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ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH THUẾ - HẢI QUAN 
VỚI DOANH NGHIỆP PHÍA NAM

NGAY SAU HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI 
VỀ CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH THUẾ, HẢI QUAN 
NĂM 2019 VỪA DIỄN RA NGÀY 
26/11 TẠI HÀ NỘI, SÁNG 28/11 
TẠI TP HCM, BỘ TÀI CHÍNH 
TIẾP TỤC PHỐI HỢP VỚI PHÒNG 
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP 
VIỆT NAM (VCCI) TỔ CHỨC ĐỐI 
THOẠI VỚI SỰ THAM DỰ CỦA ĐẠI 
DIỆN TỔNG CỤC THUẾ, TỔNG CỤC 
HẢI QUAN, VCCI, CÁC ĐƠN VỊ 
THUỘC BỘ TÀI CHÍNH VÀ HƠN 
500 DOANH NGHIỆP (DN) KHU 
VỰC PHÍA NAM.

tìm giải pháp giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc phát sinh trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Cộng đồng DN đánh giá cao nỗ 
lực của ngành Thuế, Hải quan trong 
cải cách hành chính, tạo điều kiện 
thuận lợi cho DN trong thời gian 
qua. Nhiều vấn đề DN phản ánh, 
kiến nghị đã được Bộ Tài chính lắng 
nghe, trao đổi và có hướng tháo gỡ, 
giải quyết đã mang đến sự yên tâm 
cho cộng đồng DN và các nhà đầu 
tư”. Ông Võ Tân Thành cho biết.

Phát biểu tại Hội nghị, ông 
Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng Cục 
trưởng Tổng cục Thuế cho biết: 
Trong thời gian qua, Bộ Tài chính 
đã phối hợp với các bộ, ngành triển 
khai nhiều giải pháp nhằm cải cách 
thủ tục hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh trong đó 
có chính sách về thuế và hải quan 
được đặc biệt quan tâm nhằm tạo 
điều kiện ngày càng thuận lợi hơn 
cho các DN, các nhà đầu tư trong 
việc phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo đó, về lĩnh vực thuế, Bộ Tài 
chính đã trình Chính phủ trình Quốc 
hội biểu quyết thông qua Luật Quản 
lý thuế mới; trong đó có nhiều nội 
dung về cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC) cả về thuế cũng như hải 
quan. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã 
trình Chính phủ ban hành Nghị định 

NHIỀU GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ 
TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC THỰC 
HIỆN

Hội nghị đối thoại năm 2019 là 
Hội nghị lần thứ 14 được tổ chức 
theo cơ chế thường niên phối hợp 
giữa Bộ Tài chính và VCCI nhằm lắng 
nghe các kiến nghị của DN về những 
vướng mắc trong quá trình giải 
quyết các thủ tục hành chính thuế 
và hải quan, tiếp nhận các ý kiến 
về các thủ tục còn phiền hà, chồng 
chéo, tạo môi trường thông thoáng, 
thuận lợi cho DN.

Theo ông Võ Tân Thành - Phó 
Chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCI-HCM, 
hội nghị là cơ hội tốt để cộng đồng 
DN và cơ quan quản lý trao đổi và 
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tinh gọn, hiệu quả. Cơ quan thuế, cơ 
quan hải quan đã tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện công vụ... ngành Thuế đã 
thực hiện tốt công tác thông tin 
tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, tháo 
gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc 
cho người nộp thuế...

Nhờ đó, chỉ số nộp thuế của Việt 
Nam đã tăng 22 bậc, từ vị trí thứ 131 
lên vị trí thứ 109 trong tổng số 190 
quốc gia được đánh giá theo Báo 
cáo Môi trường kinh doanh toàn 
cầu - Doing Business 2020 do Ngân 
hàng Thế giới (WB) công bố. Chỉ số 
đánh giá mức độ hài lòng của DN 
về cải cách thủ tục hành chính thuế 
năm 2019 là 78%, tăng 3% so với 
năm 2016.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thuế cũng cho rằng, mặc dù đạt 
được nhiều kết quả tích cực trong 
thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi 
cho hoạt động của DN, song với thực 
tiễn đa dạng, sôi động và đổi mới 
nhanh chóng như hiện nay, cùng với 
đòi hỏi chính sách và thủ tục hành 
chính về thuế, hải quan phải liên tục 
được hoàn thiện, cập nhật kịp thời 
cho phù hợp với yêu cầu thực tế, thì 
việc áp dụng các quy định của chính 
sách và thủ tục hành chính về thuế 
và hải quan vào thực tiễn không 
tránh khỏi phát sinh vướng mắc, 
khó khăn. Vì vậy, đòi hỏi chính sách 
và thủ tục hành chính về thuế, hải 

quan phải liên tục được hoàn thiện, 
cập nhật kịp thời cho phù hợp với 
yêu cầu thực tế, thì việc áp dụng các 
quy định của chính sách và thủ tục 
hành chính về thuế và hải quan vào 
thực tiễn không tránh khỏi phát sinh 
vướng mắc, khó khăn.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính luôn 
sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những 
ý kiến đóng góp từ phía các doanh 
nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính 
sách, đồng thời giải đáp các câu hỏi, 
vướng mắc của các doanh nghiệp, 
tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc về thủ tục hành chính, 
chính sách thuế và hải quan, thúc 
đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh 
của DN; qua đó góp phần thúc 
đẩy môi trường đầu tư kinh doanh 
chung. Với vai trò là một kênh đối 
thoại thường xuyên, định kỳ, tại Hội 
nghị này, Bộ Tài chính mong nhận 
được các ý kiến tham gia và đóng 
góp, trao đổi tích cực từ cộng đồng 
doanh nghiệp.

ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan 
đã trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi 
liên quan đến các vướng mắc về 
thuế và hải quan cho DN. Hội nghị 
đã giải đáp trực tiếp 25 câu hỏi của 
17 doanh nghiệp, trong đó có 15 
câu về thuế và 10 câu về hải quan, 
đồng thời, Hội nghị cũng đã ghi 

Ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCI-HCM 
phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế 
phát biểu tại Hội nghị đối thoại

số 119 quy định về hoá đơn điện tử. 
Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ban 
hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC 
ngày 30/9/2019 hướng dẫn chi tiết 
về hóa đơn điện tử; đó là cơ sở quan 
trọng để cải cách trong việc sử dụng, 
quản lý hóa đơn, chứng từ.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài 
chính đã ban hành mới và sửa đổi 7 
Thông tư; tham mưu ban hành Nghị 
định quy định thủ tục hành chính 
theo cơ chế một cửa quốc gia và 
kiểm tra chuyên ngành làm cơ sở 
pháp lý quan trọng trong đột phá về 
cải cách hiện đại hóa hải quan.

Cơ quan thuế, hải quan đã tiếp 
tục triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin (CNTT) trong quản lý 
thuế, quản lý hải quan. Theo đó, đã 
có 99,87 % DN kê khai thuế điện tử; 
99,53% DN nộp thuế điện tử, 93,61% 
DN hoàn thuế điện tử; có 133/304 
dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 
(cuối năm 2019 sẽ lên 188/304 dịch 
vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4). Hệ 
thống hải quan điện tử (VNACCS/
VCIS) đã được triển khai ở 100% các 
đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan. 
Cơ quan thuế, cơ quan hải quan đã 
thực hiện đồng bộ, thông suốt cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông, tạo 
thuận lợi cho người nộp thuế, người 
khai hải quan.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục 
Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục 
sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng 
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thưởng, các suất du lịch được hiểu 
là lợi ích cá nhân được hưởng thì cá 
nhân có phải chịu thuế thu nhập cá 
nhân không? Các vấn đề liên quan 
đến Nghị định 20; Kê khai nộp thuế 
đối với phế liệu phế phẩm; trị giá 
tính thuế nhập khẩu đối với phế liệu 
phế phẩm...

Nhìn chung, có tất cả 24 nhóm 
vấn đề được các DN nêu ra tại hội 
nghị. Các vấn đề này đều được lãnh 
đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải 
quan, Vụ Chính sách Bộ Tài chính 
giải đáp rõ ràng, cụ thể. Riêng những 
bất cập tại một số văn bản pháp quy 
sau một thời gian triển khai, ông Mai 
Xuân Thành – Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan khẳng định sẽ 
kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với 
thực tế trong thời gian tới.

TIẾP TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT 
TRIỂN

“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục khẩn 
trương xây dựng, trình Chính phủ 
ban hành các nghị định; Bộ Tài 
chính cũng sẽ kịp thời ban hành, 
sửa đổi các thông tư, văn bản hướng 
dẫn các quy định của Luật Quản lý 
thuế, Luật Hải quan; đồng thời tiếp 
tục thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
chính đáng của doanh nghiệp” – 
ông Nguyễn Thế Mạnh nói.

Bộ Tài chính cũng mong muốn 

nhận hơn 60 câu hỏi khác từ hơn 50 
doanh nghiệp.

Trong phần giải đáp trực tiếp, Hội 
nghị tập trung vào giải quyết những 
vấn đề đang là khó khăn của đa số 
DN, những khó khăn phát sinh trong 
quá trình triển khai chính sách mới. 
Các vấn đề được DN nêu ra tại hội 
nghị gồm: Áp thuế nhập khẩu đối 
với linh kiện nhập khẩu cao hơn máy 
móc nguyên chiếc; DN chuyên sản 
xuất xuất khẩu (SXXK) không được 
phép gia công ngoài mới được hoàn 
thuế nhập khẩu; nhập khẩu (NK) 
nguyên liệu vật tư linh kiện đem gia 
công trong nước phải nộp thuế NK...

Kế đến là các ý kiến: Tổ chức đi 
du lịch cho các khách hàng đại lý có 
được tính vào thu nhập chịu thuế, 
có phải đăng ký khuyến mãi với sở 
công thương không; Các khoản 
thưởng kể cả thưởng bằng chứng 
khoán tính thuế thu nhập cá nhân, 
trừ 4 khoản: tiền thường kèm theo 
các hình thức khen thưởng, danh 
hiệu nhà nước khen thưởng, giải 

DN Việt Nam chủ động tận dụng tốt 
các cơ hội để đổi mới, nâng cao sức 
cạnh tranh và phát triển, đóng góp 
vào mục tiêu chung về phát triển 
kinh tế của đất nước trong bối cảnh 
đầy thách thức như hiện nay.

Tại Hội nghị, đại diện Tổng cục 
Thuế, Tổng cục Hải quan đã giới 
thiệu với cộng đồng DN những 
chính sách và thủ tục hành chính 
thuế, hải quan mới; Các đơn vị của 
Bộ Tài chính cũng đã ghi nhận nhiều 
ý kiến đóng góp của DN đối với 
chính sách thuế và giải đáp những 
vướng mắc của DN liên quan đến 
chính sách ưu đãi đối với DN công 
nghệ cao; Quy định hoàn thuế giá trị 
gia tăng; ưu đãi thuế; giá tính thuế 
tài nguyên; hóa đơn điện tử; hoàn 
thuế đầu tư, thuế xuất khẩu; việc xác 
phân loại hàng hóa, hàng mẫu...

“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cải cách 
thủ tục hành chính, trong đó có thủ 
tục về thuế, hải quan, chú trọng hiện 
đại hoá công tác quản lý thu thuế, 
tạo môi trường kinh doanh bình 
đẳng, minh bạch, tạo thuận lợi trong 
việc thực hiện các nghĩa vụ thuế với 
ngân sách nhà nước. Qua đó, tiếp 
tục đồng hành cùng DN tận dụng 
hơn nữa các cơ hội để đổi mới, nâng 
cao sức cạnh tranh và phát triển” - 
ông Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Tổng hợp từ Thời báo tài chính 
Việt Nam online, Tạp chí Tài chính, 

Tạp chí thuế
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Phát biểu kết luận tại Diễn 
đàn quốc gia nâng tầm kỹ 
năng lao động Việt Nam 
với chủ đề “Doanh nghiệp 

đồng hành đổi mới và nâng cao 
chất lượng giáo dục nghề nghiệp' 
vào ngày 16/11/2019 tại Hà Nội với 
mong muốn giáo dục nghề nghiệp 
Việt Nam có khát vọng hơn nữa để 
vươn lên sánh ngang bằng với các 
nước tiên tiến trong khu vực và thế 
giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
cho rằng phải bảo đảm 3 nguyên 
tắc để giáo dục nghề nghiệp phát 
triển. Trước hết, cần bám sát hơn 
nữa vào nhu cầu thực tiễn của thị 
trường, bảo đảm hài hòa cung cầu 
về lao động có kỹ năng nghề. Thứ 
hai, phát triển đào tạo nghề với 
chuẩn mực chất lượng quốc tế để 
đáp ứng yêu cầu cao của các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. Thứ ba, 
nâng cao tính dự báo, cần hiểu, nắm 
bắt nhanh nhạy và dự báo sớm được 
nhu cầu nhân lực kỹ năng cao của 
doanh nghiệp và nền kinh tế trong 
giai đoạn tới để định hướng hợp tác 
DN, nhà trường.

Mô hình Hội đồng tư vấn kỹ 
năng nghề với mục đích gắn kết 
nhà trường, doanh nghiệp và cơ 
quan quản lý Nhà nước là một trong 
những mô hình có tính khả thi và 
đáp ứng được các yêu cầu mà Thủ 
tướng đã đề ra. Nắm bắt được xu 
hướng này, VCCI-HCM phối hợp 
cùng Chương trình Úc cùng Việt 
Nam Phát triển nguồn nhân lực 
(Aus4Skills) đã triển khai thí điểm 
mô hình Hội đồng tư vấn kỹ năng 
nghề Ngành Logistics. Hội đồng tư 
vấn đã hoạt động được gần hai năm 
và thu được những kết quả khả quan 

nhất định. Các tiêu chuẩn nghề, tiêu 
chuẩn kỹ năng nghề đã được xây 
dựng và ứng dụng vào thực tiễn 
tại doanh nghiệp trong việc tuyển 
dụng nhân sự, đánh giá hiệu quả 
công việc và được các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp sử dụng như một “đơn 
đặt hàng” cho quá trình đào tạo sinh 
viên của mình. Cơ quan quản lý Nhà 
nước, nhà trường và doanh nghiệp 
đã cùng ngồi lại với nhau vì một 
mục tiêu chung là phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho ngành. 

Từ mô hình thí điểm này, VCCI-
HCM mong muốn được nhân rộng 
thêm cho các ngành nghề khác 
nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân 
lực cho nền kinh tế đang phát triển 
của đất nước.

Các thành viên Hội đồng tư vấn 
kỹ năng nghề Ngành Logistics tham 
dự và chia sẻ tại Hội thảo: Tổ chức 
và hoạt động của Hội đồng kỹ năng 
nghề - Kinh nghiệm quốc tế và bài 
học cho Việt Nam (Một trong những 
hoạt động bên lề của Diễn đàn Quốc 
gia nâng tầm kỹ năng lao động Việt 
Nam với chủ đề “Doanh nghiệp 
đồng hành đổi mới và nâng cao chất 
lượng giáo dục nghề nghiệp”)

Bên cạnh đó trong năm 2019, 
đại diện VCCI-HCM, Bà Bùi Thị Ninh 
- Trưởng Văn phòng Giới sử dụng 
lao động đã tham gia nhóm công 
tác khu vực ASEAN về tăng cường 
gắn kết doanh nghiệp trong hoạt 
động đào tạo nghề. Nhóm công tác 
bao gồm 20 chuyên gia từ 10 nước 
ASEAN được chọn mời để cùng xây 
dựng chương trình nghị sự ASEAN 
về tương lai giáo dục nghề nghiệp. 
Kết quả của hoạt động xây dựng 
chương trình này là 45 kiến nghị 

cụ thể cho 9 nhóm vấn đề chính đã 
được đưa ra giới thiệu và thảo luận 
tại Hội nghị đối thoại chính sách 
về Giáo dục nghề nghiệp khu vực 
ASEAN lần thứ 9 tại Bangkok vào 
tháng 6/2019. Nội dung các kiến 
nghị này cũng đã được Bà Bùi Thị 
Ninh chia sẻ tại Hội thảo: Thực trạng 
và giải pháp gắn kết giáo dục nghề 
nghiệp với doanh nghiệp - Góc nhìn 
từ doanh nghiệp - Một trong những 
hoạt động bên lề của Diễn đàn quốc 
gia và thu được sự thu hút của các 
đại biểu tham dự.

Nội dung của các kiến nghị chủ 
yếu tập trung vào các vấn đề về 
nâng cao sự phù hợp và chất lượng 
của các quy định và chiến lược 
GDNN; Xây dựng các mô hình công-
tư để phát triển và đánh giá tiêu 
chuẩn kỹ năng nghề; Tăng cường 
vai trò của các Tổ chức đại diện 
doanh nghiệp trong GDNN; Xây 
dựng lại thương hiệu GDNN; Huy 
động sự tham gia của doanh nghiệp 
trong GDNN; Đảm bảo đủ kinh phí 
có GDNN; Nâng cao chất lượng đào 
tạo; Tăng cường hợp tác giữa các 
cơ sở GDNN và doanh nghiệp; Tăng 
cường nghiên cứu về GDNN và nhu 
cầu kỹ năng tương lai. 

VCCI-HCM tổng hợp

DIỄN ĐÀN QUỐC GIA NÂNG TẦM KỸ NĂNG  
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP DẪN DẮT TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÔNG QUA MÔ HÌNH HỘI ĐỒNG TƯ 
VẤN KỸ NĂNG NGHỀ VÀ CÁC KIẾN NGHỊ TỪ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ASEAN VỀ GIÁO DỤC NGHỀ 
NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI.
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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

HỘI NGHỊ “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT 
LƯỢNG CAO CHO NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY 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.

Ngày 13/11/2019, tại TP. 
Cần Thơ, Chi nhánh 
Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam tại 

TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với 
Liên đoàn Giới chủ Na Uy (NHO) 
tổ chức hội nghị “Phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho ngành 
nuôi trồng thủy sản”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông 
Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI 
kiêm Giám đốc Chi nhánh VCCI tại 
TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Chương 
trình hợp tác “Nâng cao chất lượng 
đào tạo nghề - ngành nuôi trồng 
thủy sản” khởi động từ tháng 
6/2017. Mục tiêu bước đầu là xây 
dựng, hoàn thiện chương trình đào 
tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ cho kỹ 
thuật viên ngành nuôi trồng thủy 
sản dựa theo các tiêu chuẩn quốc tế 
và có sự hợp tác, hỗ trợ chặt chẽ của 
các chuyên gia đến từ Na Uy- nơi có 
ngành nuôi trồng thủy sản hiện đại 
bậc nhất thế giới. Qua 3 năm thực 
hiện, chương trình đã đạt nhiều kết 
quả thiết thực đáng khích lệ; tiêu 
điểm là đào tạo được một đội ngũ 
giảng viên nguồn có chuyên môn 
đến từ các trường và các doanh 
nghiệp.

ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU
ĐBSCL có thế mạnh về nuôi 

trồng chế biến thủy sản nhất là cá 
tra nhưng người lao động còn thiếu 
kỹ năng, thiếu kiến thức. Bà Lê Ngọc 
Diện, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy 
sản TP. Cần Thơ, cho biết: Qua 3 năm 
triển khai, Chương trình hợp tác 

“Nâng cao chất lượng đào tạo nghề 
trong ngành nuôi trồng thủy sản” 
đã xây dựng hoàn chỉnh bộ tài liệu 
đào tạo ngắn hạn cho kỹ thuật viên 
ngành nuôi cá tra tại ĐBSCL. Bộ tài 
liệu này được các chuyên gia trong 
ngành đánh giá cao và được triển 
khai đào tạo tại khắp các địa phương 
có nuôi cá tra tại ĐBSCL. Nhiều công 
ty thủy sản và nhiều địa phương 
đã nhận thấy được sự cần thiết của 
chương trình đào tạo kỹ thuật nuôi 
thủy sản; phù hợp với định hướng 
nâng cao trình độ cho nông dân và 
công nhân công nghiệp cũng như 
chương trình dạy nghề của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội.

Lao động thường xuyên trong 
ngành thủy sản gồm có những người 
tham gia nuôi trồng, khai thác, chế 
biến thủy sản. Tuy nhiên, những lao 
động này thường làm việc theo kinh 
nghiệm là chính chứ không qua đào 
tạo tập trung, bài bản. Theo Hiệp hội 
Nuôi biển Việt Nam (VSA), cả nước 
có khoảng 50.000 hộ gia đình, trên 
dưới 200.000 lao động trong nghề 
nuôi biển nhưng đại đa số chưa đào 
tạo. Nhân lực nuôi biển được truyền 
nghề theo kiểu truyền thống; các 
trường nghề chưa đào tạo nghề 
nuôi biển công nghiệp; chưa có hệ 
đại học về nuôi biển công nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch 
Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, cho 
rằng: Trong ngành nuôi trồng thủy 
sản, nghề nuôi biển có nhiều tiềm 
năng phát triển song còn đối mặt 
với những thách thức như: thiếu kế 

hoạch phát triển cũng như chính 
sách đầu tư; quản lý nhà nước yếu, 
chưa có chế độ quản lý; trại nuôi 
quy mô nhỏ; nguồn nhân lực chất 
lượng thấp và chưa được đào tạo; 
rủi ro môi trường cao; chuỗi liên kết 
còn rất yếu... Vì thế, cần hoàn thiện 
thể chế phát triển nuôi biển. Trong 
đó, phải xác định công cụ chính là 
cộng đồng doanh nghiệp, động lực 
là công nghệ tiên tiến, thông qua 
phương thức tích hợp nhiều ngành 
liên quan đến kinh tế biển như vận 
tải biển, đóng tàu, du lịch biển, quốc 
phòng an ninh... Cuối cùng, chủ thể 
của thể chế phải là nguồn nhân lực 
chất lượng cao.

MỞ HƯỚNG HỢP TÁC
Trong 3 năm qua, chương trình 

hợp tác giữa VCCI và NHO về “Nâng 
cao chất lượng đào tạo nghề trong 
ngành nuôi trồng thủy sản” đã mở 2 
lớp tập huấn cho cán bộ các Trung 
tâm Khuyến nông và giảng viên 
các trường dạy nghề ở các tỉnh An 



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

Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu 
Giang và TP Cần Thơ. Đồng thời biên 
soạn, cung cấp tài liệu tập huấn kỹ 
thuật nuôi cá tra, ương cá tra giống. 
Chương trình cũng tổ chức các lớp 
tập huấn cho công nhân vùng nuôi 
cá tra của các công ty chế biến thủy 
sản ở ĐBSCL như Vĩnh Hoàn, Hùng 
Cá, Caseamex, Biển Đông, Thuận 
Hưng, Nam Việt,... các Chi hội Giống 
An Giang, Cờ Đỏ, Ô Môn (TP Cần 
Thơ); hộ ương nuôi cá tra ở TP Cần 
Thơ, tỉnh Hậu Giang. Bà Lê Ngọc 
Diện, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy 
sản TP Cần Thơ, cho biết, các bên 
tham gia cũng đề xuất VCCI và NHO 
tiếp tục thực hiện Chương trình theo 
hướng nâng cao chất lượng đào tạo 
nghề cho ngành nuôi thủy sản, phù 
hợp với thực tế sản xuất, ứng dụng 
công nghệ mới, để có nguồn nhân 
lực ngày càng chất lượng đáp ứng 

nhu cầu hội nhập sâu rộng vào thị 
trường thế giới.

Bà Tori Tveit, Giám đốc Trung tâp 
hợp tác quốc tế, Liên đoàn Giới chủ 
Na Uy (NHO), chia sẻ: Hơn một thập 
kỷ qua, ngành thủy sản của Na Uy 
và Việt Nam đã phát triển nhanh 
chóng, ứng dụng công nghệ hiện 
đại để tạo ra sản phẩm ngày càng 
chất lượng. Quá trình phát triển 
này đòi hỏi phải có nguồn nhân lực 
chất lượng cao với những kỹ năng 
phù hợp với xu hướng đổi mới công 
nghệ phục vụ cho ngành thủy sản. 
Với chương trình hợp tác giữa VCCI 
và NHO, các trường đào tạo nghề 
có thể cập nhật được thông tin thị 
trường, công nghệ kỹ thuật hiện đại, 
tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, 
điều kiện an toàn lao động... nhằm 
giúp sinh viên tăng kỹ năng làm việc 
phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp trong ngành 
thủy sản có thể kiến nghị xây dựng 
chương trình đào tạo phù hợp với 
nhu cầu thực tiễn của đơn vị.

Chương trình đào tạo, Cơ sở 
trường nghề đào tạo, năng lực cán 
bộ giảng viên là 3 khâu đang rất 
yếu và cần đẩy mạnh nhờ vào các 
chương trình hợp tác quốc tế. Trước 
mắt là chương trình hợp tác quốc 
tế với Na Uy là quốc gia hàng đầu 
trên thế giới về nuôi biển. Do đó, đề 
xuất trong chương trình hợp tác giai 
đoạn 2020-2024 là xây dựng chương 
trình đào tạo cho công nhân, cán bộ 
quản lý về nuôi biển công nghiệp; 
tăng cường công nghệ, nguồn nhân 
lực cho các cơ sở đào tạo nghề.  Về 
hợp tác quốc tế giữa Na Uy và Việt 
Nam, Na Uy là một quốc gia thế 
mạnh về nghề nuôi biển xa bờ, Việt 
Nam mong muốn trở thành một 
trong những nước hàng đầu phát 
triển ngành công nghiệp nuôi biển 
xa bờ. Chúng tôi hy vọng rằng với sự 
hỗ trợ của các cơ quan bộ, ngành, 
cùng với các chương trình hợp tác 
quốc tế sẽ giúp thúc đẩy phát triển 
hiệu quả ngành thủy sản. Biển và đại 
dương là “cánh đồng  cuối cùng” của 
hành tinh này để chúng ta có thể 
canh tác và canh tác biển cần phải 
làm một cách đúng đắn, chuyên 
nghiệp, có hiệu quả.

Tổng hợp từ baomoi.com, TTXVN
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DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP  
VIỆT NAM - CỘNG HÒA CZECH

Việt Nam và Cộng hòa Séc có 
nhiều tiềm năng thúc đẩy 
hợp tác trên nhiều lĩnh vực 
như thương mại, đầu tư, 

công nghiệp chế biến, chế tạo, môi 
trường...

Đây là nhận định của các đại 
biểu tại “Diễn đàn Doanh nghiệp 
Việt Nam-Cộng hòa Séc” do Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ 
quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam tổ 
chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
ngày 21/11.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch 
VCCI cho biết, Việt Nam và Cộng hòa 
Séc có quan hệ truyền thống tốt đẹp 
gần 70 năm qua và đang phát triển 
hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi 
trường...

Nhờ đó, quan hệ thương mại 
giữa hai nước những năm gần đây 
có bước phát triển tích cực. Cộng 

NGÀY 21/11/2019, TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ 
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
(VCCI) PHỐI HỢP VỚI ĐẠI SỨ 
QUÁN CỘNG HÒA CZECH TẠI 
VIỆT NAM TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN 
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - 
CỘNG HÒA CZECH.

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Ông Võ Tân Thành, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  
tại TP. HCM, phát biểu tại Diễn đàn

hòa Séc hiện nằm trong danh sách 
những thị trường xuất khẩu và là 
đối tác thương mại chiến lược của 
Việt Nam tại Đông Âu, ngược lại Việt 
Nam cũng được xem là thị trường 
tiềm năng hàng đầu của Séc.

Năm 2018, kim ngạch thương 
mại song phương Việt Nam-Cộng 
hòa Séc đạt gần 300 triệu USD; 
trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang 
Séc đạt hơn 156 triệu USD và nhập 
khẩu hơn 140 triệu USD.

Tín hiệu tích cực là cán cân 
thương mại giữa hai nước đang 
ngày càng cân bằng hơn khi mức 
thâm hụt thương mại của Séc đã 
giảm từ 93 triệu USD năm 2015 xống 
hơn 15 triệu năm 2018.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang 
Séc các sản phẩm như điện thoại di 
động và linh kiện, giày dép, hàng 
dệt may, nông thủy sản...; trong đó 
giày dép chiếm tỷ trọng lớn và thủy 
sản đang có xu hướng tăng. Cộng 

hòa Séc xuất khẩu sang Việt Nam 
các mặt hàng như hóa chất,, máy 
móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, dược 
phẩm, chất dẻo...

Về đầu tư, Cộng hòa Séc hiện có 
38 dự án tại Việt Nam với tổng vốn 
đầu tư hơn 90 triệu USD. Việt Nam 
có 4 dự án đầu tư vào Cộng hòa Séc. 
Bên cạnh đó, Việt Nam - Cộng hòa 
Séc còn cũng có nhiều điều kiện bổ 
sung cho nhau để thúc đẩy hợp tác 
trên nhiều lĩnh vực như giáo dục đào 
tạo, an ninh quốc phòng, văn hóa - 
du lịch...

Dù vậy, ông Võ Tân Thành cho 
rằng, những kết quả trên chưa thật 
sự tương xứng với tiềm năng và kỳ 
vọng của hai bên. Trong thời gian 
tới, Việt Nam mong muốn thúc đẩy 
hơn nữa các hoạt động hợp tác 
thương mại, đầu tư song phương, 
hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch 
thương mại lên 1 tỷ USD.

Cùng quan điểm, ông Richard 
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Brabec, Bộ Trưởng Bộ Môi trường 
Cộng hòa Séc cho rằng, hợp tác 
thương mại, đầu tư giữa Việt Nam 
- Cộng hòa Séc đang có bước tiến 
tích cực nhưng chưa tương xứng với 
những tiềm năng và lợi thế của hai 
nước.

Cộng hòa Séc coi Việt Nam là 
thị trường chiến lược và là cửa ngõ 
quan trọng để tiếp cận khu vực 
ASEAN, chính vì vậy ngày càng có 
nhiều doanh nghiệp Séc quan tâm 
và tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư, 
kinh doanh tại Việt Nam.

Theo ông Richard Brabec, thời 
gian tới, khi Hiệp định thương mại 

tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính 
thức có hiệu lực sẽ mang lại nhiều 
cơ hội phát triển thương mại, đầu tư 
cho cộng đồng doanh nghiệp Séc 
tại Việt Nam cũng như những doanh 
nghiệp Việt Nam phát triển tại Séc 
nói riêng, EU nói chung.

Thêm vào đó, đầu năm 2020 Việt 
Nam và Cộng hòa Séc sẽ mở đường 
bay thẳng từ Hà Nội đến Prague 
(Thủ đô Cộng hòa Séc), tạo thuận lợi 
cho việc kết nối giao thương và thúc 
đẩy phát triển du lịch lẫn nhau.

Ông Jaroslov Hanak, Chủ tịch 
Liên đoàn Công nghiệp Cộng hòa 
Séc chia sẻ, doanh nghiệp Séc có thế 

mạnh trong các ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo, khai thác khoáng 
sản, dầu khí và các công nghệ ứng 
dụng như công nghệ sinh học, công 
nghệ nano, xử lý môi trường.

Đây là những lĩnh vực mà cả Chính 
phủ và doanh nghiệp Việt Nam đang 
quan tâm phát triển. Ngoài ra, các 
dịch vụ về tài chính, bảo hiểm, công 
nghệ thông tin của Cộng hòa Séc 
cũng rất phát triển và có thể hợp tác, 
hỗ trợ tích cực cho cộng đồng doanh 
nghiệp của Việt Nam.

Các doanh nghiệp Séc đánh giá 
cao tốc độ tăng trưởng và sự năng 
động của nền kinh tế của Việt Nam 
những năm gần đây và xác định Việt 
Nam là khu vực thị trường hấp dẫn 
cho cả hoạt động thương mại lẫn 
đầu tư. Cơ cấu sản phẩm xuất nhập 
khẩu của hai nước cũng mang tính 
bổ sung rất tốt cho nhau, trong khi 
Việt nam phát triển sản xuất thì Séc 
có thế mạnh về chế tạo, công nghệ 
và dịch vụ hỗ trợ.

Việc đẩy mạnh hợp tác toàn diện 
giữa Việt Nam và Séc không chỉ 
mang lại lợi ích cho hai quốc gia mà 
còn góp phần thiết lập cầu nối hợp 
tác giữa hai khu vực kinh tế quan 
trọng là ASEAN và EU trong thời gian 
tới.

Theo TTXVN/Vietnamplus

Ông Richard Barbec, Bộ trưởng Môi trường Cộng hoà Czech, phát biểu tại Diễn đàn

Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Czech

Các doanh nghiệp Séc đánh giá 
cao tốc độ tăng trưởng và sự 
năng động của nền kinh tế của 
Việt Nam những năm gần đây và 
xác định Việt Nam là khu vực thị 
trường hấp dẫn cho cả hoạt động 
thương mại lẫn đầu tư. Cơ cấu 
sản phẩm xuất nhập khẩu của 
hai nước cũng mang tính bổ sung 
rất tốt cho nhau, trong khi Việt 
nam phát triển sản xuất thì Séc 
có thế mạnh về chế tạo, công 
nghệ và dịch vụ hỗ trợ.
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HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

NHIỀU CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG
Nhấn mạnh tại hội thảo “Cơ hội 

kinh doanh với thị trường Hoa Kỳ”, 
do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh 
phối hợp với Cơ quan Thương vụ - 
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. 
Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5/12, ông 
Ryan Hollowell - Tùy viên Thương 
mại - Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại 
TP. Hồ Chí Minh cho biết: Quan hệ 
song phương giữa Việt Nam - Hoa Kỳ 
đang mở sang trang mới, ngày càng 
phát triển trên tất cả mọi lĩnh vực, 
đặc biệt là quan hệ thương mại và 
đầu tư. Trên nền tảng thành quả đã 
đạt được và những cơ hội trong hiện 
tại, các DN hai nước đang có nhiều 
điều kiện thuận lợi để phát triển các 
cơ hội kinh doanh mới.

Trong nhiều năm liên tục, Hoa 
Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn 
nhất của Việt Nam và Việt Nam là 
một trong những thị trường xuất 
khẩu có mức tăng trưởng cao nhất 
của Hoa Kỳ. Tổng kim ngạch thương 
mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa 
Kỳ đã tăng gần 120 lần, từ mức 450 
triệu USD (năm 1994) lên hơn 60 
tỉ USD (năm 2018). Nếu tính từ khi 
Việt Nam trở thành thành viên của 
WTO, con số này đã tăng gấp 5 lần 
từ mức 11,8 tỉ USD (năm 2007) lên 

hơn 60 tỉ USD (năm 2018). Trong đó, 
giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang 
Hoa Kỳ đạt 47,52 tỉ USD, gấp 5 lần và 
giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ thị 
trường này đạt 12,75 tỉ USD, gấp tới 
8 lần so với năm 2017.

Với tốc độ tăng trưởng cao, Hoa 
Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn 
thứ ba của Việt Nam. Riêng trong 9 
tháng/2019, tổng kim ngạch thương 
mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa 
Kỳ đạt trên 55,3 tỉ USD. Trong đó, giá 
trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa 
Kỳ đạt trên 44,6 tỉ USD và giá trị nhập 
khẩu của Việt Nam từ thị trường này 

NHIỀU CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP

TRONG BỐI CẢNH CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU GIỮA CÁC NƯỚC LỚN HIỆN NAY CHƯA 
CÓ DẤU HIỆU HẠ NHIỆT, CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN NHƯ VIỆT NAM VỪA ĐỨNG TRƯỚC NHIỀU 
CƠ HỘI NHƯNG CŨNG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG THÁCH THỨC KHÔNG NHỎ. VIỆC LINH HOẠT TÌM 
KIẾM CÁC CƠ HỘI, XUẤT KHẨU, ĐẦU TƯ, KINH DOANH MỚI, NHẤT LÀ TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ, 
ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC CÁC DOANH NGHIỆP (DN) HẾT SỨC CHÚ TRỌNG.

đạt gần 10,7 tỉ USD.
Về quan hệ đầu tư, tính đến nay 

Hoa Kỳ xếp thứ 11 trên tổng số 131 
quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư 
vào Việt Nam với 932 dự án, tổng 
vốn đăng ký trên 9,1 tỉ USD. Nhiều 
tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Intel, 
General Electric, Microsoft, AIG, 
CocaCola, Chevron... đã có các dự án 
đầu tư lớn tại Việt Nam và hoạt động 
hiệu quả trong nhiều năm qua.

Trong báo cáo mới nhất về môi 
trường kinh doanh tại Việt Nam 
của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ 
(AmCham) thực hiện đã chỉ ra rằng, 

MỞ RỘNG KINH DOANH  
TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Giám đốc VCCI-HCM phát biểu tại Hội thảo
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Việt Nam đang thu hút được sự chú ý 
của các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Nhiều DN 
Hoa Kỳ đang cân nhắc việc chuyển 
chuỗi cung ứng vào thị trường Việt 
Nam.

MỞ RỘNG KINH DOANH ĐẦU TƯ 
TRÊN NỀN TẢNG CÂN BẰNG

Nhằm linh hoạt tận dụng các cơ 
hội trong sự dịch chuyển chuỗi cung 
ứng toàn cầu, các DN Việt Nam cần 
nâng cao khả năng cung ứng, sản 
xuất, chế biến thay vì nhập khẩu và 
gia công, đặc biệt là sử dụng công 
nghệ và nguồn nguyên liệu từ Hoa 
Kỳ và sau đó xuất khẩu trở lại là bước 
đi nhanh, nhưng chắc chắn và hiệu 
quả trong việc xây dựng chuỗi cung 
ứng khép kín, tạo đầu ra và doanh 
thu cho cả hai nền kinh tế.

Ông Ryan Hollowell cho biết 
thêm: để tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho các DN Việt Nam xuất khẩu 
hàng hóa vào Hoa Kỳ, các cơ quan 
thương vụ của Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ 
trợ, cung cấp thông tin, tìm kiếm đối 
tác cho các DN Việt một cách nhanh 
nhất, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, 
các DN xuất khẩu thường gặp khó 
khăn trong vấn đề nguồn vốn còn 
hạn chế phía Hoa Kỳ có Ngân hàng 

xuất nhập khẩu Eximbank có thể có 
các giải pháp hỗ trợ, tài trợ vốn cho 
các DN. Thông qua các chương trình 
xúc tiến đầu tư giữa hai nước, phía 
Hoa Kỳ cũng sẵn sàng tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để các DN Việt Nam 
mở văn phòng, phát triển hệ thống 
phân phối hàng hóa tại thị trường 
các bang tại Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Chính phủ việt 
Nam cũng đang nỗ lực thực hiện 
nhiều biện pháp như nâng cao hiệu 
quả của quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, ngăn chặn các hành vi lẩn 

tránh biện pháp phòng vệ thương 
mại, nhất là gian lận xuất xứ hàng 
hóa, ngăn chặn hiện tượng Việt Nam 
bị lợi dụng làm điểm trung chuyển 
để xuất khẩu hàng hóa sang nước 
thứ ba. Đồng thời tạo điều kiện cho 
hàng hóa của các đối tác, trong đó 
có Hoa Kỳ tiếp cận thị trường nhằm 
định hình chính sách thương mại 
với tất cả các đối tác, nhất là Hoa Kỳ 
theo hướng bền vững và cân bằng.

Tổng hợp từ VOH online  
và congthuong.vn
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CƠ HỘI KINH DOANH

Tập đoàn Hirota - Nhật Bản 
tìm kiếm đối tác ở Việt Nam

Phòng thí nghiệm điện Kett  
(Nhật Bản) tìm kiếm đối tác  
ở Việt Nam

Giới thiệu sơ lược về Tập đoàn HIROTA
Từ năm 1920, Tập đoàn HIROTA đã phát triển công 

nghệ ngành khai thác gỗ và là nhà sản xuất tại Nhật Bản 
trong 99 năm. Khách hàng của tập đoàn đến từ các kênh 
trên toàn cầu và đóng góp cho giá trị gia tăng của các 
sản phẩm gỗ. Tập đoàn muốn tìm cơ hội kinh doanh tiềm 
năng tại Việt Nam và đã có kinh nghiệm cung ứng các 
máy móc xuất khẩu liên quan và toàn bộ hệ thống cơ bản 
chủ yếu không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước châu Á 
khác.

Giới thiệu sơ lược về sản phẩm:
Tập đoàn HIROTA là nhà sản xuất máy móc hạng nặng 

liên quan đến gỗ của Nhật Bản, xưởng cưa và toàn bộ hệ 
thống sản xuất các sản phẩm từ gỗ hàng loạt. Lợi thế của 
tập đoàn là thiết kế sản phẩm theo yêu cầu, gia công, sản 
xuất và bảo trì với mối quan hệ lâu dài với các khách hàng 
trên toàn thế giới. Chúng tôi tự tin có thể đáp ứng yêu cầu 
của bạn bất cứ lúc nào.

Giới thiệu sơ lược về Phòng thí nghiệm điện Kett 
Phòng thí nghiệm điện Kett được thành lập vào năm 1946 và đã phát 

triển các dòng sản phẩm bao gồm máy kiểm tra độ ẩm, máy phân tích 
cận hồng ngoại, máy kiểm tra độ dày lớp phủ, máy dò kim loại, thiết bị 
đo dùng trong nông nghiệp và thiết bị đo tính chất.

Tạo được lòng tin của nhiều người tiêu dùng, máy kiểm tra độ ẩm của 
gạo được sử dụng rộng rãi trên thị trường cây trồng Nhật Bản như một 
tiêu chuẩn thực tế. Phòng thí nghiệm không bao giờ ngừng nỗ lực để 
cho ra đời các giải pháp mới cho các ngành công nghiệp. Sự phát triển 
gần đây của công nghệ cận hồng ngoại làm cho dòng sản phẩm trở nên 
đa dạng và chất lượng hơn để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của thị 
trường.

Giới thiệu ngắn về sản phẩm - dịch vụ
Các sản phẩm của Kett có mặt tại Việt Nam thông qua các nhà phân 

phối địa phương và có cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. Đặc biệt, 
phòng thí nghiệm điện Kett giới thiệu máy đo độ dày lớp phủ đến những 
người làm công việc quản lý chất lượng lớp phủ trong ngành công 
nghiệp như ô tô, xe máy và những thiết bị khác.
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Giới thiệu sơ lược về công ty TOYOKOSHO CO., LTD
Công ty TOYOKOSHO chuyên về công nghệ lọc không khí, cung cấp 

giải pháp toàn diện cho các vấn đề mùi hôi thông qua việc thiết kế, 
sản xuất và kinh doanh, bảo trì và tư vấn thiết bị lọc không khí xúc tác 
quang.

Giới thiệu sơ lược về sản phẩm
Công ty chuyên về thiết bị lọc không khí có tính năng xúc tác quang 

được phát minh tại Nhật Bản. Công nghệ này có thể khử mùi hôi từ 
nhiều nguồn khác nhau như nhà bếp thương mại, nhà máy xử lý nước 
thải, nhà máy in và các nhà máy khác có thể gây ảnh hưởng xấu đến 
môi trường. Bên cạnh đó, công nghệ còn hiệu quả trong việc làm sạch 
môi trường y tế mà yêu cầu các biện pháp điều trị kháng khuẩn và 
kháng vi-rút như trong bệnh viện.Các thiết bị có tuổi thọ cao và tính 
năng tự tái tạo nhờ cơ chế xúc tác quang 
không yêu cầu thay thế thường xuyên 
như hệ thống than hoạt tính. Do đó, chi 
phí để vận hành thiết bị cũng thấp hơn. 
Ngoài ra, công ty có dịch vụ tư vấn đề 
xuất những sản phẩm phù hợp cho từng 
trường hợp cần xử lí mùi hôi cụ thể.

Tập đoàn SONIC (Nhật Bản)  
tìm kiếm đối tác ở Việt Nam

TOYOKOSHO Co., Ltd tìm kiếm đối tác tại Việt Nam

Giới thiệu sơ lược về Tập đoàn SONIC
Tập đoàn SONIC được thành lập vào năm 1948 với số 

vốn hiện tại là 80 triệu JPY và đội ngũ nhân viên là 120 
người.

Tập đoàn chuyên phát triển và sản xuất các thiết bị đo 
lường dùng công nghệ siêu âm.

Công nghệ độc đáo này được áp dụng vào các ứng 
dụng chính trong các ngành công nghiệp, khí tượng, hải 
dương học và đánh bắt thủy hải sản để cung cấp các giải 
pháp toàn diện đến quý khách hàng.

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.

Giới thiệu sơ lược về sản phẩm của Tập đoàn 
SONIC

Danh mục các sản phẩm bao gồm: Lưu lượng kế 
siêu âm, Máy đo tốc độ gió siêu âm, Máy đo bước sóng 
siêu âm và Máy quét với công nghệ siêu âm Super 
Scanning Sonar. Sản phẩm của tập đoàn được cung 
cấp bởi nhà phân phối có khả năng hiệu chuẩn tại Việt 
Nam.
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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

RỦI RO  
CỦA THỊ TRƯỜNG  

XUẤT SIÊU

CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT - KỲ 2

Theo  báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam của bộ công 
thương, năm 2018 vừa qua là năm thứ ba liên tiếp 
Việt Nam có xuất siêu trong hoạt động xuất nhập 
khẩu cũng là năm đạt được mức thăng dư cán cân 
thương mại kỷ lục. Mức thặng dư năm 2018 là gần 
US$6.8  tỷ, gần gấp 3 lần so với thặng dư năm 2017 
(US$2.11 tỷ). Trong đó, ngành công nghiệp chiếm 
82.8% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cả nước (tỷ 
trọng năm 2016 và 2017 lần lượt là 80.5% và 81.3%). 
Mặc dù trong năm 2018, các doanh nghiệp nội địa 
đã có nhiều nỗ lực giúp cho tốc độ tăng trưởng xuất 
khẩu của khối trong nước đạt mức tăng 16.9% so 
với năm 2017, cao hơn mức tăng 11.8% của khối FDI 
(tính cả dầu thô) nhưng nhìn chung  xuất khẩu của 
nước ta  vẫn dựa nhiều vào khối doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cụ thể là khối FDI vẫn 
chiếm trên 70% xuất khẩu với mặt hàng chủ lực là 
hàng điện tử (chiếm tới 32% tổng kim ngạch xuất 
khẩu). Khó phủ nhận những giá trị tích cực mà FDI 
đã mang lại cho nền kinh tế nhưng việc quá phụ 
thuộc vào FDI sẽ biến kinh tế VN trở thành nền kinh 
tế phát triển hộ quốc gia khác.

Ở KỲ 1, IPSOS BC ĐÃ ĐỀ CẬP ĐẾN VẤN ĐỀ GIÀ HÓA DÂN SỐ DẪN ĐẾN MỘT VIỄN CẢNH TƯƠNG LAI 
THẶNG DƯ LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM ĐỒNG THỜI CŨNG NÊU RA 
MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN CÁC DOANH NGHIỆP CÓ THỂ CÂN NHẮC ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI SỰ BIẾN ĐỔI NÀY.
TRONG KỲ 2, IPSOS BC SẼ TIẾP TỤC PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO TIỀM ẨN TỪ THỊ TRƯỜNG XUẤT SIÊU CỦA 
VIỆT NAM.

TỶ TRỌNG TỔNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CẢ NƯỚC
Nguồn: Bộ Công thương1 TỔNG QUAN

Công nghiệp

Nông sản - Thủy sản

Nhiên Liệu - Khoáng sản

Khác

21,139 
11,951 12,039 9,953 9,149 

26,638
20,416

18,016

24,930

18,416

2014 2015 2016 2017 2018
Công nghiệp sản xuất Khác

Thu hồi Samsung 
Note 7 làm GDP 
quý 1 năm 2017 

dừng ở mức 5.1%  

CMT FOB ODM OBM

TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ FDI TỪ 2014-2018
Đơn vị: triệu US$ - Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

NĂM 2018

Công nghiệp

Nông sản - Thủy sản

Nhiên Liệu - Khoáng sản

Khác

21,139 
11,951 12,039 9,953 9,149 

26,638
20,416

18,016

24,930

18,416

2014 2015 2016 2017 2018
Công nghiệp sản xuất Khác

Thu hồi Samsung 
Note 7 làm GDP 
quý 1 năm 2017 

dừng ở mức 5.1%  

CMT FOB ODM OBM

84.3%

82.8%

9.6%

10.9%

1.7%

1.9%

4.4%

4.4%
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Công nghiệp

Nông sản - Thủy sản

Nhiên Liệu - Khoáng sản

Khác

21,139 
11,951 12,039 9,953 9,149 

26,638
20,416

18,016

24,930

18,416

2014 2015 2016 2017 2018
Công nghiệp sản xuất Khác

Thu hồi Samsung 
Note 7 làm GDP 
quý 1 năm 2017 

dừng ở mức 5.1%  

CMT FOB ODM OBM

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

Khối FDI chiếm hơn 70% giá trị xuất khẩu đã tạo ra sự thiếu tự chủ 
và bất ổn trong chính cán cân xuất nhập khẩu của nước nhà. Một 
ví dụ cho thấy Việt Nam bị lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn FDI chính 
là sự kiện Samsung thu hồi sản phẩm Galaxy Note 7 do nổ pin năm 
2017. Vụ việc xảy ra cứ ngỡ chỉ mỗi công ty gặp vấn đề nhưng hóa ra 
cả ngành công nghiệp của Việt Nam cũng sụt giảm. Kim ngạch xuất 
khẩu ngành điện thoại và linh kiện chạm đáy 10.7% - mức thấp nhất 
trong vòng 6 năm, trong khi cùng kỳ năm trước là 14.2%. Không 
dừng lại ở đó, GDP quý 1 năm 2017 dừng ở mức 5.1%, thấp hơn cùng 
kỳ năm ngoái 4% và rất xa so với mục tiêu 6.7% đề ra ban đầu.

SỰ PHỤ THUỘC VÀO VỐN FDI

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHƯA HIỆU QUẢ

Để tối ưu mức lợi nhuận, các doanh nghiệp FDI chủ yếu tận 
dụng nguồn lực giá rẻ tại Việt Nam thay vì đem công nghệ, 
máy móc chi phí cao vào trong dây chuyền sản xuất. Điển 
hình là trong ngành dệt may, nơi chủ yếu sản xuất theo hình 
thức gia công, chưa ứng dụng nhiều công nghệ. Sỡ dĩ như vậy 
là một phần do các hợp đồng ký kết 65% theo hướng CMT 
(cut make trim). Tuy nhận thức được việc cần phải chuyển 
đổi sang các mô hình khác như FOB (mua nguyên liệu, bán 
thành phẩm), ODM (tự thiết kế bán hàng) hay OBM (sở hữu 
nhãn hàng riêng), việc này đòi hỏi công ty cần có vốn, quy mô 
lớn mới nhanh chóng thích nghi được còn trên 80% doanh 
nghiệp vừa và nhỏ vẫn thuần gia công. Dù nhận được nhiều 
nguồn vốn từ các quốc đã phát triển với công nghệ hiện đại, 
Việt Nam vẫn chưa tiếp cận được với những máy móc tân tiến 
và sự lan tỏa công nghệ gần như là không có. Nếu cứ để các 
máy móc lỗi thời thâm nhập vào Việt Nam sớm muộn chúng 
ta sẽ phải đối diện rủi ro trở thành bãi rác công nghệ của 
các quốc gia khác. Điển hình như khi Trung Quốc thực hiện 
chương trình phát triển công nghệ cao đã chuyển các máy 
công nghệ thấp sang Việt Nam.

Để tạo được sức mạnh trên chính sân nhà, các công ty Việt Nam cần xây dựng các dự án có thể khai thác và học hỏi 
được công nghệ cũng như ưu thế của các nước bạn. Việc nghiên cứu, thấu hiểu rõ thị trường cũng như đối thủ cạnh 
tranh của mình sẽ mang về cho doanh nghiệp ưu thế không chỉ để xây dựng các chiến lược dẫn đầu thị trường mà 
có được cả một nền tảng vững chãi để phát triển. Đã đến lúc chúng ta phải đứng trên đất nước của mình bằng chính 
đôi chân của mình và để đạt được điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải mở rộng tầm nhìn và hướng đến 
các mục tiêu dài hạn.

3 NHẬN ĐỊNH CỦA IPSOS BUSINESS CONSULTING

TIẾP THEO - KỲ 3: TÁC ĐỘNG TỪ SỰ GIA TĂNG TIÊU DÙNG NỘI ĐỊA

2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẾN TỪ FDI

TỶ LỆ PHƯƠNG THỨC GIA CÔNG XUẤT KHẨU 
NGÀNH DỆT MAY NĂM 2016

Nguồn: Hiệp hội Dệt may Việt Nam

n CMT       n FOB       n ODM       n OBM

65%

1%

25%

9%



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 7 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:


