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VCCI-HCM: Thay đổi để phù hợp  
với tình hình mới và đáp ứng nhu cầu  
của cộng đồng doanh nghiệp

Với hơn 45 năm phục vụ cộng 
đồng doanh nghiệp, VCCI-HCM 
hiện là Chi nhánh VCCI lớn nhất 
cả nước, hoạt động trên địa bàn 
TP.HCM và 6 tỉnh thành phía Nam: 
Bình Dương, Bình Phước, Đồng 
Nai, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh. 
Chi nhánh có hơn 3.000 hội viên 
trực tiếp và 20.000 hội viên gián 
tiếp là các doanh nghiệp, hiệp hội 
trong nước và nước ngoài tại Việt 
Nam. Hàng năm, VCCI-HCM tiếp 
đón hơn 200 đoàn khách quốc tế, 
tổ chức hơn 100 sự kiện xúc tiến, 
giao lưu thương mại, triển khai 
hơn 150 khóa đào tạo, tập huấn, tư 
vấn và cung cấp thông tin cho hơn 
2.000 lượt doanh nghiệp.

VCCI-HCM định hướng trở 
thành tổ chức hàng đầu đại diện 
cho cộng đồng doanh nghiệp tại 

2. VCCI-HCM: Tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp 
tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Với khẩu hiệu “VCCI-HCM - Tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam”, các hoạt động của VCCI-HCM tập trung vào 3 mảng chính để phục vụ doanh nghiệp:

1. VCCI-HCM: Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Trở thành tổ chức  
hàng đầu đại diện  

cho cộng đồng  
doanh nghiệp  
tại phía Nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy tín - Minh bạch - 
Chuyên nghiệp -  

Đổi mới sáng tạo -  
Tinh thần cộng đồng

SỨ MỆNH

Nâng cao năng lực 
cạnh tranh của cộng 
đồng doanh nghiệp 
thông qua các hoạt 

động đại diện, xúc tiến 
và xây dựng năng lực

Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp, chính đáng của 
cộng đồng doanh nghiệp 
Việt Nam trong các quan hệ 
trong nước và quốc tế, thúc 
đẩy xây dựng mối quan hệ 
lao động hài hòa trong các 
doanh nghiệp.

ĐẠI DIỆN

Xúc tiến và hỗ trợ các hoạt 
động thương mại, đầu tư, 
hợp tác khoa học - công 
nghệ và các hoạt động kinh 
doanh khác của cộng đồng 
doanh nghiệp ở Việt Nam và 
nước ngoài.

XÚC TIẾN

Nâng cao năng lực cạnh 
tranh, hỗ trợ và thúc đẩy sự 
phát triển của cộng đồng 
doanh nghiệp.

PHÁT TRIỂN

phía Nam. Sứ mệnh của chúng tôi 
là nâng cao năng lực cạnh tranh 
của cộng đồng doanh nghiệp 
thông qua các hoạt động đại diện, 
xúc tiến và phát triển. Uy tín - 
Minh bạch - Chuyên nghiệp - Đổi 

mới sáng tạo - Tinh thần cộng 
đồng là 5 giá trị cốt lõi tạo nền 
tảng cho sự phát triển bền vững 
của VCCI-HCM, mang đến sự thành 
công và hài lòng của cộng đồng 
doanh nghiệp.
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Chịu trách nhiệm xuất bản

Ông Nguyễn Thanh Bình
Phụ trách TT Thông tin Thương mại VCCI-HCM

Biên tập: TT Thông tin Thương mại VCCI-HCM

Trình bày: MZ Media

171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
028 3932 5171
028 3932 5472
ngthanhbinh@vcci-hcm.org.vn 
www.vcci-hcm.org.vn

CHI NHÁNH VCCI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

GPXB số 01/QĐ-XBBT-STTTT do Sở TTTT cấp ngày 28/01/2016.
In tại Công ty Itaxa. Nộp lưu chiểu quý III/2020

3. Xây dựng chính sách hội viên mới với 
những lợi ích thiết thực dành cho hội viên

4. Đẩy mạnh truyền thông hình ảnh, quảng bá  
các hoạt động của Chi nhánh và hội viên

Scan để cập nhật thông tin

WebsiteFacebook
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PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (VCCI-HCM)

TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM

TIẾNG NÓI
CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

>>  www.vcci-hcm.org.vn

TIẾNG NÓI 
ĐẠI DIỆN

MẠNG LƯỚI 
LIÊN KẾT

PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC

TĂNG ĐỘ 
NHẬN DIỆN

TIẾP CẬN
THÔNG TIN

TĂNG ĐỘ 
TIN CẬY

LỢI ÍCH
KHI TRỞ THÀNH  

HỘI VIÊN

Quà tặng đặc biệt
dành cho hội viên
VCCI-HCM

Xem trang 31



VCCI-HCM hỗ trợ DNNVV  
trước tác động của Covid-19
Xem trang 6

VCCI-HCM tham gia 
ngày hội tư vấn tuyển 
sinh hướng nghiệp 
2020
Ngày 22/06

Hội thảo  
Ứng dụng mô hình 
quản trị chất lượng 
dịch vụ
Ngày 12/06

VCCI-HCM tổ chức 
tham quan học tập 
thực tế tại Công ty 
Lazada Express
Ngày 24/06

Công bố báo cáo đánh 
giá mức độ hài lòng của 
DN và thời gian thực 
hiện TTHC qua cơ chế 
một cửa quốc gia
Xem trang 15

Báo cáo tác động của 
COVID-19 tới nhu cầu kỹ 
năng cho NLD và hoạt 
động đào tạo nguồn nhân 
lực cho ngành Logistics VN
Xem trang 17 

Giao lưu thương mại 
trực tuyến Việt Nam  
- Liên bang Nga
Xem trang 12

Dự kiến kim ngạch 
xuất khẩu dệt may 
thấp hơn năm 2019 
khoảng 20%
Xem trang 13

Đề nghị sửa đổi 30 luật, 
51 NĐ để tạo điều kiện 
cho DN gia nhập thị 
trường, hoạt động
Xem trang 14

Danh sách hội viên  
mới kết nạp tháng 05/2020
Xem trang 8

TIN HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM
R Sự kiện đã diễn ra
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VCCI-HCM tập huấn cho doanh 
nghiệp về bộ luật Lao động 2019
Xem trang 16

Kinh tế Việt Nam 6 tháng  
đầu năm 2020
Xem trang 18

5 phương án  
sử dụng lao động  
hậu COVID-19
Xem trang 22

5 thay đổi quan 
trọng trong Luật 
Doanh nghiệp  
sửa đổi
Xem trang 20

Hướng dẫn qui tắc  
xuất xứ theo EVFTA  
và cơ thế REX
Ngày 13/06

Xây dựng phương án 
sử dụng lao động và tái 
cấu trúc nhân sự hậu 
COVID-19
Ngày 16/06

M&A - Mua bán  
và sáp nhập kênh đầu 
tư hấp dẫn trong thời 
hậu dịch
Ngày 25/06

Hiểu và sử dụng hiệu 
quả Incoterms 2020
Ngày 27/06

R Khóa đào tạo đã tổ chức

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Toàn cảnh EVFTA 
có hiệu lực từ 
01/08/2020
Xem trang 25

SCAN ĐỂ XEM 
THÊM TIN TỨC
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Ngày 14/05 vừa qua, 
26.200 khẩu trang và 
5.400 chai nước rửa tay 
khô đã được trao cho 
hơn 50 DNNVV trong 
ngành gỗ và các ngành 
công nghiệp hỗ trợ. 
Đây là hoạt động đầu 
tiên trong gói hỗ trợ của 
Dự án Phát triển Doanh 
nghiệp Bền vững SCORE 
nhằm cải thiện khả năng 
phục hồi của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tại 
Việt Nam trước các tác 
động về kinh tế và xã hội 
của đại dịch Covid-19. 
Dự án SCORE do VCCI-
HCM và Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO) phối 
hợp triển khai.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCI-HCM cùng đại diện Tổ chức ILO, 
Hiệp hội HAWA trao tận tay các thùng vật phẩm cho doanh nghiệp

VCCI-HCM hỗ trợ các DNNVV  
tăng cường khả năng phục hồi  
trước tác động của Covid-19
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Hình ảnh tờ rơi hướng dẫn phòng dịch 
Covid-19 của Dự án SCORE

Một đánh giá nhanh do Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện 
tại 700 doanh nghiệp về tác động của 
Covid-19 cho thấy an toàn là một trong 

những mối quan tâm chính của các doanh nghiệp và 
người lao động. 69% doanh nghiệp dự kiến chi phí cho 
an toàn vệ sinh lao động sẽ tăng từ 10 đến 30%. Trong 
tình trạng hàng loạt doanh nghiệp bị mất đơn hàng 
và thiếu tiền mặt, nhiều doanh nghiệp sản xuất vừa và 
nhỏ đang gặp khó khăn trong việc trang bị thiết bị bảo 
hộ cá nhân và nước rửa tay cho người lao động cũng 
như điều chỉnh nơi làm việc để có thể hoạt động trong 
tình hình mới và theo các quy định của Chính phủ.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp càng đóng vai trò quan trọng hơn. 
Bên cạnh việc hỗ trợ khẩu trang và nước rửa tay cho 
các doanh nghiệp, dự án SCORE sẽ tiếp tục cung cấp 
các thông tin về phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 tới 
người lao động và quản lý tại các nhà máy thông qua 
áp phích, tờ rơi và video truyền thông. Các khóa đào 
tạo trực tuyến về phòng chống lây nhiễm, đánh giá rủi 
ro và khôi phục hoạt động kinh doanh sẽ được cung 
cấp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Covid-19 tuy tạo ra nhiều thách thức cho doanh 
nghiệp, song đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp 
xem xét hoạt động của mình, đa dạng hóa sản phẩm, 
nguồn cung cấp và kênh phân phối, sẵn sàng cho một 
trạng thái "bình thường mới", Ông Võ Tân Thành, Phó 
Chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCI-HCM phát biểu.

Các hoạt động hỗ trợ DNVVN kể trên sẽ được 
thực hiện bởi 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 và 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 
(CSID).
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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 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.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn đang ảnh hưởng đến 
hoạt động của phần lớn các doanh nghiệp, sự có mặt tham 
dự đầy đủ của 21 hội viên đã cho thấy tinh thần doanh nghiệp 
năng động, mong muốn đẩy mạnh và mở rộng kinh doanh với 
sự hỗ trợ từ VCCI-HCM. Cũng trong dịp này, VCCI-HCM đã gửi 
tặng các doanh nghiệp hội viên mới khẩu trang và nước rửa 
tay để tuyên truyền và giúp sức phần nào cho doanh nghiệp 
trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt tại lễ kết nạp hội viên đợt này, nhiều hội viên đã 
bày tỏ mong muốn tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng 
bằng việc chia sẻ trực tiếp và gửi tặng các sản phẩm của công 
ty mình cho các doanh nghiệp hội viên.

Ngày 21/05/2020, VCCI-HCM đã tổ chức Lễ kết nạp 21 hội viên mới, bao gồm 13 Công ty 
TNHH, 6 Công ty Cổ phần, 01 Công ty hợp danh và 01 hộ kinh doanh cá thể.

Ông Võ Tân Thành - Giám đốc VCCI-HCM phát biểu tại buổi Lễ kết nạp hội viên mới

Lễ kết nạp Hội viên mới 05/2020
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ HỘI VIÊN
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HCM
(Kèm theo quyết định ký số 0663/PTM-HVĐT ký ngày 13/05/2020)

3724w CÔNG TY LUẬT HỢP DANH MP
Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Alpha - Số 151 Nguyễn Đình 
Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
Tel:  028 3935 2999                                                                                   
Email: ngochan@mplaw.vn
Website: www.mplaw.vn
Ngành nghề: Bảo hiểm hàng hải, bất động sản. Dịch 
thuật công chứng. Luật dân sự, hôn nhân gia đình, di 
chúc, thừa kế. Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Tranh 
tụng tại tòa án. Tuân thủ lao động...

3725w CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI R.H 
GLOBAL TRADERS
Địa chỉ: Số 528/3A Minh Phụng, P. 9, Q.11, TP.HCM
Tel: 028 3963 1892                                          
Email: info@rhglobaltraders.com
Website: www.rhglobaltraders                                           
Ngành nghề: Máy móc nông nghiệp. Hàng nông sản đã 
chế biến (tiêu rang xay). Gia vị...

3726w CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V 
ULTRA
Địa chỉ: Tầng Lửng - Tòa nhà An Phú PLAZA - Số 117 – 
119, Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP. HCM
Tel: 028 6290 6888                           
Fax: 028 6290 4982                                            
Email: jenny@ipretty.vn; le.nguyen@ipretty.vn
Ngành nghề: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn 
đồ dùng cho gia đình. Nước hoa, mỹ phẩm. Hệ thống viện 
thẩm mỹ...

3727w CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
ICAN
Địa chỉ: Số 544A/2 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM
VPĐD: Số 144B Đường 3/2, P. 2, Q.11, TP.HCM
Tel: 028 6272 3382                                            
Email: ican.vietnam@gmail.com
Website: www. icanvisa.net 
Ngành nghề: Phiên dịch. Du lịch. Visa các nước. Vé máy 
bay. Bán tour. Visa Việt nam...

3728w CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG  
TIẾP THỊ ACE
Địa chỉ: D 1201 Tòa nhà  THE MANOR - Số 91 Nguyễn 
Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
VPGD: Số 59 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP. HCM
Tel: 028 6681 7557                                            
Email: administrator@acemarketing.vn;  
anh.to@ acemarketing.vn
Website: www. acemarketing.vn
Ngành nghề: Quảng cáo. Hoạt động thiết kế chuyên 
dụng. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. In ấn. 
Hoạt động phát hành phim, điện ảnh, video và phim 
truyền hình...

3729w CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH 
PHÁT
Địa chỉ:  Số 123 Lý Chính Thắng, P.7,  Q.3 , TP.HCM
Tel: 0911 722 488                                            
Email: chau.lk.ctp@gmail.com
Website: www. cuongthinhphat.com;  
www.giaiphapbaotrinhamay.vn
Ngành nghề: Phân phối và thi công sơn chống nóng, bảo 
trì mái tôn nhà máy.

3730w CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
VINABEDDING 
Địa chỉ: Thửa đất số 1414, Tờ bản đồ số 16, Tổ 12, KP. 
Khánh Long, P. Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương
VPĐD: Số 149 Lê Đức Thọ, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Tel: 0914 889 939                                            
Email: diamondmattessvn@gmail.com
Ngành nghề: Xuất nhập khẩu: Nệm - Giường - Gối - Sofa - 
Nguyên liệu.

3731w CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 
XUẤT NỆM KIM CƯƠNG
Địa chỉ: Số 18B/1E, KP. Đồng An, P. Bình Hòa, TX. Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương
VPĐD: Số 149 Lê Đức Thọ, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Tel: 1900 5555 10         
Email: info@nemkimcuong.vn        
Website: www.nemkimcuong.vn
Ngành nghề: Sản suất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu: 
Nệm - Giường - Gối - Drap - Sofa.

9 
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3732w CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 
DỰNG ĐẠI NAM VIỆT
Địa chỉ: Số 24 Đặng Thai Mai, P. 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: 0902 905 980
Email: khanght.siss@gmail.com;
htkgroup85@gmail.com
Ngành nghề: Nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực thiết kế kết cấu. Tư vấn thiết kế, thẩm 
tra các công trình dân dụng, công nghiệp và đào tạo. 
Gia công và thi công các công trình dân dụng và công 
nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực kết cấu thép.

3733w CÔNG TY TNHH NGUYỄN TÙNG QUÂN
Địa chỉ: 1/4 - Tổ 2, Khu phố 1, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai
Tel: 02513 680 769        
Fax: 02513 680 779                                  
Email: haitung.qq@gmail.com    
Website: www. nguyentungquan.com
Ngành nghề: Gia công các sản phẩm cơ khí chính xác. 
Sản xuất dây đai thun trong ngành nội thất - ghế sofa.

3734w CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Địa chỉ:  Số 110 - 112 Trần Quốc Toản, P.7, Q.3, TP.HCM
VPGD: Số 53 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM
Tel: 028 7307 5888    
Fax: 028 3934 9142                                          
Email: info@hungthinhcorp.com.vn
Website: www. hungthinhcorp.com.vn
Ngành nghề: Đầu tư, hợp tác đầu tư dự án BĐS. Sàn giao 
dịch BĐS. Dịch vụ định giá BĐS. Xây dựng công trình dân 
dụng, doanh nghiệp. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, 
khu du lịch, khu vui chơi giải trí.

3735w HỘ KINH DOANH KHANG GIA PHÁT
Địa chỉ: Số 214/50 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, 
TP.HCM
VPGD: Số 183/5 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, 
TP.HCM
Tel: 0906 979 091 - 0906 969 091                                             
Email: havu2014@gmail.com 
Ngành nghề: Dịch vụ làm đẹp. Kinh doanh mỹ phẩm.

3736w CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ SIGMA
Địa chỉ: Số 121/22, Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, 
Q.2, TP.HCM
VPGD: Tầng 9 - Số 59 Xa lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q.2, 
TP.HCM
Tel: 028 3620 6417                                            
Email: Thierry@sourceofasia.com;  
ha.khong@sourceofasia.com
Website: www.sourceofasia.com
Ngành nghề: Kinh doanh XNK sơn gỗ. Công tắc rèm cửa 
thông minh.

3737w CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH  
VÀ XANH
Địa chỉ: Kho E1, KCN Tân Kim, Xã Tân Kim, Huyện Cần 
Giuộc, Tỉnh Long An
Tel: 02723 741 994        
Fax: 02723 741 996                                  
Email: xuanvinh@xanhvaxanh.vn     
Website: www. xanhvaxanh.vn
Ngành nghề: Sản xuất máy thông dụng:  Sản xuất thiết 
bị chưng cất và tinh cất cho tinh chế dầu, hóa chất công 
nghiệp, công nghiệp đồ uống. Sản xuất phân bón và hợp 
chất ni tơ. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. 
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3738w CÔNG TY TNHH  TCPVN
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà VIETTEL BUILDING - Số 285 
Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q.10, TP.HCM
Tel: 028 6285 6030    
Fax: 028 6285 6051 
Email: nhung.phan@vn.tcp.com
Ngành nghề: Xuất nhập khẩu nước giải khát.

3739w CTY TNHH FM SUPPLY CHAIN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 1, Đường 6, KCN ĐT-DV VSIP Bắc Ninh, Xã 
Phù Chẩn, TX. Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
VPGD: Tầng 6 - Tòa nhà Phương Nam - Số 157 Võ Thị 
Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM
Tel: 028 6287 4346                                          
Email: nnguyen@fmlogistic.com; hharti@fmlogistic.com
Website: www. fmlogistic.com
Ngành nghề: Dịch vụ vận hành kho bãi. Dịch vụ giá trị gia 
tăng. Dịch vụ tổ chức vận tải.

3740w CÔNG TY CP SX-TM-XNK CÀ PHÊ NAPOLI 
Địa chỉ: Số 11, Đường TK3, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, 
Huyện Hóc Môn, TP.HCM
Tel: 1900636064       
Fax: 028 38162218                                             
Email: export@napoli.vn     
Website: www. napoli.vn
Ngành nghề: Nhượng quyền quán cà phê. Kinh doanh và 
XNK cà phê rang xay, dạng bột, dạng hạt và cà phê hòa 
tan. Cacao hòa tan và trà.

3741w CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 
TNHH SOLOMON PARAGON VIỆT NAM
Địa chỉ:  Số 22/14 Phan Văn Hớn, Q.12, TP.HCM
Tel: 0911 871 949 - 0919 751 008                                            
Email: admin.hcmc.spv@lvg.com.vn
Website: www. lvg.com.vn
Ngành nghề: May trang phục, sản xuất vải, sợi, giày dép... 

3742w CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THIẾU NHI MỚI
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà SAMCO - Số 326 Võ Văn Kiệt,  
P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Tel: 028 3838 6921
Email: thao.nguyenphuong@nkidgroup.com;  
tien.danh@nkidgroup.com
Website: www.tiniworld.com       
Ngành nghề: Hoạt động khu vui chơi giải trí cho trẻ em. 
Phân phối - bán lẻ đồ chơi trẻ em và đồ dùng cho mẹ và 
bé. Hoạt đông XNK khác. 

3743w CTY TNHH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC AVT
Địa chỉ: Số 477/22 Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp, TP.HCM
VPGD: Số 71/1/7 Nguyễn Văn Thương, P. 25, Q. Bình 
Thạnh, TP.HCM
Tel: 028 6253 9933
Email: accountant@avttrans.vn
Website: www. avttrans.vn
Ngành nghề: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường 
biển.

3744w CÔNG TY BẢO HIỂM PVI GIA ĐỊNH
Địa chỉ: Tầng 11 - Số 40 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, 
TP.HCM
Tel: 028 3825 8953       
Fax: 028 3825 8158
Email: khanhvanxn@gmail.com
Ngành nghề: Kinh doanh bảo hiểm (Phi nhân thọ).
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Contact us:

Halo Bamboo is a Vietnamese company which specializes in 
manufacturing and distributing high quality, eco-friendly 
bamboo straws worldwide. We believe in the power of small 
changes and doing our best to help form daily habits that will 
protect our planet. From the most sustainable resource - 
Bamboo, our team has created emotional touch of Vietnam for 
enterprises’ branding and personalized gifts with customized 
logo engraving, tailored packaging. It is not only a powerful 
choice for the environment, but also a practical way to generate 
more stable jobs for local work force.

Hand-made, Eco-friendly 
Bamboo Straws from Vietnam

info@halobamboo.com
www.halobamboo.com

+84 867 007 168

Together we 
Make Mother Earth Happy Again! 

VCCI-HCM tổ chức Giao lưu  
thương mại trực tuyến  
Việt Nam - Liên Bang Nga

Chương trình nhằm khắc phục những khó khăn 
của tình hình dịch bệnh, hướng doanh nghiệp Việt 
Nam sang ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn 
trong việc kết nối với đối tác nước ngoài.

Tham dự chương trình, doanh nghiệp Việt Nam có 
cơ hội giao lưu trực tiếp với doanh nghiệp Liên bang 
Nga cung cấp sản phẩm nước uống và rượu trái cây 
đặc trưng của Nga, không đường, không màu nhân 
tạo, không chất bảo quản... Đây là cơ hội tốt để doanh 
nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường và 
tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Chương trình thành công tốt đẹp, thu hút sự quan 
tâm tham dự của nhiều doanh nghiệp Việt Nam và 
tất cả đều mong muốn tiếp tục hưởng ứng các hoạt 
động tương tự của VCCI trong thời gian tới.

Vinh Hồ - Vân Anh

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác và cơ hội kinh doanh mới trong thời 
kỳ hậu Covid-19, VCCI-HCM tổ chức chương trình Giao lưu thương mại trực tuyến Việt 
Nam - Liên Bang Nga chiều ngày 19/6/2020.
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Dự kiến kim ngạch xuất khẩu dệt may 
thấp hơn năm 2019 khoảng 20%

Dịch COVID-19 khiến hoạt 
động sản xuất, thương mại 
toàn cầu bị đình trệ, gián 
đoạn, thậm chí phá vỡ cả 
chuỗi cung ứng của nhiều 
ngành hàng; trong đó có 
dệt may.

Ngày 24/6, tại TP.HCM, 
VCCI-HCM phối hợp với 
Hiệp hội Dệt may Việt 
Nam (VITAS) và Chương 

trình Xanh hóa ngành Dệt May của 
Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc 
tế (WWF) tổ chức Hội thảo “Giải 
pháp đa dạng hóa nguồn cung 
ứng nguyên liệu và tăng cường 
năng lực phát triển bền vững tham 
gia chuỗi dệt may toàn cầu”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần 
Ngọc Liêm, Phó Giám đốc VCCI-
HCM cho biết, theo khảo sát của 
VCCI, dệt may là một trong những 
ngành chịu thiệt hại trực tiếp lớn 
nhất cùng với ngành du lịch, hàng 
không, da giày. “Việc thiếu đơn 
hàng khiến 30% công nhân ngành 
dệt may thiếu việc trong tháng 
4; 50% thiếu việc trong tháng 5 
với mức lương tối thiểu theo luật, 
bình quân 4,2 triệu đồng/tháng. 
Tổng thiệt hại ước tính trên 5.000 
tỷ đồng, cộng dồn với thiệt hại do 
tồn kho nguyên liệu mua trước, 
sản phẩm bị hoãn, hủy đơn hàng 
thì 6 tháng đầu năm vừa qua, toàn 
ngành dệt may đã mất từ 11.000 - 
12.000 tỷ đồng. Đáng nói là con số 
này chưa dừng lại, nếu tình hình 
dịch bệnh tiếp tục kéo dài thêm, 
mỗi tháng ngành thiệt hại sẽ tiếp 
tục thêm khoảng 3.000 tỷ đồng”, 
ông Liêm nhấn mạnh. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó 
Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt 
Nam cho biết, dựa trên kết quả xuất 
khẩu năm 2019, ngành dệt may 
Việt Nam đã đặt mục tiêu xuất khẩu 
40 tỷ USD trong năm 2020. Tuy 
nhiên, ngay từ đầu năm, khi dịch 
COVID-19 xuất hiện và lây lan trên 
diện rộng đã khiến mục tiêu trên 
trở thành “bong bóng”, Hiệp hội đã 
phải điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu 
năm nay xuống 34 tỷ USD nhưng 
vẫn rất khó để hoàn thành.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 
hết tháng 6, kim ngạch xuất khẩu 
dệt may mới đạt 12 tỷ USD. Hầu 
hết doanh nghiệp đang trong tình 
trạng tìm mọi cách duy trì hoạt 
động ở mức 50% công suất. Thu 
nhập người lao động trong ngành 
đã giảm tới 40% nhưng nhiều DN 
vẫn đang phải nợ lương, giãn thời 
gian trả lương cho công nhân. 
Nhìn chung khó khăn của ngành 
dệt may sẽ còn kéo dài, tỷ lệ DN bị 
phá sản, đóng cửa, số công nhân bị 
mất việc làm chưa có số liệu chính 
xác nhưng ước tính đến hết tháng 
6 thiệt hại của ngành dệt may do 

dịch COVID-19 có thể lên tới hơn 
12.000 tỷ đồng.

Dự kiến kim ngạch xuất khẩu 
dệt may cả năm 2020 sẽ thấp hơn 
năm 2019 khoảng 20%, tỷ lệ hoạt 
động cả năm của doanh nghiệp chỉ 
ở mức 70% - 75% công suất với giả 
thiết sản xuất bình thường từ tháng 
6 trở đi. Nhưng do nhu cầu thị 
trường thấp nên khả năng sẽ dẫn 
tới 1 đợt giảm giá mạnh toàn cầu 
với dự kiến đơn giá giảm trên 20%. 

Theo các chuyên gia, dù có 
nhiều kịch bản kết thúc dịch bệnh 
và phục hồi khác nhau của kinh tế 
thế giới nhưng dệt may Việt Nam 
vẫn được dự báo có 1 năm suy 
giảm kim ngạch XK khá sâu; trong 
đó, kịch bản tốt nhất khi hoat động 
sản xuất, thương mại được phục 
hồi từ tháng 6 thì khả năng đạt kim 
ngạch xuất khẩu đạt khoảng 35 tỷ 
USD, giảm 10% so với năm trước; 
kịch bản hiện thực là xuất khẩu 
đạt khoảng 33,5 tỷ USD và trong 
trường hợp dịch bệnh tiếp tục 
phức tạp, xuất khẩu dệt may khả 
năng chỉ đạt 30 - 31 tỷ USD.

Nguồn: Baomoi.com

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Giám đốc VCCI-HCM, phát biểu tại hội nghị
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Đề nghị sửa đổi 30 luật, 51 nghị định 
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia 
nhập thị trường, hoạt động
Thủ tục gia nhập thị trường 
của doanh nghiệp còn 
nhiều chồng chéo, bất cập 
là thông tin được đưa ra 
tại tọa đàm “Điều kiện gia 
nhập thị trường, tổ chức 
quản lý và hoạt động của 
DN: Vướng mắc và kiến 
nghị, do Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch 
VCCI Vũ Tiến Lộc cho hay, 
thời gian qua, VCCI đã kiến 
nghị 25 điểm chồng chéo, 

bất cập trong các quy định pháp 
luật hiện hành đến các cấp, ngành. 
Nhiều bộ, ngành đã vào cuộc cùng 
tham gia rà soát, Quốc hội và Chính 
phủ cũng rất quan tâm và đã xây 
dựng tổ công tác chuyên biệt để xử 
lý vấn đề này. Kết quả, nhiều vấn đề 
khó khăn, vướng mắc của DN liên 
quan tới điều kiện kinh doanh đã 
được đơn giản hóa, sửa đổi, hủy bỏ.

Ông Vũ Tiến Lộc mong muốn, 
đợt tổng rà soát 11 lĩnh vực dự 
kiến được triển khai tới đây sẽ 
đưa ra được những kiến nghị tới 
Chính phủ và Quốc hội để có được 
những sửa đổi thích hợp nhằm xử 
lý những bất cập, bất hợp lý và tạo 
nên làn sóng thứ 3 về cải cách.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban 
Pháp chế VCCI cho biết, VCCI đã 
lấy ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội, 
UBND địa phương và tiếp nhận 
774 ý kiến phản ánh, kiến nghị.

Qua việc rà soát 411 văn bản 
quy phạm pháp luật về các điều 

Cần quy định về thời hạn lấy 
ý kiến, tham vấn

Luật sư Lê Nết, Công ty luật LNT 
& Partners phản ánh, Luật Đầu tư 
và Nghị định 118/2015/NĐ-CP 
không quy định thời gian trả lời 
văn bản lấy ý kiến đối với ngành 
nghề, dịch vụ chưa cam kết là bao 
lâu. Bên cạnh đó, việc hợp pháp 
hóa lãnh sự các loại giấy tờ trong 
hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận 
đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: 
Giấy Chứng nhận thành lập của 
tổ chức tại nước ngoài, hộ chiếu 
của người nước ngoài, báo cáo tài 
chính, xác nhận nghĩa vụ thuế của 
tổ chức tại nước ngoài... làm mất 
nhiều thời gian của nhà đầu tư, 
kéo dài quá trình đăng ký đầu tư 
và đăng ký DN. Vì vậy, theo luật sư 
Lê Nết, Việt Nam cần ký kết thêm 
các điều ước quốc tế với các nước 
khác, trong đó quy định việc miễn 
hợp pháp hóa lãnh sự đối với các 
giấy tờ do các bên ban hành hoặc 
chứng nhận.

Nguồn: https://pbgdpl.hanoi.gov.vn

kiện kinh doanh, VCCI đã đưa ra 
106 kiến nghị. Trong đó, VCCI đề 
nghị sửa đổi 93 văn bản quy phạm 
pháp luật, 32 luật, 51 nghị định và 
10 thông tư... tập trung vào 2 nhóm 
quy định về gia nhập thị trường và 
tổ chức quản lý, hoạt động DN.

Theo Trưởng ban pháp chế 
VCCI, vẫn còn có 243 ngành nghề 
trong danh mục kinh doanh có 
điều kiện, trong đó nhiều ý kiến 
cho rằng có thể bỏ thêm khoảng 
20 ngành nghề nữa vì điều kiện 
kinh doanh đã ban hành không 
có tác động đáng kể nào tới lợi ích 
công cộng; là những ngành nghề 
có thể quản lý bằng hình thức khác 
thay vì điều kiện kinh doanh...

Báo cáo của VCCI cũng cho 
rằng, hệ thống pháp luật về đầu 
tư kinh doanh hiện nay còn nhiều 
bất cập. Nhiều ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện cần được bãi 
bỏ, cần điều chỉnh cho phù hợp 
vì nhiều nhóm ngành nghề đưa 
vào nhóm kinh doanh có điều kiện 
là cần thiết, nhưng Nhà nước lại 
đang can thiệp quá sâu vào quyền 
tự quyết của DN.
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Công bố Báo cáo Đánh giá mức độ  
hài lòng của DN và thời gian thực hiện 
TTHC qua Cơ chế một cửa quốc gia

Ông Phạm Ngọc Thạch, 
Phó Ban Pháp chế VCCI 
cho biết thời gian qua, 
VCCI đã tổng hợp phản 

ánh ý kiến của gần 3.100 doanh 
nghiệp (DN) đối với 12 thủ tục 
mang tính điển hình nhất, có tần 
suất thực hiện nhiều nhất mà các 
DN thực hiện trên Cổng Thông tin 
một cửa quốc gia (MCQG).

Kết quả khảo sát DN cho thấy 
đa số các chức năng cơ bản trên 
Cổng MCQG hiện hoạt động tốt. 
Tỷ lệ DN đánh giá “dễ” và “tương 
đối dễ” thực hiện đối với các tính 
năng cơ bản như “tạo tài khoản/
đăng nhập”, “xem/in hồ sơ” lần lượt 
là 95% và 93%. Cũng có tới 93% và 
89% DN đánh giá “dễ” và “tương 
đối dễ” thực hiện đối với các tính 
năng “quản lý hồ sơ” và “xem và in 
giấy phép/chứng nhận”.

Dù vậy, vẫn có một tỷ lệ đáng 
kể DN (chiếm tỷ lệ 35%) gặp khó 
khăn khi sử dụng tính năng “giải 
đáp vướng mắc” khi sử dụng hệ 
thống. Trong khi 27% DN được 
khảo sát bày tỏ chưa hài lòng với 
tình trạng hoạt động thiếu ổn 
định của Cổng do còn gặp lỗi kết 
nối. Khoảng 20% DN phản ánh tốc 
độ xử lý các tác vụ trên Cổng còn 
chậm.

Theo ông Phạm Ngọc Thạch, 
về cơ bản, việc triển khai Cơ chế 
MCQG đã mang lại những thay đổi 
tích cực về thời gian và chi phí thực 
hiện thủ tục hành chính cho DN, 
tuy nhiên sự thay đổi này không 

đồng đều giữa các thủ tục và các 
bộ ngành.

Theo đó, có 10/12 thủ tục hành 
chính (TTHC) ghi nhận thời gian 
DN phải dành ra cho thực hiện thủ 
tục đã giảm đi. Số ngày tiết kiệm 
được so với phương thức truyền 
thống dao động trong khoảng từ 
1-3 ngày; số ngày giải quyết thủ 
tục nhìn chung đều nằm trong 
khoảng thời hạn theo quy định 
của các văn bản pháp luật.

8 TTHC được ghi nhận chi phí 
giảm đáng kể so với phương thức 
cũ. Tuy nhiên, có tỷ lệ đáng kể DN 
không nhận thấy thay đổi tích cực 
trong việc thực hiện thủ tục của 
một số bộ so với phương thức cũ.

Nhiều DN kiến nghị cần đẩy 
nhanh việc triển khai thanh toán 
điện tử, bởi thực tế cho thấy DN 
sử dụng thanh toán điện tử trong 
giao dịch kinh doanh ngày một 
phổ biến (86% DN) nhưng hiện tại 
họ vẫn dùng tiền mặt khá nhiều 
trong các giao dịch hành chính với 

cơ quan Nhà nước. Trong khi đó, 
86,48% DN cho biết họ “chắc chắn 
sẽ tham gia ngay” hoặc “có thể sẽ 
tham gia ngay” nếu Cổng MCQG 
triển khai thanh toán điện tử.

Tại hội nghị, DN kiến nghị, để 
hỗ trợ DN tốt hơn, cần thống nhất 
các biểu mẫu, giấy tờ và rà soát 
quy trình thống nhất giữa các bộ, 
ngành để DN không phải chuẩn 
bị lặp lại các giấy tờ đã nộp trước 
đó. Các bộ, ngành nghiên cứu mở 
“kho dữ liệu” dùng chung của các 
cơ quan Nhà nước để các cơ quan 
liên quan có thể sử dụng khi giải 
quyết TTHC.

Đặc biệt, cần áp dụng triệt để 
hồ sơ văn bản điện tử, loại bỏ hiện 
tượng vừa làm thủ tục trên Cổng 
MCQG, vừa nộp hồ sơ giấy tại cơ 
quan quản lý chuyên ngành. Hội 
thảo được tổ chức tại 2 nơi Hà Nội 
và TP.HCM.

Nguồn: Tapchitaichinh,
Chinhphu.vn

Tổng cục Hải quan vừa phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam 
và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố báo cáo đánh giá 
mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua 
Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).
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Bộ Luật Lao động (sửa đổi) được Quốc hội 
thông qua năm 2019 gồm 17 chương, 220 
điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. 
Bộ luật có nhiều điểm thay đổi, đáng chú ý 

như các điều khoản về ký kết hợp đồng lao động, 
các loại hợp đồng lao động, các vấn đề về tuổi nghỉ 
hưu và chấm dứt hợp đồng lao động,...  Trong năm 
2020, các đơn vị của Bộ Lao động, thương binh và xã 
hội sẽ hoàn thiện 23 Văn bản Quy phạm Pháp luật 
bao gồm 14 nghị định, 1 quyết định và 8 thông tư để 
hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động sửa đổi.

Với mục tiêu hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng 
dẫn và chia sẻ những điểm mới trong Bộ luật Lao 
động 2019, VCCI-HCM đã tổ chức buổi hội thảo 
và tập huấn cập nhật những điểm thay đổi chính 
trong Bộ luật Lao động 2019 vào ngày 29 - 30/05 
tại TP.HCM cho hơn 120 đại diện cán bộ quản lý của 
doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân 
cận. 

Tại khóa tấp huấn, ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ 
trưởng  Vụ Pháp Chế, Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội, người trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo 
bộ Luật lao động đã chia sẻ và hướng dẫn chi tiết 
những điểm mới chính trong Bộ luật Lao động 2019. 
Các doanh nghiệp đã tích cực tham gia và chia sẻ 
những thắc mắc, khó khăn trong việc thực hiện bộ 
luật mới như các vấn đề liên quan đến lao động 
nước ngoài, tuổi nghỉ hưu và lao động cao tuổi, chế 
độ thai sản... Qua đó, doanh nghiệp cũng đề xuất 1 
số điểm cần thay đổi và hướng dẫn chi tiết hơn trong 
các thông tư và nghị định hướng dẫn sắp tới.

10 điểm mới đối với người lao động

6 điểm mới đối với người sử dụng lao độngVCCI-HCM  
tổ chức tập huấn 
cho doanh nghiệp 
về Bộ Luật  
Lao động 2019
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Báo cáo Tác động của dịch COVID-19 
tới nhu cầu, kỹ năng cho NLĐ và hoạt 
động đào tạo nguồn nhân lực ngành 
Logistics Việt Nam

Đại dịch COVID-19 đã 
ảnh hưởng nặng nề đến 
toàn bộ thị trường lao 
động, đặc biệt lao động 

trong ngành Logistics. Nguy cơ 
phá sản hàng loạt của các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
Logistics cũng như sự gãy đổ, thay 
đổi và gián đoạn của các chuỗi 
cung ứng đã làm ảnh hưởng nặng 
nề đến cục diện của thị trường lao 
động. Thị trường lao động thay đổi 
dẫn đến yêu cầu về kỹ năng của 
người lao động cũng phải thay đổi, 
nguồn cung cầu lao động hậu dịch 
COVID-19 sẽ có những chuyển đổi 
nhất định. Doanh nghiệp, cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp và các đối 
tác có liên quan cần phải hành 
động như thế nào để thích nghi 
với sự thay đổi này.

Nhằm phân tích các tác động 
của đại dịch ảnh hưởng đến hoạt 
động của ngành và đặc biệt là 
tác động đến thị trường lao động 
và giáo dục nghề nghiệp ngành 
Logistics, Hội đồng Tư vấn kỹ 
năng nghề ngành Logistics (LIRC) 
với sự điều phối của Ban Thư ký - 
Chi nhánh Phòng Thương Mại và 
Công Nghiệp Việt Nam tại TP.HCM 
(VCCI-HCM) đã xây dựng báo cáo 
nhanh về Tác động của dịch cúm 
COVID-19 tới nhu cầu kỹ năng cho 
người lao động và hoạt động đào 
tạo nguồn nhân lực cho ngành 
Logistics Việt Nam.

Báo cáo đã đề cập đến các vấn 
đề như tác động của COVID-19 
đến hoạt động của doanh nghiệp 
và giáo dục nghề nghiệp ngành 
Logistics tại Việt Nam; ảnh hưởng 

của dịch bệnh đến dịch vụ 
Logistics trong khối các nền kinh 
tế APEC. Từ các phân tích ngắn hạn 
đến dài hạn, nhóm tác giả đã phân 
tích tác động đến hoạt động đào 
tạo nguồn nhân lực cho ngành 
Logistics tại TP. Hồ Chí Minh và đưa 
ra các khuyến nghị cho từng đối 
tượng cụ thể bị ảnh hưởng.

Phần phụ lục của báo cáo bao 
gồm các thực hành tốt từ doanh 
nghiệp Logistics và các trường học 
trong việc phòng chống, thích ứng 
với dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
diễn ra thuận tiện và đạt được hiệu 
quả trong hoàn cảnh phải tuân thủ 
các quy định về giãn cách xã hội, 
đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Với những phân tích ngắn gọn, 
xúc tích, cung cấp nhiều số liệu 
thực tế thông qua các biểu đồ 
minh hoạ, các chuyên gia trong 
lĩnh vực Logistics, giáo dục nghề 
nghiệp đã xây dựng báo cáo cung 
cấp thông tin đa chiều cho người 
đọc. VCCI-HCM chia sẻ rộng rãi báo 
cáo và mong muốn được tiếp nhận 
các phản hồi từ các bên để tiếp tục 
có những sản phẩm báo cáo cung 
cấp thông tin hữu ích.

“Sau thời gian dịch bệnh xảy 
ra cần điều chỉnh nhịp độ cung 
cầu lao động cũng như kỹ năng 
sẽ thay đổi theo tình hình thực 
tế. Chính vì thế, hoạt động đào 
tạo, dự báo kỹ năng, báo cáo về 
tác động của đại dịch COVID-19 
sẽ rất cần thiết. Kỹ năng làm 
việc cần được thay đổi theo 
hướng đa năng, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong kết nối và 
triển khai công việc”.

Ông Vũ Ninh  
Thành viên HĐQT Công ty CP 

Gemadept - Chủ tịch LIRC

“Báo cáo của LIRC có ý nghĩa 
đặc biệt trong bối cảnh doanh 
nghiệp logistics đang đối mặt 
với khủng hoảng chưa từng 
có. Các phân tích trong báo 
cáo đã chỉ ra kịp thời các thách 
thức mới về nguồn nhân lực mà 
doanh nghiệp logistics đang 
đối mặt cũng như các yêu cầu 
cần thiết trong việc thay đổi 
hình thức đào tạo mà các cơ 
sở GDNN cần thực hiện để đảm 
bảo chất lượng đào tạo phù 
hợp với nhu cầu của thị trường”.

Ông Võ Tân Thành
Phó Chủ tịch VCCI, kiêm 

Giám đốc Chi nhánh Phòng 
Thương Mại và Công Nghiệp 
Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Download báo cáo:
https://vcci-hcm.org.vn/tin-tuc/
tin-hoat-dong-vcci-hcm/bao-
cao-cua-lirc/26723/
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Kinh tế Việt Nam 
6 tháng đầu năm 2020

5,78

2016 20162017 20172018 20182019 20192020 2020

0,36

1,81

6,73 6,736,73 7,05

Tốc độ tăng GDP  
6 tháng đầu năm 2016-2020 (%)

Tốc độ tăng GDP  
Quý II qua các năm (%)

6,36
6,835,65

Cơ cấu GDP 6 tháng đầu năm 2020

33,44%

42,04%

14,16%
10,36%

2.576,5
NGHÌN TỶ ĐỒNG

Công nghiệp và xây dựng
Dịch vụ

Nông, lâm nghiệp và thủy sản
Thuế sản phẩm - trợ cấp sản phẩm

2016 2017 2018 2019 20202015

Tăng % so với cùng kỳ 
năm trước

2014

p4,77 p0,86
p1,72

p4,15

p3,29

p2,64

p4,19 Giá một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm 2019

Thực phẩm

Lương thực

Đồ uống, thuốc lá

Các loại quần áo may sẵn

w 14,28%

w 3,38%

w 1,7%

w 0,93%

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DÂN CƯ VÀ LAO ĐỘNG

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM GIẢM 55,8%

2,26%54,2  
triệu người

Lực lượng lao động 
trong độ tuổi lao động

Khách quốc tế 6 tháng qua các năm (triệu lượt người)

Khách quốc tế theo phương tiện (triệu lượt người)

Tỷ lệ thất nghiệp  
trong độ tuổi lao động

Doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới

62.048
q 7,3%

7.433
q 5%

25.157
p 16,4%

29.169
p 38,2%

Doanh nghiệp quay  
trở lại hoạt động

Doanh nghiệp tạm ngừng 
kinh doanh có thời hạn

Doanh nghiệp  
giải thể

2016

2017

2018

2019

2020

4,8

6,2

7,9

8,5

3,7

3,00

0,6

0,1

Đường hàng không

Đường bộ

Đường biển

CPI bình quân 6 tháng qua các năm (%) Nguyên nhân CPI bình quân tăng

CPI

GDP
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XUẤT NHẬP KHẨU

VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC  NGOÀI (FDI)

US$117.17
tỷ USDUS$ 121.21

tỷ USD
q1.01%

q1.05%

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU (tỷ USD)
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU (tỷ USD)

21.5 19.3 12.8 10.3 8.1
q5.34% p24.2% q15.5% p25.2% q6.7%
Điện thoại  
và linh kiện

Điện tử, máy tính 
và linh kiện

Dệt may Giày dépMáy móc thiết bị, 
dụng cụ phụ tùng

TOP 5 mặt hàng xuất khẩu (tỷ USD)

27 16.9 6 5.6 4
p13.3% q4.2% p3.3% q15.3% q16.3%

Điện thoại  
và linh kiện

Máy móc thiết bị, 
dụng cụ phụ tùng

Điện tử, máy tính 
và linh kiện

Sắt thépVải

TOP 5 mặt hàng nhập khẩu (tỷ USD)

   Nhập khẩu

   Xuất khẩu

Trung Quốc

34.8

19.5

Hàn Quốc

20.3

10.3

ASEAN

11.114.2

Nhật Bản

9.4

9.3

EU

16.1

7.1

Hoa Kỳ

30.3

7.4

* Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

FDI 6 tháng qua các năm (tỷ USD) Cơ cấu đầu tư theo quốc gia / vùng lãnh thổ

Trung tâm Thông tin VCCI-HCM tổng hợp và thiết kế
Nguồn: Tổng cục Thống kê (số liệu tính đến 20/06/2020)

l Vốn đăng ký cấp mới
l Đăng ký tăng thêm
l Góp vốn, mua cổ phần

4.125 lượt dự án
3,51 tỷ USD

526 lượt dự án
3,72 tỷ USD

1.418 lượt dự án
8,44 tỷ USD

>15,67 
tỷ USD
6 tháng  

năm 2020

7,72

2017 2018 2019 2020

8,37 9,1 8,65

>
15

,6
7

18
,4

7

20
,3

3

19
,2

2
Vố

n 
th

ực
 h

iệ
n

Tổng vốn FDI Singapore

Thái Lan

Trung Quốc

Khác

5,44 tỷ USD

1,58

1,58

7,07

45,1
34,7

10,1 10,1

Kim ngạch xuất nhập khẩu phân theo nước/ khu vực
(tỷ USD)
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1 Không phải thông báo 
mẫu dấu trước khi dùng
Hiện nay, trước khi sử dụng, 

doanh nghiệp có nghĩa vụ thông 
báo mẫu con dấu với cơ quan 
đăng ký kinh doanh để đăng tải 
công khai trên Cổng thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 
(theo khoản 2 Điều 44 Luật Doanh 
nghiệp năm 2014).

Còn Luật Doanh nghiệp mới 
không quy định doanh nghiệp 
phải thông báo mẫu dấu với cơ 
quan đăng ký kinh doanh.

Theo đó, Luật này quy định dấu 
bao gồm dấu được làm tại các cơ sở 
khắc dấu hoặc dưới hình thức chữ 
ký số theo quy định của pháp luật 
về giao dịch điện tử và chữ ký số.

Doanh nghiệp được quyết định 
loại dấu; quyết định số lượng, hình 
thức và nội dung dấu của doanh 
nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại 
diện và đơn vị khác của doanh 
nghiệp.

2 Sẽ ban hành Luật riêng 
cho 50 triệu hộ kinh doanh
Theo tìm hiểu, hiện có khoảng 

50 triệu hộ kinh doanh nhiều gấp 
05 - 06 lần số doanh nghiệp.

Bản chất hoạt động, cách thức 
và quy mô của hộ kinh doanh rất 
khác so với doanh nghiệp, theo 
đó, không đưa hộ kinh doanh vào 
đối tượng áp dụng của Luật Doanh 
nghiệp sửa đổi năm 2020 mà sẽ 
ban hành một Luật riêng để điều 

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 
17/6/2020. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 chương, 218 điều, có hiệu lực thi hành từ 
1/1/2021. Dưới đây là tổng hợp 05 thay đổi quan trọng của Luật:

chỉnh về đối tượng này.
Đồng thời, trong thời gian chờ 

đợi Luật, Chính phủ sẽ hướng dẫn 
đăng ký và hoạt động đối với hộ 
kinh doanh.

3 Thêm đối tượng bị cấm 
thành lập doanh nghiệp
Bên cạnh các tổ chức, cá nhân 

không có quyền thành lập và quản 
lý doanh nghiệp tại Việt Nam sau 
đây:

- Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ 
trang nhân dân sử dụng tài sản 
nhà nước để thành lập doanh 
nghiệp kinh doanh thu lợi riêng 
cho cơ quan, đơn vị mình;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân, viên 
chức quốc phòng trong các cơ 
quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân 
dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 
nghiệp trong các cơ quan, đơn vị 
thuộc CAND Việt Nam, trừ những 
người được cử làm đại diện theo 
ủy quyền để quản lý phần vốn góp 
của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý 
nghiệp vụ trong doanh nghiệp 
nhà nước, trừ những người được 
cử làm đại diện theo ủy quyền để 
quản lý phần vốn góp của Nhà 
nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người 
bị hạn chế năng lực hành vi dân sự 

Những thay đổi quan trọng  
từ 01/01/2021

Luật Doanh nghiệp sửa đổi
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hoặc bị mất năng lực hành vi dân 
sự; tổ chức không có tư cách pháp 
nhân;

- Người đang bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự, chấp hành hình 
phạt tù, quyết định xử lý hành 
chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, 
cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang 
bị cấm hành nghề kinh doanh, 
đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công 
việc nhất định liên quan đến kinh 
doanh theo quyết định của Tòa án; 
các trường hợp khác theo quy định 
của pháp luật về phá sản, phòng, 
chống tham nhũng.

Luật Doanh nghiệp sửa đổi 
còn bổ sung thêm 01 đối tượng 
khác không được thành lập và 

quản lý doanh nghiệp: Tổ chức 
là pháp nhân thương mại bị cấm 
kinh doanh, cấm hoạt động trong 
một số lĩnh vực nhất định theo quy 
định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, từ ngày 01/01/2021 
sẽ có 07 nhóm đối tượng bị cấm 
thành lập và quản lý doanh nghiệp.

4 Thay đổi tỷ lệ vốn trong 
doanh nghiệp Nhà nước
Doanh nghiệp Nhà nước bao 

gồm các doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ trên 50% vốn điều 
lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết thay vì 100% vốn điều lệ như 
hiện nay.

Cụ thể, Điều 88 Luật Doanh 
nghiệp sửa đổi khái niệm doanh 
nghiệp Nhà nước theo nguyên tắc 
phân chia các loại doanh nghiệp 
có sở hữu Nhà nước theo mức độ 
sở hữu khác nhau:

Doanh nghiệp nhà nước được 
tổ chức quản lý dưới hình thức 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công 
ty cổ phần, bao gồm:

- Doanh nghiệp do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Doanh nghiệp do Nhà nước 
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc 
tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết trở lên, trừ doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 
lệ.

Trong đó, doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
gồm:

- Công ty TNHH một thành viên 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn 
kinh tế nhà nước, công ty mẹ của 
tổng công ty nhà nước, công ty mẹ 
trong nhóm công ty mẹ - công ty 
con;

- Công ty TNHH một thành viên 
là công ty độc lập do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Còn doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ trên 50% vốn điều 
lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết gồm:

- Công ty TNHH hai thành viên 

trở lên, công ty cổ phần do Nhà 
nước nắm giữ trên 50% vốn điều 
lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết là công ty mẹ tập đoàn kinh 
tế, tổng công ty hoặc trong nhóm 
công ty mẹ - công ty con.

- Công ty TNHH hai thành viên 
trở lên, công ty cổ phần là công ty 
độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 
50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết.

5 Bỏ quy định về thời hạn 
sở hữu cổ phần phổ thông
Luật Doanh nghiệp sửa đổi 

năm 2020 đã bỏ quy định cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu 
cổ phần phổ thông trong thời hạn 
liên tục ít nhất 06 tháng tại khoản 
2 Điều 114 Luật hiện hành để bảo 
đảm việc thực hiện các quyền của 
cổ đông không làm ảnh hưởng 
đến việc điều hành hoạt động sản 
xuất, kinh doanh bình thường của 
doanh nghiệp.

Theo đó, cổ đông hoặc nhóm 
cổ đông sở hữu từ 05% (thay vì 
10%) tổng số cổ phần phổ thông 
trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ 
hơn quy định tại Điều lệ công ty có 
các quyền sau đây:

- Xem xét và trích lục sổ biên 
bản và các nghị quyết của Hội 
đồng quản trị, báo cáo tài chính 
giữa năm và hằng năm theo mẫu 
của hệ thống kế toán Việt Nam và 
các báo cáo của Ban kiểm soát, hợp 
đồng, giao dịch phải thông qua 
Hội đồng quản trị và tài liệu khác 
trừ tài liệu liên quan đến bí mật 
thương mại, bí mật kinh doanh của 
công ty;

- Yêu cầu triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông trong một số trường 
hợp;

- Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm 
tra từng vấn đề cụ thể liên quan 
đến quản lý, điều hành hoạt động 
của công ty khi xét thấy cần thiết;

- Các quyền khác theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp 2020 và 
Điều lệ công ty.

Nguồn: luatvietnam.vn
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COVID-19 đã để lại những ảnh 
hưởng nghiêm trọng cho việc sản 
xuất kinh doanh cũng như tài chính 
cho nhiều doanh nghiệp. Việc giảm 
đơn hàng, mặt hàng không có đầu 
ra khiến sản xuất bị trì trệ dẫn đến 
việc thừa ngừa mà thiếu việc trong 
nhiều công ty. Theo một thống kê 
của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 
vào tháng 04/2020 thì sẽ có 3,3 tỷ 
người (81% lao động bị ảnh ảnh 
việc làm) và khoảng 25 triệu người 
thất nghiệp. Cũng theo một khảo 
sát vào cùng thời điểm của trường 
Đại học Kinh tế Quốc dân thì tại 
Việt Nam có 35,3% doanh nghiệp 
phải cắt giảm lao động, 34% phải 
cắt giảm lương, 34,5% phải cho 
lao động nghỉ việc không lương, 
44,7% giảm quy mô, 34,7% tạm 
dừng hoạt động và 15,1% chọn 
phương án chuyển đổi hình thức 
sản xuất kinh doanh.

Đứng trước tình hình này, nhiều 
doanh nghiệp đã lên kế hoạch 
hoặc áp dụng một số biện pháp 
trong việc thay đổi, tái cơ cấu, tạm 
ngưng hoặc cắt giảm nhân sự để 
phù hợp với tình hình kinh doanh 
và khả năng tài chính của mình. Thế 
nhưng áp dụng phương án nhân 
sự như thế nào cho hợp lý nhất và 
đúng với quy định của pháp luật? 
Hãy đọc bài viết sau đây để nắm 
vững các phân tích nguồn nhân lực 
và lựa chọn phương án nhân sự hậu 
COVID19 phù hợp nhất cho mình.

Cách phân tích nguồn nhân 
lực

Để phân tích được nguồn nhân 
đang có, đang thiếu hay đang 
thừa, đầu tiên doanh nghiệp cần 
phải xác định được chiến lược sản 
xuất kinh doanh của mình trong 
thời gian tới sẽ thay đổi như thế 

5 phương án sử dụng lao động  
trong thời kỳ khủng hoảng do Covid-19

nào, tăng trưởng, ổn định, tái cấu 
trúc hay cắt giảm. Bản thân doanh 
nghiệp cần trả lời những câu hỏi 
về lĩnh vực, phạm vi kinh doanh, lợi 
thế cũng như chất lượng của mình. 
Khi đã nhận định được hướng đi 
trong sản xuất kinh doanh, doanh 
nghiệp sẽ hình dung được những 
công việc, chức năng nào cần tăng 
cường, bổ sung, thay đổi, duy trì, 
hay cắt giảm trong thời gian sắp tới 
từ đó định hình các nhóm lao động 
cần có trong công ty của mình.

Trong các nhóm lao động này, 
doanh nghiệp cần xác định tầm 
quan trọng của từng nhóm lao 
động này, đâu là những công việc 
quan trọng, những công việc có 
thể thay đổi, những công việc có 
thể đào tạo nội bộ (duy nhất) và 
những công việc phải thuê ngoài. 
Đối với nhóm nhân lực (công việc) 
quan trọng và chỉ có thể đào tạo 
nội bộ thì đây được xem là nhóm 
cốt lõi (A - Y) mà doanh nghiệp cần 
ưu tiên duy trì hàng đầu. Nhóm ưu 
tiên thứ hai là nhóm thiết yếu (A 
- Z) với các công việc quan trọng 
nhưng có thể thuê ngoài. Nhóm 
thứ ba là nhóm công việc có thể 

thay đổi, tuy nhiên chỉ có thể đào 
tạo được nội bộ gọi là nhóm liên 
kết (B - Y). Nhóm mà doanh nghiệp 
có thể thay thế đầu tiên là nhóm 
hỗ trợ (B - Z) có giá trị thấp và có 
thể thuê ngoài.

1. Tổ chức lại lao động
Tổ chức lại lao động là việc 

phân công, điều chỉnh lại công việc 
và thời gian làm việc của nguồn 
nhân lực hiện có tại doanh nghiệp 
hay cơ sở sản xuất cho phù hợp 
với tình hình mới trong sản xuất 
kinh doanh. Tổ chức lại lao động là 
phương án được sử dụng khi mức 
độ khó khăn của doanh nghiệp 
thuộc vào loại thấp, có tính chất 
ngắn hạn và có khả năng phù hồi 
nhanh. Ưu điểm của phương án 
này là giúp giảm chi phí ở mức thấp 
song vẫn duy trì được lực lượng lao 
động hiện có, và sẵn sàng sản xuất 
trở lại. Người lao động được nghỉ 
hưởng nguyên lương, tuy nhiên 
có thể gặp khó khăn do hết phép 
nghỉ sau này.

Để áp dụng phương án, doanh 
nghiệp cần đối thoại với người lao 
động về những khó khăn trong sản 
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xuất kinh doanh mà doanh nghiệp 
đang phải đối mặt để người lao 
động có thể nắm và chia sẻ những 
khó khăn trong giai đoạn này. Bên 
cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần 
phải tham khảo ý kiến của công 
đoàn hoặc người lao động trước 
khi triển khai, và cần phải thông 
báo trước cho người lao động. Lưu 
ý rằng, tổ chức lại lao động chỉ là 
giải pháp mang tính ngắn hạn. 
Nếu các khó khăn, ảnh hưởng tiếp 
tục kéo dài, doanh nghiệp cần 
triển khai với các giải pháp khác. 
Doanh nghiệp có thể tham chiếu 
Đ6.K1 về quyền quyền tổ chức 
phương án lao động theo nhu cầu 
sản xuất kinh doanh của NSDLĐ, 
Đ104.K2 về quyền quy định thời 
gian làm việc của NSDLĐ, Đ111.K2 
về quyền quy định nghỉ hàng năm 
của NSDLĐ, và NĐ05.Đ236 sửa đổi 
bằng NDD48/2018 về tiền lương 
nghỉ hàng năm.

2. Ngừng việc vì bất khả 
kháng

Ngừng việc bất khả kháng là 
ngừng việc do những điều kiện 
khách quan không thể lường trước 
và không thể khắc phục mặc dù 
đã áp dụng nhiều biện pháp chủ 
quan khác nhau.Phương án ngừng 
việc vì bất khả kháng được sử 
dụng khi mức độ ảnh hưởng còn 
thấp, mặc dù có thể chưa xác định 
được thời điểm cụ thể song có thể 
phục hồi trong thời gian ngắn hạn. 
Để sử dụng phương án này, doanh 
nghiệp cần có khả năng tài chính 
để trả lương và bảo hiểm xã hội 
cho người lao động. Phương án 
này cho phép người sử dụng lao 
động cắt giảm chi phí ở mức thất 
nhất bằng việc chỉ trả lương ngừng 
việc và bảo hiểm xã hội cho người 
lao động giúp giữ chân người lao 
động cho đến khi doanh nghiệp 
quay trở lại hoạt động. Ngược lại, 
người lao động vẫn được hưởng 
lương mặc dù thấp hơn, và vẫn 
đảm bảo được việc làm. Tuy nhiên 
những lợi ích này chỉ mang tính 

chất ngắn hạn nếu doanh nghiệp 
không tiếp tục gặp khó khăn và 
có thể sớm quay trở lại hoạt động 
bình thường.

Để áp dụng phương án này 
thành công, doanh nghiệp cần 
xây dựng kế hoạch và trao đổi với 
công đoàn, thông báo đến người 
lao động và thỏa thuận tiền lương 
với từng người lao động. Mức 
lương này không được thấp hơn 
mức lương tối thiểu của vùng và 
đồng thời là mức lương tham gia 
bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mặc dù 
không bắt buộc song người sử 
dụng lao động cũng nên lấy ý kiến 
của công đoàn và người lao động 
trong quá trình thực hiện phương 
án này. Doanh nghiệp có thể tham 
chiếu Đ98.K3.BLLĐ về ngừng việc 
do nguyên nhân khách quan, Đ30.
K6 TT59/2015 về thực hiện đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc khi 
ngừng việc, và NĐ 93/2013 Đ13.
K3 về xử phạt NSDLĐ không trả đủ 
tiền lương ngừng việc.

3. Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ 
và nghỉ việc không hưởng 
lương

Tạm hoãn hợp đồng lao động 
là việc tạm dừng thực hiện hợp 
đồng lao động, quyền và nghĩa 
vụ của các bên trong khoảng thời 
gian nhất định vì một lý do nào 
đó. Hết thời gian này, người lao 
động sẽ tiếp tục thực hiện công 
việc của mình theo hợp đồng lao 
động. Việc tạm hoãn hợp đồng lao 
động và nghỉ không hưởng lương 
được sử dụng khi doanh nghiệp 
chịu mức độ ảnh hưởng tương đối 
lớn, ảnh hưởng dài hơn, gặp nhiều 
khó khăn về tài chính nhưng muốn 
duy trì việc làm khi sản xuất phục 
hồi. Khác với việc nghỉ việc không 
hưởng lương, tạm hoãn HĐLĐ 
không bắt buộc phải quy định 
trong nội quy lao động, phải lập 
văn bản thỏa thuận tạm hoãn, thời 
gian nghỉ không tính vào thời hạn 
HĐLĐ, và HĐLĐ không có hiệu lực, 
không tham gia BHXH.

Do đó, việc tạm hoãn thực hiện 
HĐLĐ giúp doanh nghiệp giảm 
chi phí đáng kể khi doanh nghiệp 
không phải trả lương mà chỉ phải 
trả bảo hiểm xã hội cho các lao 
động nghỉ dưới 14 ngày. Ngược 
lại, người lao động vẫn giữ đủ 
ngày nghỉ phép và có thể sử dụng 
khi doanh nghiệp hoạt động sản 
xuất kinh doanh trở lại. Mặc dù 
lao động giữ được công việc, song 
việc không hưởng lương, BHXH, 
BHYT sẽ gây khó khăn trong trang 
trải cho sinh hoạt hoặc nếu bệnh 
tật, tai nạn phát sinh đối với người 
lao động.

Theo quy định của pháp luật 
thì việc tạm hoãn HĐLĐ phải do 
một bên đề xuất. Trong trường 
hợp này khi NSDLĐ đề xuất thì cần 
phải trao đổi với từng người lao 
động để thỏa thuận nội dung và 
thống nhất thực hiện. Thỏa thuận 
này phải được lập bằng văn bản 
đồng ý nghỉ việc không lương. 
Doanh nghiệp cần lưu ý rằng công 
đoàn không thể thay mặt thỏa 
thuận tạm hoãn HĐLĐ và nghỉ việc 
không lương. Bên cạnh đó, trong 
thời gian tạm hoãn HĐLĐ và nghỉ 
việc không hưởng lương, NSDLĐ 
không được đơn phương chấm 
dứt HĐLĐ. Doanh nghiệp có thể 
tham chiếu Đ32.BLLĐ về tạm hoãn 
HĐLĐ, Đ33.BLLĐ về quy định NLĐ 
có mặt trong hạn 15 ngày, Đ116.
K3.BLLĐ về thỏa thuận nghỉ không 
hưởng lương, Đ119.K2.BLLĐ về 
nội quy lao động, QĐ 595/BHXH 
Đ42.K4 về trường hợp không 
đóng BHXH, NĐ 95/2013 Đ7 và NĐ 
88/2015 về vi phạm.

4. Đơn phương chấm dứt 
HĐLĐ vì lý do bất khả kháng

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ 
vì lý do bất khả kháng là khi một 
bên quyết định chấm dứt HĐLĐ 
do những điều kiện khách quan 
không thể lường trước và không 
thể khắc phục mặc dù đã áp 
dụng nhiều biện pháp chủ quan 
khác nhau. Đơn phương chấm 
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dứt HĐLĐ vì lý do bất khả kháng 
là phương án được sử dụng khi 
mức độ ảnh hưởng đối với doanh 
nghiệp đã lớn, khả năng tài chính 
rất khó khăn, phải thu hẹp lại sản 
xuất và chưa thể xác định được 
thời gian phục hồi. Phương án này 
thường chỉ áp dụng sau khi đã 
triển khai các biện pháp khác và cơ 
cấu lại sản xuất.

NSDLĐ không phải trả chi phí 
lao động trong thời gian ngừng sản 
xuất và chỉ phải trả trợ cấp thôi việc 
nếu có. Ngược lại, NLĐ được nhận 
tiền lương và bảo hiểm xã hội kể từ 
lúc ra thông báo cho đến khi nghỉ 
việc. NLĐ cũng được nhận trợ cấp 
thôi việc, quyền lợi khác nếu còn, 
và bảo hiểm tại nạn nếu đủ điều 
kiện. Tuy nhiên với bối cảnh nền 
kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, 
người lao động sẽ khó tìm việc.

Để đơn phương chấm dứt HĐLĐ 
vì lý do bất khả kháng, NSDLĐ phải 
thông báo cho NLĐ biết trước 
theo số ngày như quy định. Doanh 
nghiệp phải chấm dứt (thanh lý) 
HĐLĐ và trả trợ cấp thôi việc nếu 
NLĐ không tham gia BHTN và các 
quyền lợi khác. Doanh nghiệp cần 
đảm bảo rằng bản thân đã tìm mọi 
biện pháp khắc phục khác trước 
khi đi đến quyết định này. Doanh 
nghiệp không được đơn phương 
chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp 
NLĐ đang nghỉ ốm đau, tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp, điều 
dưỡng, nghỉ hàng năm, việc riêng 
hoặc nghỉ khác đã được NSDLĐ 
đồng ý trước đây.

Doanh nghiệp có thể tham 
chiếu Đ38.K3.BLLĐ về quyền đơn 
phương chấm dứt HĐLĐ của 
NSDLĐ do trường hợp bất khả 
kháng, Đ38.K2.BLLĐ về nghĩa vụ 
khi đơn phương  chấm dứt HĐLĐ, 
và Đ48.BLLĐ về chi trả trợ cấp thôi 
việc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp 
cũng có thể tham khảo Đ46-47 
về điều kiện hưởng BHTN, Đ50 về 
cách tính thời gian hưởng BHTN, và 
Đ51 về BHYT trong thời gian hưởng 
BHTN theo Luật Việc làm 2013.

5. Thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ
Khác với việc đơn phương 

chấm dứt HĐLĐ, thỏa thuận chấm 
dứt HĐLĐ phải được giao kết dựa 
trên nguyên tắc bình đẳng, thiện 
chí, hợp tác và trung thực giữa 
NSDLĐ và NLĐ. Thỏa thuận chấm 
dứt HĐLĐ được sử dụng trong 
trường hợp doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng nặng nề, khó có thể hồi 
phục, phải cơ cấu hoặc thu hẹp lại 
sản xuất. Trong trường hợp tình 
hình kinh doanh sản xuất khó có 
thể phục hồi, NSDLĐ và NLĐ có thể 
tránh những rủi ro lớn về tài chính 
bằng việc thỏa thuận chấm dứt 
HĐLĐ giữa hai bên. NLĐ vẫn được 
đảm bảo nhận được trợ cấp thôi 
việc để trang trải cuộc sống trong 
thời gian tìm việc làm ở một doanh 
nghiệp mới, có điều kiện kinh 
doanh tốt hơn. Tuy nhiên trong 
trường hợp doanh nghiệp vượt 

qua được khó khăn và có nhu cầu 
mở rộng sản xuất trở lại thì có khả 
năng sẽ bị thiếu hụt nguồn nhân 
lực cũ đã qua đào tạo.

Quy trình về thỏa thuận chấm 
dứt HĐLĐ gồm 3 bước là đề xuất 
chấm dứt, thỏa thuận chấm dứt và 
thực hiện nghĩa vụ - quyền lợi của 
mỗi bên. Nghĩa vụ của NSDLĐ là 
trả trợ cấp thôi việc nếu có, thanh 
toán các khoản liên quan đến 
quyền lợi NLĐ trong vòng 7 ngày, 
và hoàn thành thủ tục xác nhận, trả 
các giấy tờ liên quan. Về phía NLĐ 
cũng có nghĩa vụ phải thanh toán 
các khoản liên đến NSDLĐ trong 
vòng 7 ngày, và hoàn thành các 
thủ tục, tài liệu dụng cụ bàn giao. 
Doanh nghiệp có thể tham chiếu 
Đ15.BLLĐ về thỏa thuận giữa NLĐ 
và NSDLĐ, Đ17.BLLĐ về nguyên 
tắc giao kết, và Đ36.K3.BLLĐ về 
chấm dứt HĐLĐ.

Kết luận
Có 5 giải pháp về lao động chính mà các doanh nghiệp có thể áp 

dụng trong đó có 3 giải pháp cho ảnh hưởng nhẹ, mang tính ngắn 
hạn: Tổ chức lại sản xuất và giảm giờ làm nghỉ phép năm, ngừng 
việc tạm thời và trả lương ngừng việc, tạm hoãn HĐLĐ và không 
hưởng. Trong trường hợp doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề 
và mang tính chất dài hạn thì 2 biện pháp: chấm dứt HĐLĐ đơn 
phương và chấm dứt HĐLĐ theo thỏa thuận sẽ được áp dụng. Hiểu 
được nhóm lao động nào cần cắt giảm, nhóm nào cần tạm ngưng, 
và nhóm nào cần duy trì sẽ là lợi thế giúp doanh nghiệp duy trì sản 
xuất và vượt qua những tác động của COVID19.

Doanh nghiệp cần xác định phương án sản xuất kinh doanh hậu 
COVID19 với chiến lược ổn định, tái cấu trúc hay cắt giảm quy mô, 
các khó khăn gặp phải và ảnh hưởng này mang tính ngắn hạn hay 
dài hạn. Từ đó doanh nghiệp sẽ xác định được bài toán nhân sự nào 
là phù hợp với doanh nghiệp của mình mang lại hiệu quả cao, tiết 
kiệm chi phí, có lợi cho cả NSDLĐ, NLĐ và tuân thủ theo đúng quy 
định của pháp luật. Bên cạnh đó, trước khi triển khai bất kỳ phương 
án nhân sự nào thì việc tham khảo, lắng nghe ý kiến từ NLĐ và công 
đoàn, cũng như chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp với NLĐ là cần 
thiết để đảm bảo việc thống nhất về nội dung và triển khai. Việc 
tham chiếu các điều khoản luật liên quan trong Bộ Luật Lao Động 
cũng giúp doanh nghiệp tránh các rủi ro về vi phạm luật lao động.

Tống Thị Minh - Nguyên Cục Trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền 
lương, “Xây dựng phương án sử dụng lao động hậu COVID19”, 2020 

Biên tập Huỳnh Trang, VP Giới sử dụng Lao động VCCI-HCM
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1. Quốc hội chính thức thông 
qua Nghị quyết phê chuẩn 
Hiệp định EVFTA

Với 100% đại biểu có mặt tán 
thành, sáng 8/6, Quốc hội biểu 
quyết thông qua Nghị quyết Phê 
chuẩn Hiệp định Thương mại tự 
do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Liên minh châu Âu 
(EVFTA).

2. Việt Nam trao các công 
hàm thông báo việc phê 
chuẩn EVFTA và EVIPA cho 
châu Âu

Ngày 18/6, đại diện Việt Nam 
đã trao các Công hàm thông báo 
việc Việt Nam phê chuẩn Hiệp định 
Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp 
định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) cho 
Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) 
tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao công hàm, 
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại 
giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, 
quyết định của Nghị viện châu 
Âu thông qua Hiệp định EVFTA và 
EVIPA vào tháng 2/2020, và quyết 
định phê chuẩn của Quốc hội Việt 
Nam khẳng định mạnh mẽ mong 
muốn, lợi ích và quyết tâm của hai 

bên, tiếp tục nâng tầm và làm sâu 
sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và 
đối tác toàn diện Việt Nam - EU sau 
30 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề 
nghị các bộ, ngành liên quan của 
Việt Nam và các cơ quan của EU 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ để Hiệp 
định EVFTA sớm có hiệu lực, đem 
lại những lợi ích thiết thực cho 
người dân và doanh nghiệp hai 
bên. Thứ trưởng cũng đề nghị các 
nước thành viên EU hoàn thành 
phê chuẩn Hiệp định EVIPA trong 
thời gian sớm nhất.

Đại sứ EU Giorgio Aliberti 
chúc mừng các cơ quan Quốc hội 
và Chính phủ Việt Nam đã hoàn 
thành tiến trình phê chuẩn EVFTA 
và EVIPA. Đại sứ khẳng định việc 
hai bên thông qua 2 hiệp định là 
dấu mốc lịch sử, tạo các khuôn khổ 
quan trọng thúc đẩy mạnh quan 
hệ thương mại, đầu tư và quan hệ 
nhiều mặt giữa Việt Nam - EU.

Phía EU khẳng định sẽ tiếp tục 
phối hợp chặt chẽ với Việt Nam 
thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA 
và thúc đẩy các nước thành viên 
sớm phê chuẩn EVIPA.

3. Bộ Công Thương ban hành 
Thông tư quy định quy tắc 
xuất xứ trong EVFTA

Sau khi Quốc hội Việt Nam phê 
chuẩn Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - EU (EVFTA), Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã 
ký ban hành Thông tư số 11/2020/
TT-BCT ngày 15/6/2020 quy định 
về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
Hiệp định EVFTA. Chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) xuất khẩu sang 
thị trường EU từ Hiệp định EVFTA 
sẽ được thực hiện từ 01/08/2020 
bởi các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu 
đãi do Bộ Công thương ủy quyền.

Đây chính là cơ sở pháp lý quan 
trọng để hàng hóa xuất khẩu đi EU 
được cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực.

Theo Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ 
Công Thương), ngay khi Hiệp định 
EVFTA được ký kết, với tinh thần 
tích cực, chủ động đón đầu Hiệp 
định, Bộ Công Thương đã sớm 
triển khai nghiên cứu và xây dựng 
dự thảo Thông tư quy định quy tắc 
xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định 
EVFTA với mục tiêu Thông tư sẽ có 
hiệu lực cùng ngày hiệu lực của 
Hiệp định này.

Sau gần 1 năm xây dựng dự 
thảo, xin ý kiến các cơ quan liên 
quan cũng như cộng đồng doanh 
nghiệp, ngày 15/6/2020, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương đã ký ban hành 
Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy 
định về quy tắc xuất xứ hàng hóa 
trong Hiệp định EVFTA, ngay sau 
khi Quốc hội phê chuẩn Hiệp định 
này. Thông tư có hiệu lực từ ngày 
1/8/2020.

Thông tư số 11/2020/TT-BCT 
bao gồm 5 Chương, 42 Điều và 08 
Phụ lục ban hành kèm theo. Thông 

Toàn cảnh EVFTA,  
có hiệu lực từ 01/08/2020

 TOÀN CẢNH EVFTA, CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/08/2020
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tư quy định thực hiện quy tắc xuất 
xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA 
áp dụng với đối tượng là cơ quan, 
tổ chức cấp C/O và thương nhân.

Ngay khi Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực và đi vào thực thi, hàng 
hóa của Việt Nam xuất khẩu sang 
thị trường EU sẽ được cấp C/O mẫu 
EUR.1 theo quy định tại Thông tư số 
11/2020/TT-BCT và hưởng ưu đãi 
thuế quan theo Hiệp định EVFTA.

Việc cấp C/O mẫu EUR.1 cho 
hàng hóa xuất khẩu đi EU theo Hiệp 
định EVFTA được thực hiện bởi các 
cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi do 
Bộ Công Thương ủy quyền.

Việc sớm ban hành Thông tư 
hướng dẫn quy tắc xuất xứ trong 
Hiệp định EVFTA là một trong 
những hành động cụ thể về xây 
dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý 
trong nước nằm trong Kế hoạch 
hành động triển khai Hiệp định 
EVFTA của Bộ Công Thương.

Cục Xuất Nhập khẩu cho biết, 
một số mặt hàng như dệt may, 
mực và bạch tuộc chế biến được 
phép cộng gộp xuất xứ với nguyên 
liệu từ nước không phải thành viên 
Hiệp định, cơ chế chứng nhận và 
xác minh xuất xứ hàng hóa xuất 
xứ, chia nhỏ hàng hóa ở nước thứ 
ba ngoài Hiệp định, điều khoản 
đặc biệt về lãnh thổ... được xem là 
những điểm mới trong Hiệp định 
EVFTA.

Hơn nữa, theo quy định tại Hiệp 
định EVFTA, vào ngày Hiệp định 
EVFTA có hiệu lực, hàng hóa đang ở 
tại một nước thành viên hoặc trong 
quá trình vận chuyển, lưu kho tạm 
thời, trong kho ngoại quan hoặc 
trong khu phi thuế quan có thể 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo 
Hiệp định với điều kiện nộp chứng 
từ chứng nhận xuất xứ phát hành 
sau cho cơ quan hải quan nước 
thành viên nhập khẩu.

4. EVFTA sẽ tác động thế nào 
đến kinh tế Việt Nam?

Với những nội dung cam kết 
toàn diện và ở mức cao nhất trong 

số các hiệp định thương mại tự 
do trước đây của Việt Nam, EVFTA 
được kỳ vọng sẽ có những tác 
động sâu rộng đến nền kinh tế Việt 
Nam trong thời gian tới.

EVFTA được cho là sẽ giúp GDP 
của Việt Nam tăng thêm ở mức 
bình quân từ 2,18 đến 3,25% (cho 
giai đoạn 5 năm đầu thực hiện), 
4,57 - 5,30% (cho giai đoạn 05 năm 
tiếp theo) và 7,07 - 7,72% (cho giai 
đoạn 05 năm sau đó).

Với cam kết mở cửa thị trường 
mạnh mẽ trong hiệp định EVFTA 
sẽ tạo động lực lớn cho tăng 
trưởng xuất khẩu của Việt Nam, 
giúp đa dạng hóa thị trường và 
mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là 
các mặt hàng nông, thủy sản cũng 
như những mặt hàng Việt Nam có 
lợi thế cạnh tranh.

EU hiện là thị trường xuất khẩu 
lớn thứ hai của Việt Nam (sau Mỹ). 
Vị trí này sẽ được cải thiện một khi 
EVFTA có hiệu lực và khởi động 
quá trình loại bỏ 99% thuế quan 
lên hàng hóa. Thông qua Hiệp 
định này, Việt Nam có thể tiếp 
cận một thị trường tiềm năng với 
dân số hơn 500 triệu người, GDP 
khoảng 15.000 tỷ USD chiếm 22% 
GDP toàn cầu.

Về xuất khẩu, theo báo cáo của 
Bộ Công Thương, hiệp định EVFTA 
dự kiến giúp kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU tăng thêm 
khoảng 42,7% vào năm 2025 và 
44,37% vào năm 2030 so với không 
có Hiệp định. Đáng chú ý, nhiều mặt 
hàng sẽ có tăng trưởng cao, đơn cử 
như gạo có thể tăng thêm 65% vào 
năm 2025, đường tăng 8%,thịt lợn 

Scan để tải các tài liệu về 

EVFTA

tăng 4%, lâm sản tăng 3%, thịt gia 
súc gia cầm tăng 4%. Ngoài ra, trong 
nhóm ngành chế biến chế tạo như: 
dệt tăng 67%, may mặc tăng 81% và 
da giày tăng 99%...

Về nhập khẩu, dự kiến nhập 
khẩu từ EU sẽ tăng khoảng 33,06% 
vào năm 2025 và 36,7% vào năm 
2030, tập trung vào một số mặt 
hàng như phương tiện và thiết bị 
vận tải, máy móc thiết bị phụ tùng, 
điện thoại và linh kiện điện tử, 
dược phẩm.

Về đầu tư, EVFTA là cơ hội để 
Việt Nam có thể thu hút thêm các 
nhà đầu tư từ EU trong các lĩnh 
vực như công nghiệp chế biến chế 
tạo sử dụng công nghệ cao, năng 
lượng sạch, năng lượng tái tạo, 
dịch vụ.

EVFTA dự kiến giúp tăng thêm 
khoảng 146.000 việc làm mỗi năm. 
Về thu ngân sách, dự kiến tổng 
mức giảm thu từ giảm thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu trên 2.500 
tỷ đồng, tuy nhiên tăng thu từ thu 
nội địa dưới tác động của đầu tư, 
thương mại và tăng trưởng kinh 
tế khoảng 7.000 tỷ đồng giai đoạn 
2020 - 2030.
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VỚI EU VỚI VN

Xóa 85,5% số dòng thuế nhập khẩu vào EU Xóa 48,5% số dòng thuế nhập khẩu vào Việt Nam

Xóa 99,2% số dòng thuế (phần còn lại, EU 
dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với 
thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%)

Xóa 91,8% số dòng thuế (phần còn lại, EU dành 
cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập 
khẩu trong hạn ngạch là 0%)

Xóa 98,3% số dòng thuế (phần còn lại áp dụng lộ 
trình xóa bỏ thuế dài hơn hoặc áp dụng hạn ngạch 
thuế quan theo cam kết WTO)

Khi hiệp định có hiệu lực Khi hiệp định có hiệu lực

Sau 7 năm Sau 7 năm

Sau 10 năm

Gần 100% kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU  
sẽ được xóa bỏ thuế nhập  
khẩu sau lộ trình ngắn

Lộ trình xóa bỏ thuế quan 
với hàng xuất khẩu của EU 
vào Việt Nam

100,00%

75,00%

50,00%

25,00%

0,00%
Hiệp định có hiệu lực Sau 7 năm

0,80%14,40%

85,60%
99,20%

100,00%

75,00%

50,00%

25,00%

0,00%
Hiệp định có hiệu lực Sau 7 năm

8,20%

51,50% 48,50%

91,80%

THƯƠNG MẠI
HÀNG HÓA

n Phải đóng thuế
n Được gỡ bỏ

5. Lộ trình cắt giảm thuế quan
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Củ quả, rau củ quả chế biến, nước hoa quả khác, túi xách, vali, sản phẩm 
nhựa, sản phẩm gốm sứ thủy tinh: Về cơ bản sẽ được xóa bỏ thuế quan 
ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Sản phẩm thuộc diện cam kết theo hạn ngạch thuế quan: EU dành cho 
Việt Nam hạn ngạch thuế quan 25.000 tấn tinh bột sắn, 5.000 tấn ngô 
ngọt (riêng ngô bao tử sẽ không bị hạn ngạch thuế quan và được hưởng 
thuế suất 0% trong vòng 7 năm), 400 tấn tỏi và 350 tấn nấm. Thuế suất 
trong hạn ngạch của tất cả các mặt hàng thuộc diện cam kết theo hạn 
ngạch thuế quan của EU là 0%.

EU sẽ xóa bỏ thuế quan 
ngay khi Hiệp định có hiệu 
lực và không áp dụng hạn 
ngạch thuế quan.

EU dành cho Việt Nam hạn 
ngạch 10.000 tấn đường 
trắng và 10.000 sản phẩm 
chứa đường trên 80%.

EU dành cho Việt Nam hạn 
ngạch 80.000 tấn gạo (gồm 
30.000 tấn gạo xay xát, 
20.000 tấn gạo chưa xay xát 

và 30.000 tấn gạo thơm). EU 
sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với 

gạo tấm (giúp Việt Nam có thể xuất 
khẩu tới 100.000 tấn tấm vào EU hàng 
năm). Đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ 
đưa thuế suất về 0% sau một lộ trình 
nhất định.

Trừ cá ngừ đóng hộp và cá 
viên, 86,5% kim ngạch xuất 
khẩu trong 3 năm đầu, 90,3% 
trong 5 năm và 100% trong 
7 năm. Đối với cá ngừ đóng 
hộp, EU dành cho hạn ngạch 
thuế quan 11.500 tấn.

EU cam kết giảm thuế 
xuống 0% đối với 42,1% 
kim ngạch xuất khẩu của ta 
ngay khi Hiệp định có hiệu 
lực. Sau 3 năm và 7 năm kể 
từ khi Hiệp định có hiệu lực 
thì tỷ lệ này sẽ lần lượt là 
73,2% và 100%.

Trong vòng 5 năm kể từ khi 
Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ 
xóa bỏ thuế quan với 77,3% 
kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam, 22,7% kim ngạch còn 
lại sẽ được xóa bỏ sau 7 năm.

Lộ trình EU cam kết xóa bỏ thuế quan  
với các nhóm hàng quan trọng của Việt Nam

DỆT MAY GIÀY DÉP

GẠOTHỦY SẢN

ĐƯỜNG MẬT ONG

Sản phẩm khác
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Hai bên cam kết tạo ra một môi trường đầu tư cởi mở, thuận lợi 
cho hoạt động của các doanh nghiệp. Cam kết của Việt Nam có 
đi xa hơn cam kết trong WTO. Cam kết của EU cao hơn trong cam 
kết trong WTO, tương đương với mức cam kết cao nhất của EU 
trong những Hiệp định FTA gần đây của EU.

Hai bên cam kết về đối xử quốc gia trong lĩnh vực đầu tư, đồng 
thời thảo thuận về nội dung giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu 
tư và nhà nước.

Hiệp định EVFTA cũng gồm các chương liên quan đến: Quy định về DNNN, thương 
mại điện tử giữa Việt Nam và EU; Minh bạch hóa; Thương mại và phát triển bền vững, 
hợp tác và xây dựng năng lực, pháp lý - thể chế, chính sách cạnh tranh và trợ cấp.

Cam kết về sở hữu trí tuệ gồm cam kết về bản quyền, phát minh, sáng chế, cam kết 
liên quan tới dược phẩm và chỉ dẫn địa lý... Về cơ bản, các cam kết về sở hữu trí tuệ 
của Việt Nam là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Về chỉ dẫn địa lý, khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam sẽ bảo hộ trên 160 chỉ dẫn địa 
lý của EU (bao gồm 28 thành viên) và EU sẽ bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. 

Việt Nam và EU thống nhất các nội dung tương đương với Hiệp định mua sắm của 
Chính phủ (GPA) của WTO. Với một số nghĩa vụ như đấu thầu qua mạng, thiết lập 
cổng thông tin điện tử để đăng tải thông tin đấu thầu... Việt Nam có lộ trình để thực 
hiện. EU cũng cam kết dành hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để thực thi các nghĩa vụ này.

Việt nam bảo lưu có thời hạn quyền dành riêng một tỷ lệ 
nhất định giá trị các gói thầu cho nhà thầu, hàng hóa, dịch 
vụ và lao động trong nước trong vòng 18 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực.

Dịch vụ bảo hiểm Dịch vụ ngân hàng Dịch vụ viễn thông Dịch vụ phân phối
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Hai bên cam kết tạo ra một môi trường đầu tư cởi mở, thuận lợi 
cho hoạt động của các doanh nghiệp. Cam kết của Việt Nam có đi 
xa hơn cam kết trong WTO. Cam kết của EU cao hơn trong cam kết 
trong WTO, tương đương với mức cam kết cao nhất của EU trong 
những Hiệp định FTA gần đây của EU.

Hai bên cam kết về đối xử quốc gia trong lĩnh vực đầu tư, đồng thời 
thảo thuận về nội dung giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và 
nhà nước.

Hiệp định EVFTA cũng gồm các chương liên quan đến: Quy định về DNNN, thương mại 
điện tử giữa Việt Nam và EU; Minh bạch hóa; Thương mại và phát triển bền vững, hợp 
tác và xây dựng năng lực, pháp lý - thể chế, chính sách cạnh tranh và trợ cấp.

Cam kết về sở hữu trí tuệ gồm cam kết về bản quyền, phát minh, sáng chế, cam kết 
liên quan tới dược phẩm và chỉ dẫn địa lý... Về cơ bản, các cam kết về sở hữu trí tuệ của 
Việt Nam là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Về chỉ dẫn địa lý, khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam sẽ bảo hộ trên 160 chỉ dẫn địa lý 
của EU (bao gồm 28 thành viên) và EU sẽ bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. 

Việt Nam và EU thống nhất các nội dung tương đương với Hiệp định mua sắm của 
Chính phủ (GPA) của WTO. Với một số nghĩa vụ như đấu thầu qua mạng, thiết lập cổng 
thông tin điện tử để đăng tải thông tin đấu thầu... Việt Nam có lộ trình để thực hiện. EU 
cũng cam kết dành hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để thực thi các nghĩa vụ này.

Việt nam bảo lưu có thời hạn quyền dành riêng một tỷ lệ 
nhất định giá trị các gói thầu cho nhà thầu, hàng hóa, dịch 
vụ và lao động trong nước trong vòng 18 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực.

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ

MUA SẮM CỦA CHÍNH PHỦ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CÁC NỘI DUNG KHÁC
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Hai bên cam kết tạo ra một môi trường đầu tư cởi mở, thuận lợi 

cho hoạt động của các doanh nghiệp. Cam kết của Việt Nam có đi 

xa hơn cam kết trong WTO. Cam kết của EU cao hơn trong cam kết 

trong WTO, tương đương với mức cam kết cao nhất của EU trong 

những Hiệp định FTA gần đây của EU.

Hai bên cam kết về đối xử quốc gia trong lĩnh vực đầu tư, đồng thời 

thảo thuận về nội dung giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và 

nhà nước.

Hiệp định EVFTA cũng gồm các chương liên quan đến: Quy định về DNNN, thương mại 

điện tử giữa Việt Nam và EU; Minh bạch hóa; Thương mại và phát triển bền vững, hợp 

tác và xây dựng năng lực, pháp lý - thể chế, chính sách cạnh tranh và trợ cấp.

Cam kết về sở hữu trí tuệ gồm cam kết về bản quyền, phát minh, sáng chế, cam kết 

liên quan tới dược phẩm và chỉ dẫn địa lý... Về cơ bản, các cam kết về sở hữu trí tuệ của 

Việt Nam là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Về chỉ dẫn địa lý, khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam sẽ bảo hộ trên 160 chỉ dẫn địa lý 

của EU (bao gồm 28 thành viên) và EU sẽ bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. 

Việt Nam và EU thống nhất các nội dung tương đương với Hiệp định mua sắm của 

Chính phủ (GPA) của WTO. Với một số nghĩa vụ như đấu thầu qua mạng, thiết lập cổng 

thông tin điện tử để đăng tải thông tin đấu thầu... Việt Nam có lộ trình để thực hiện. EU 

cũng cam kết dành hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để thực thi các nghĩa vụ này.

Việt nam bảo lưu có thời hạn quyền dành riêng một tỷ lệ 

nhất định giá trị các gói thầu cho nhà thầu, hàng hóa, dịch 

vụ và lao động trong nước trong vòng 18 năm kể từ khi Hiệp 

định có hiệu lực.

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ

MUA SẮM CỦA CHÍNH PHỦ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CÁC NỘI DUNG KHÁC

Dịch vụ bảo hiểm
Dịch vụ ngân hàng

Dịch vụ viễn thông
Dịch vụ phân phối

CÁC NỘI DUNG KHÁC

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

MUA SẮM CỦA CHÍNH PHỦ

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ

Nguồn: Bộ Công thương, Trung tâm WTO, CO VCCI, Lao động, Kinh tế & Đô thị

6. Một số nội dung quan trọng khác



Kirby là một công ty thuộc Tập 
đoàn Alghanim Industries - một 
trong số ít những tập đoàn thuộc 
sở hữu tư nhân lớn nhất tại khu 
vực Vùng Vịnh, với trên 40 năm 
kinh nghiệm hoạt động sản xuất, 
kinh doanh tại hơn 70 quốc gia 
trên thế giới.

Tại Việt Nam, công ty Kirby 
Đông Nam Á đã hoạt động  từ năm 
2008 với nhà máy đặt tại khu công 
nghiệp Nhơn Trạch 3, tỉnh Đồng 
Nai. Công ty có văn phòng tại TP. 
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và 
các nước Đông Nam Á để thuận 
tiện cho việc phục vụ nhu cầu của 
khách hàng nhanh chóng và tốt 
nhất không chỉ tại Việt Nam mà 
cho các nước trong và ngoài khu 
vực như là Thái Lan, Miến Điện, 
Singapore, Malaysia, Indonesia, 
Philippines, Lào, Campuchia, 
Srilanka, Brunei và Úc.

Ông Anup Kumar Dave - Tổng 
Giám đốc công ty Kirby Đông Nam 
Á, cho biết, Kirby hiện có 5 nhà 
máy sản xuất đặt tại Kuwait, các 
tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất 
(UAE), Ấn Độ và Việt Nam có tổng 
công suất lên đến 400.000 tấn/
năm. Trong đó, nhà máy tại Đồng 
Nai là nhà máy lớn nhất của Kirby, 
và Việt Nam là thị trường tiềm 
năng nhất của công ty tại khu vực 
Đông Nam Á. Chia sẻ về thành quả 
đạt được sau hơn một thập kỷ vận 
hành nhà máy tại Đồng Nai, Ông 
Anup tự hào cho biết: “Chúng tôi 
đã xây dựng được thương hiệu 
“Kirby” trong khu vực, và hơn thế 
nữa, Kirby đã hợp tác tiến hành rất 
nhiều dự án của các khách hàng 

là các công ty lớn, từ các tập đoàn 
đa quốc gia đến các doanh nghiệp 
trong nước. Trong hơn 10 năm 
qua, chúng tôi đã xây dựng hơn 
2.000 công trình  dự án trong khu 
vực”.

“Một trong những chìa khóa 
làm nên sự thành công của Kirby 
trong quá trình phát triển tại Việt 
Nam là việc tuân theo quy tắc và 
giá trị cốt lõi của công ty - ‘‘Kirby 
Way’’, nơi mà công ty tập trung 
vào đổi mới, đào tạo nhân lực 
và trao quyền cho mọi người để 
tăng cường sự tham gia, kết nối 
và ra quyết định tốt hơn cho công 
việc. Điều này đã giúp chúng tôi 
cải thiện năng suất và khối lượng 
công việc kinh doanh một cách 
nhất quán. Ông Anup Kumar Dave 
chia sẻ thêm. 

Sản phẩm nhà thép tiền chế và 
kết cấu thép của Kirby được ứng 

Kirby  cung cấp giải pháp ưu 
việt trong thiết kế, chế tạo và 
lắp dựng nhà thép tiền chế như 
sau:

R  Thiết kế và báo giá trong  
 thời gian ngắn nhất.

R  Thiết kế, chế tạo, xây lắp   
 theo các tiêu chuẩn quốc  
 tế mới nhất (AISC 2005, AISI  
 2001 - 2003 updated, IBC  
 2006).

R  Phục vụ khách hàng  
 chuyên nghiệp.

Kirby cam kết thực hiện các dự 
án với năng lực chuyên môn 
cao, hoàn thành đúng thời hạn 
và đáp ứng hoàn toàn nhu cầu 
đa dạng của khách hàng.

dụng trong xây dựng xưởng sản 
xuất, nhà kho, kho lạnh, siêu thị, 
phòng trưng bày, trung tâm phân 
phối sản phẩm, tòa nhà văn phòng, 
nhà để máy bay... Là một công ty đi 
tiên phong trong ngành, Kirby rất 
có danh tiếng trong cung cấp các 
giải pháp cho nhà thép tiền chế, 
nhà xưởng công nghiệp và dân 
dụng theo tiêu chuẩn chất lượng 
quốc tế với mức giá cạnh tranh 
hợp lý. 



1. Quà tặng đặc biệt dành cho các hội viên hoàn 
tất đóng phí hội viên trong năm 2020
Đối với các hội viên VCCI-HCM đã hoàn tất đóng hội 
phí trong năm 2020, VCCI-HCM sẽ gửi tặng:

l  1 bài viết PR miễn phí đăng trên website VCCI-HCM  
 (tối đa 1.000 chữ và 3 hình minh họa).

l  1 tháng logo listing trên trang chủ website  
 VCCI-HCM.

l  1 quyển danh bạ hội viên VCCI-HCM gửi trực tiếp  
 đến doanh nghiệp bằng đường bưu điện.

Doanh nghiệp hội viên đã hoàn tất đóng hội phí năm 
2020 vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin thương mại, 
VCCI-HCM theo thông tin bên dưới để được hướng dẫn 
nhận quà.

Doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin thương mại, 
VCCI-HCM theo thông tin bên dưới để được tư vấn chi tiết.

Thông tin liên hệ:

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI, VCCI-HCM
Địa chỉ: Phòng 205, lầu 2, tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
C. Vân Anh - Điện thoại: 028. 3932 5171 - Email: vananh@vcci-hcm.org.vn

2. Ưu đãi đặc biệt danh cho các hội viên tham gia 
quảng bá hình ảnh, thương hiệu trên các kênh 
truyền thông VCCI-HCM
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên phục hồi và 
vượt qua giai đoạn khó khăn sau dịch Covid-19, VCCI-
HCM triển khai Chương trình ưu đãi đặc biệt hỗ trợ 
doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tăng cường độ 
nhận diện và kết nối khách hàng tiềm năng trên các 
kênh truyền thông của VCCI-HCM.

Cụ thể, doanh nghiệp hội viên ký hợp đồng quảng cáo 
trong Quý 3 năm 2020 sẽ nhận được những ưu đãi sau:

l  Được hưởng mức giá cực kỳ ưu đãi (giảm 50% cho các  
 giá trị hợp đồng trên 19 triệu, giảm 30% cho các giá trị  
 hợp đồng khác).

l  Được tặng 2 tháng logo listing trên trang chủ website  
 VCCI-HCM.

l  Được đăng miễn phí bài viết giới thiệu về hoạt động  
 của doanh nghiệp trên Tạp chí VCCI NEWS.

GÓC HỘI VIÊN

Các kênh truyền thông  
VCCI-HCM Chi phí

Website Từ 3.000.000 VNĐ

Facebook Từ 3.000.000 VNĐ 

Tạp chí VCCI NEWS Từ 3.000.000 VNĐ

Bản tin điện tử  
VCCI E-newsletter

Từ 5.000.000 VNĐ

Bảng giá tham khảo




