HCM



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

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Đặc điểm của phần mềm Asprova MS Light
Bạn có thể ngay lập tức có một hệ thống thiết lập 

lịch sản xuất với dữ liệu chủ yêu cầu tối thiểu và tiết 
kiệm chi phí, thời gian ban đầu để cài đặt. Nếu bạn 
cần thêm bất kỳ chức năng nào, bạn có thể thêm 
chúng sau này với chi phí tăng thêm nhỏ nhất.

Kết nối và cấu hình với các loại hệ thống hiện có 
khác nhau cũng dễ dàng với kết nối API (Giao diện 
lập trình ứng dụng).

Dịch vụ đa ngôn ngữ có sẵn trong phần mềm. Vui 
lòng tham khảo các trang web được đề cập dưới đây 
để biết thêm chi tiết.

https://www.asprova.jp/products/mslight.htm1

Tập đoàn Asprova (Nhật Bản) tìm đối tác 
Việt Nam quan tâm đến Scheduler Software
GIỚI THIỆU NGẮN VỀ TẬP ĐOÀN ASPROVA

Tập đoàn Asprova được đăng ký và thành lập vào năm 1994 với tư cách là nhà tiên phong sản xuất phần mềm 
thiết lập lịch trình nâng cao tại Nhật Bản và thị phần sản phẩm trong nước gần đây đã đạt gần 60%.

Phần mềm Asprova MS và Asprova MS Light đã giới thiệu tới 1.825 công ty Nhật Bản và 569 công ty nước ngoài 
với những ưu điểm nổi bật

1) giảm sức người, việc ngoài giờ và hàng tồn kho trong các dòng sản phẩm
2) sự gia tăng của tỷ lệ sản xuất và lợi nhuận của sản phẩm
3) rút ngắn thời gian chờ hàng để có thêm cơ hội kinh doanh
4) có 12 ngôn ngữ quốc tế
Nhân viên hỗ trợ của các công ty hệ thống và dịch vụ đã có mặt tại các thành phố lớn của ASEAN.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Đặc điểm của Asprova SCP  
(Lập kế hoạch chuỗi cung ứng)

Hệ thống có tốc độ cao và đa chức năng có sẵn 
dựa trên công cụ Asprova MS bao gồm GUI (Giao 
diện người dùng đồ họa), tính toán giới hạn trên của 

dung lượng hệ thống, điều kiện kết nối với từng tham số 
trong hệ thống.

Thiết kế khác nhau của Phần mềm thiết lập chuỗi cung 
ứng có sẵn từ hoạt động ghi chú trên máy tính đến hoạt 
động kiểm soát đám mây và phù hợp với quy mô lớn của 
hệ thống quản lý chuỗi cung ứng. Hình ảnh cuối cùng 
có sẵn của toàn bộ hệ thống với việc cung cấp một phần 
mềm nguyên mẫu trong hệ thống và kiểu giới thiệu DIY 
của hệ thống là khả thi. Tuy nhiên, khuyến khích có một 
dịch vụ chuyên nghiệp với mức thanh toán chi phí tăng 
thêm để có kết quả cao hơn, tổng chi phí thấp hơn và thời 
gian cài đặt ngắn hơn của toàn bộ hệ thống.

Vui lòng tham khảo các trang web được đề cập dưới 
đây để biết thêm chi tiết.

http://www.asprova.jp/products/scp/
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MARUHIDE KOKI
Công ty MARUHIDE (Nhật Bản) là chuyên gia hàng đầu thế giới về máy cắt thép ống/

hộp/hình profile CNC.
Công ty chiếm hơn 95% thị phần máy cắt thép ống/hộp/hình profile tại Nhật Bản.
Dễ nhận thấy sức ảnh hưởng của Maruhide trên nhiều cấu trúc đường ống nổi tiếng 

trên thế giới:
Bao gồm các sân bay quốc tế Bangkok (Thái Lan), sân vận động Adelaide Oval (Úc), 

Kuala Lumpur (Malaysia), sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), Tokyo Skytree (Tokyo),...

GIỚI THIỆU NGẮN VỀ SẢN PHẨM:
Máy cắt thép ống/hộp/hình profile MARUHIDE còn gọi là “PIPE COASTER”PIPE 

COASTER (mẫu mới - dòng MA) không chỉ cắt ống tròn mà còn có thể cắt cả ống vuông 
cũng như thanh dẹp và dầm chữ H.Máy có thể được sử dụng cho nhiều ngành công 
nghiệp như đóng tàu, dầu mỏ và khí đốt, đường ống,xây dựng, v.v.MARUHIDE có công 
ty hợp tác đáng tin cậy có đội ngũ dịch vụ và đội ngũ bán hàng cho các sản phẩm của 
MARUHIDE tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Việt Nam.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SẢN PHẨM
Không như các loại máy thông thường, ECO-SEPARATOR được phát triển bởi công ty M-DIA là một máy nghiền và 

tách độc đáo, cho phép tách và nghiền các vật liệu khác nhau. Các vật liệu này sẽ được cắt vụn và tách ra một cách 
hiệu quả bởi lưỡi dao mạnh mẽ trong máy.

ECO-SEPARATOR tiết kiệm tối đa các chi phí ban đầu và chi phí hoạt động cũng như giảm không gian cho nhà máy.

Công ty TNHH M-DIA tìm kiếm đối tác Việt Nam  
quan tâm máy nghiền và tách vật liệu ECO-SEPARATOR

Công ty TNHH MARUHIDE KOKI (Nhật Bản)  
tìm kiếm đối tác ở Việt Nam

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH M-DIA
Công ty TNHH M-DIA chuyên về:
Thiết kế, sản xuất và kinh doanh đa dạng các loại máy tái chế, tập trung 

vào máy ECO-SEPARATOR với chức năng nghiền và phân tách trong cùng 
một chiếc máy.

Kiểm tra, sửa chữa và tu sửa các loại máy móc và thiết bị công nghiệp 
khác nhau.

Sửa chữa, tu sửa và bán các máy móc đã qua sử dụng.
Sản xuất và bán các vật liệu tái sử dụng, chủ yếu là vật liệu nhựa tái chế.

Vui lòng liên hệ nếu quan tâm:
Bà Chihiro Koizumi - Matching Coordinator

Địa chỉ: 1-13 Kanda Izumicho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0024, Japan
SĐT: +81-3-5822-7241 Fax:+81-3-5822-7240

Email: ttc@tokyo-kosha.or.jp - Website: http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html

Trung tâm Thương mại Tokyo được thành lập bởi chính quyền thành phố Tokyo để hỗ trợ các DNVVN  
tại Tokyo và hỗ trợ chương trình xúc tiến bán hàng ở nước ngoài cho sản phẩm này.



Liên kết Doanh nhân Việt - Uniting Vietnamese Entrepreneurs

PHÁT HÀNH DANH BẠ HỘI VIÊN VCCI-HCM

Liên hệ để biết thêm thông tin: TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI, VCCI-HCM
P.205 - Lầu 2 - Tòa nhà VCCI - Tel: 028 3932 5171     Email: tttt@vcci-hcm.org.vn

PHÒNG HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO (*)
P.306 - Lầu 3 - Tòa nhà VCCI - 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM

Tel: ĐT: 028 3932 5149 / 5739     Email: hoivien@vcci-hcm.org.vn

2019 - 2020

Hơn 2.000 hội viên, sắp xếp theo 21 phân ngành

Song ngữ Anh - Việt

Thông tin hữu ích, đa dạng chuyên sâu

Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại

Mạng lưới phân phối rộng rãi

(*) Lưu ý: Quý hội viên khi đến nhận Danh bạ Hội viên, vui lòng mang theo danh thiếp và giấy giới thiệu trong đó ghi rõ Mã số hội viên 

Trên hành trình 6 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, ấn phẩm thường niên Connections - Danh bạ hội viên chính thức của VCCI TP. Hồ 
Chí Minh ngày càng nhận đợc nhiều sự quan tâm và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp. Với nội dung phong phú, thiết kế hấp dẫn 
và kênh phân phối rộng rãi, Connections tự hào là công cụ tra cứu thông tin doanh nghiệp hữu ích và quảng bá thương hiệu hiệu quả.
Tiếp nối thành công các năm trước, ấn bản lần thứ 8 Connections 2019 - 2020 tiếp tục được phát hành với sự đầu tư kỹ lưỡng về hình 
thức và nội dung:

Như tên gọi "Connections - Liên kết doanh nhân Việt", 
chúng tôi hy vọng ấn phẩm Connections 2019-2020 sẽ tiếp 
tục là người bạn đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp 
trên hành trình phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường và 
tìm kiếm đối tác.

VCCI-HCM trân trọng kính mời Quý Hội viên đến nhận Danh 
bạ Hội viên - Connections 2019 - 2020 tại:


