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XUÂN CANH TÝ

Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội 
đề ra. Tăng trưởng GDP cả năm 2019 đạt trên 7,02%, quy mô GDP ước đạt hơn 266 tỷ USD, bình quân 
GDP đầu người đạt gần 2.800 USD. Lạm phát được duy trì ở mức thấp nhất trong 3 năm qua 2,73%. Kim 
ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên cán mốc 500 tỷ USD, cả năm ước tính xuất siêu 10 tỷ USD. Chỉ số Năng 
lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam tăng 10 bậc, đạt thứ hạng 67/141, đã phản ánh những nỗ lực 
cải cách thể chế quan trọng của Chính phủ Việt Nam. Đáng chú ý, Bộ Luật Lao động 2019 được Quốc hội 
thông qua ngày 20/11/2019 đã có những tác động đến mối quan hệ lao động và môi trường kinh doanh 
của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam. Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, nền 
kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng vẫn đang đối mặt với nhiều thách 
thức trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, chiến tranh thương mại kéo dài, áp lực thực thi các cam kết 
trong Hiệp định Thương mại tự do, cũng như tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong năm qua, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 
như kiến nghị mạnh mẽ lên Chính phủ về việc cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên 
ngành, phản ánh các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, thúc đẩy hội nhập, khơi dậy tinh thần khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo. Các chính sách, bộ luật quan trọng liên quan đến doanh nghiệp được thông 
qua, các hiệp định thương mại tự do được ký kết, các hoạt động đối ngoại quan trọng đều có dấu ấn của 
VCCI. Là một trong những đơn vị hoạt động tích cực trong hệ thống VCCI, Chi nhánh VCCI tại thành 
phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) thời gian qua đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động xúc tiến 
thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam 
trong quá trình hội nhập và phát triển.

Để đạt được mục tiêu 1 triệu Doanh nghiệp năm 2020, bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ trong việc 
hoàn thiện thể chế chính sách và tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, vai trò hỗ trợ và kết nối của 
VCCI cũng như nội lực của Doanh nghiệp - lực lượng nòng cốt đi đầu trong phát triển kinh tế đất nước là 
vô cùng quan trọng. Với tôn chỉ “liên kết, đồng hành cùng doanh nghiệp”, VCCI-HCM sẽ tiếp tục sát cánh 
cùng cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện vai trò đại diện của mình một cách mạnh mẽ và thực chất hơn 
nữa, đồng thời sẽ tiếp tục là tổ chức xúc tiến, cơ quan tham mưu đáng tin cậy của Chính phủ trong các 
vấn đề hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Trong không khí vui tươi và ấm áp của những ngày đầu xuân Canh Tý 2020, thay mặt Ban lãnh đạo và tập 
thể cán bộ VCCI-HCM, tôi xin trân trọng gửi đến Quý Hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác 
của VCCI-HCM lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Kính chúc Quý vị cùng gia đình một năm mới Mạnh 
khỏe, Hạnh phúc và Thành đạt.

Trân trọng.

Thư Chúc Tết

Phó Chủ tịch VCCI
Giám đốc VCCI-HCM

VÕ TÂN THÀNH

XUÂN CANH TÝ
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01 Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính  
 và doanh nghiệp về cải cách thủ tục  

 hành chính thuế, hải quan năm 2019

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp được Bộ Tài chính phối hợp với 
VCCI tổ chức hàng năm nhằm tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công 
tác cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, tạo môi trường 
kinh doanh minh bạch và thuận lợi cho các doanh nghiệp, cũng 
như thông tin - tuyên truyền các quy định về thuế và hải quan đã 
và sắp ban hành, đồng thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc 
cho các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp và tăng cường 
quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan. 
Tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị năm nay được tổ chức vào ngày 28/11/2019 và tập trung vào 2 nội dung chính: (1) Thông tin 
tổng hợp về các thay đổi về chính sách, thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế, hải quan và (2) Đối thoại giải đáp khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp ý xây dựng các văn bản pháp luật từ phía các doanh nghiệp.
Hội nghị đã thu hút hơn 500 Doanh nghiệp khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận đến tham dự. Hội nghị năm nay đã thành 
công tốt đẹp và đáp ứng cơ bản những nhu cầu, vướng mắc của Doanh nghiệp.

Trong năm vừa qua, một trong những hoạt động quan 
trọng liên quan đến việc tác động chính sách và xây 
dựng pháp luật của VCCI-HCM là hoạt động thu thập, 
tổng hợp và đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi Bộ luật 
Lao động 2012. Văn phòng Giới sử dụng lao động thuộc 
VCCI-HCM đã chủ động tổ chức nhiều buổi hội thảo 
chuyên đề, họp nhóm chuyên gia, các cấp quản lý tại 
các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình 
Dương, Long An... để lắng nghe thu thập ý kiến đóng 
góp cho việc xây dựng Dự thảo sửa đổi Bộ luật lao động 
2012.
Hoạt động đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật lao động 
sửa đổi được thực hiện đúng trọng tâm và thu hút sự 
quan tâm của đông đảo doanh nghiệp tham gia góp ý. 
Từ cơ sở này, đã củng cố quan điểm của VCCI về một số 
điều khoản trong dự thảo Bộ luật Lao động mới có giá 
trị thực tiễn và nhận được sự nhất trí cao của các bên 
liên quan.

02

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Kết quả, các nội dung của Bộ luật Lao động được Quốc 
Hội khóa 14 thông qua ngày 20/11/2019, đã ghi nhận 
và luật hóa các nội dung do cộng đồng doanh nghiệp 
đóng góp.

02  Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ dự án  
“Đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động 2012”

HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
CỦA VCCI-HCM 2019
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03 Diễn đàn  
Mekong - Lan Thương

Ngày 7/11, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) 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”. 
Đây là lần thứ hai Diễn đàn thương mại Mekong - Lan Thương được tổ chức, nhằm kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong khu 
vực và là sự kiện hàng năm, luân phiên tổ chức tại các quốc gia trong khu vực Tiểu vùng Mekong - Lan Thương trong giai đoạn 2018 - 2022.
Tại diễn đàn này, các chuyên gia đã tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy thương mại và hợp tác đầu tư giữa các nước trong khu vực. 
Đặc biệt, điểm nhấn của diễn đàn là phiên kết nối hợp tác đầu tư của hơn 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ đến từ các quốc gia trong khu 
vực, giúp các doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu thị trường, chia sẻ kinh nghiệm trong cải tiến sản xuất và mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư. 
Từ đó, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận chuỗi cung ứng ngành thực phẩm khu vực và toàn cầu, tăng tính cạnh tranh của 
sản phẩm trên thị trường quốc tế.

04 Diễn đàn doanh nghiệp  
Việt Nam - C.H Czech

Ngày 21/11, Chi nhánh Phòng Thương mại Việt Nam tại 
TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Đại sứ quán C.H Czech 
tại Việt Nam tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Czech - Việt Nam 
nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Richard 
Brabec, Bộ trưởng Môi trường C.H Czech.
Diễn đàn có sự tham dự của gần 20 doanh nghiệp Cộng hòa 
Czech chuyên về các lĩnh vực: xử lý môi trường, giáo dục - đào 
tạo, hệ thống nông nghiệp, thực phẩm, nghiên cứu biến đổi 
khí hậu, năng lượng tái tạo... Đặc biệt, có sự quan tâm của hơn 
50 doanh nghiệp Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí và 
sinh viên, giảng viên, chuyên gia của các trường đại học Việt 
Nam. 
Chuyến thăm lần này của Ngài Bộ trưởng C.H Czech có ý nghĩa 
quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, 
truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt 
là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, nhất là 
khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh 
châu Âu (EVFTA) vừa được ký kết và dự kiến sẽ sớm được 
Quốc hội hai bên phê chuẩn trong năm 2020 tới đây

05  Hội thảo ngành dệt may, giày dép,  
 đồ gỗ, đồ uống Việt Nam trước cơ hội  

 và thách thức từ Hiệp định CPTPP

Hội thảo ngành dệt may, giày dép, đồ gỗ, đồ uống Việt Nam trước cơ 
hội và thách thức từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) do VCCI-HCM tổ chức đã diễn ra ngày 
5/12/2019 tại TP.HCM.
Tại hội thảo, theo nhận định của VCCI, mặc dù tỉ lệ xuất khẩu vào 
các nước CPTPP khá cao nhưng mới tập trung vào một số thị trường 
truyền thống, đã có Hiệp định Thương mại tự do FTA song phương 
từ trước như Nhật Bản, Australia... Kim ngạch xuất khẩu vào các thị 
trường như Canada, Peru, Mexico còn rất khiêm tốn, đó là dư địa lớn 
cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sau khi CPTPP đi vào thực thi.
Các chuyên gia cũng cho rằng CPTPP là hiệp định đặc biệt quan trọng 
đối với các ngành dệt may, giày dép, đồ gỗ và đồ uống  của Việt Nam 
vì đây là những sản phẩm, lĩnh vực mà Việt Nam có thể mạnh và có 
kim ngạch xuất khẩu hàng đầu. Do đó, các doanh nghiệp của các 
ngành này được dự báo sẽ có cơ hội phát triển rất lớn để phát triển 
sản xuất thông qua việc thực hiện các thay đổi về thể chế, qui tắc 
nhằm thực thi các cam kết khi CPTPP có hiệu lực, sẵn sàng thu hút 
nguồn lực đầu tư lớn vào Việt Nam trong thời gian tới.

03 04 05
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06  Hội thảo: “Ngành Logistics trước cơ hội  
 và thách thức từ Hiệp định thương mại tự do  

 Việt Nam - EU”

Tác động của EVFTA đối với triển vọng phát triển ngành Logistics được thể hiện 
ở hai góc độ. Thứ nhất là từ cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và EU trong 
lĩnh vực dịch vụ vận tải và phục vụ vận tải. Thứ hai là cam kết trong các lĩnh vực 
ảnh hưởng tới thị trường dịch vụ logistics. Trên đây những nội dung được đề 
cập tại buổi Hội thảo “Ngành Logistics trước cơ hội và thách thức từ Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU” được VCCI-HCM tổ chức  ngày 24/10/2019 
tại TP.HCM. 
Cũng tại hội thảo, theo các chuyên gia, để có thể tận dụng được các cơ hội cũng 
như hạn chế tối thiểu các thách thức từ EVFTA, các DN cần phải hiểu đúng, hiểu 
rõ các nội dung cam kết của EVFTA để có sự chuẩn bị tiếp cận với thị trường, 
để hiểu được sân chơi chung. Bên cạnh đó, các DN cần phải nâng cao năng lực 
cạnh tranh của mình về nguồn nhân lực, áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao 
kỹ năng quản lý trong lĩnh vực này để đem đến hiệu quả cao hơn.

07 Hội nghị “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho ngành nuôi trồng thủy sản”

Hội nghị được tổ chức vào ngày 13/11/2019, do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp với Liên 
đoàn Giới chủ Na Uy (NHO) tổ chức.
Từ tháng 6/2017, VCCI-HCM và NHO cùng các đối tác đã khởi động chương 
trình “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong ngành nuôi trồng thủy sản” 
nhằm thúc đẩy chất lượng giáo dục nghề nghiệp thông qua mô hình hợp tác 
giữa nhà trường và doanh nghiệp. 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.
Chương trình hợp tác trong giai đoạn 2020 - 2024 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. Na Uy là một quốc gia thế 
mạnh về nghề nuôi biển xa bờ và Việt Nam mong muốn trở thành một trong 
những nước hàng đầu phát triển ngành công nghiệp nuôi biển xa bờ. 
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08  Diễn đàn kinh doanh  
 có trách nhiệm tại  

 Việt Nam

Diễn đàn kinh doanh có trách nhiệm là 
diễn đàn để các nhà hoạch định chính 
sách, doanh nghiệp, tổ chức đại diện của 
người lao động, các tổ chức xã hội và các cơ 
sở đào tạo thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm 
những vấn đề liên quan tới việc áp dụng, 
thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại 
Việt Nam. Việc áp dụng các nguyên tắc và 
thực hành doanh nghiệp có trách nhiệm sẽ 
giúp thúc đẩy chiến lược hội nhập sâu rộng 
vào nền kinh tế toàn cầu của Việt Nam, đây 
là sự kiện được Chi nhánh Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào 
ngày 25-26/11/2019 tại TP.HCM
Sự kiện này đã thu hút hơn 150 đại biểu 
đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các 
tổ chức trong nước và quốc tế, các hiệp 
hội doanh nghiệp, đặc biệt có sự tham dự 
đông đảo các doanh nghiệp đến từ khu vực 
TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiêm 
Giám đốc VCCI-HCM, ông Võ Tân Thành, 
cho biết: “Việc khuyến khích và thúc đẩy 
các doanh nghiệp trong nước hoạt động 
kinh doanh theo các nguyên tắc được quốc 
tế công nhận về quyền con người, bảo 
vệ môi trường, sự liêm chính trong kinh 
doanh và chống tham nhũng là một phần 
trong chiến lược nâng cao năng lực cho các 
doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu”. 

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM
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Trong thời đại Cách mạng 4.0, môi trường 
kinh doanh liên tục thay đổi và phát triển 
nhanh chóng, mở ra cho doanh nghiệp Việt 
Nam nhiều cơ hội, kèm theo đó cũng không 
ít những khó khăn và thách thức. Điều đó đòi 
hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý luôn cần cập 
nhật kiến thức đổi mới tư duy kinh doanh, 
nhất là áp dụng công nghệ thông tin vào việc 
xây dựng hệ thống quản lý, sản xuất... để xử 
lý những tình huống, những khó khăn của 
doanh nghiệp một cách tối ưu. Nắm bắt được 
vấn đề trên, trong năm 2019, VCCI-HCM đã tổ 
chức thành công Chương trình đào tạo Giám 
đốc Điều hành chuyên nghiệp nghiệp (Chief 
Executive Officer - CEO) dành cho các quản 
lý cấp trung và cao cấp, giúp họ hoạch định và 
xây dựng chiến lược quản lý, kinh doanh trong 
thời đại 4.0, góp phần tạo nên giá trị gia tăng 
cho doanh nghiệp nói riêng và phát triển nền 
kinh tế Việt Nam nói chung.

09 “Women Will - Sức mạnh phụ 
nữ thời đại kinh tế số” 

Ngày 10/10/2019, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI - HCM) phối hợp cùng 
chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0 tổ chức buổi 
hội thảo chuyên đề “Sức mạnh phụ nữ trong thời đại kinh 
tế số” tại Trung tâm hội nghị White Palace, TP. Hồ Chí 
Minh.
Buổi hội thảo là một trong những sự kiện thuộc chuỗi 
chương trình Women Will - một sáng kiến của Google, với 
sứ mệnh mang đến cho phụ nữ những cơ hội cải thiện 
kinh tế và phát triển bản thân. Hơn 600 đại biểu đã tham 
dự hội thảo, bao gồm các nữ doanh nhân, cán bộ quản lý 
và nhân viên văn phòng của doanh nghiệp, các bạn sinh 
viên có tinh thần khởi nghiệp đến từ RMIT và các trường 
đại học khác.
Đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam, chương trình Women 
Will tiếp tục cung cấp những khóa học miễn phí về kỹ 
thuật số và kỹ năng mềm, giúp chị em bứt phá khỏi những 
giới hạn của bản thân để vững bước và phát triển.

10

09

10 Chương trình đào tạo Giám đốc điều hành 
chuyên nghiệp - CEO
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1. CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Đoàn vào: Đón tiếp và làm việc với 150 đoàn khách quốc tế gồm 1.436 lượt khách.

137

146

150

2017 2018 2019

Số đoàn vào

Số đoàn vào
Tiếp đoàn Florida Trade Mission (Hoa Kỳ)

Tiếp đoàn doanh nghiệp Hong Kong Tiếp đoàn đại biểu Phòng Thương mại  
TP. Thẩm Quyến (Trung Quốc)

Tiếp Tổng Lãnh sự Thái Lan

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG VCCI 2019



www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM   9

XUÂN CANH TÝ

2. CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

Thực hiện 120 đợt làm việc 
kiểm tra năng lực, quy trình 
sản xuất của doanh nghiệp đề 
nghị cấp C/O.

Đoàn ra: Tổ chức 9 đoàn khảo sát thị trường nước ngoài, bao gồm Hoa Kỳ, Liên Bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, 
Philippines,...

Tổ chức 84 Hội thảo, hội nghị về xúc tiến thương mại và các hội nghị tọa đàm chuyên đề.

Đoàn khảo sát thị trường Hàn Quốc

Giao lưu với đoàn doanh nghiệp  
Chung Cheong - Hàn Quốc

Diễn đàn doanh nghiệp Séc - Việt Diễn đàn Mekong - Lan Thương

Diễn đàn Hội thảo Ngành dệt may, giày dép, đồ gỗ, đồ uống 
Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ Hiệp định CPTPP

Tập huấn Cơ chế CNXX đối với doanh nghiệp Việt Nam xuất 
khẩu hàng hóa vào EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

6 10 9

66

108

87

2017 2018 2019
Số đoàn ra Số lượt người

Trả lời 75 thư yêu cầu 
(giảm 28%) thẩm tra lại 291 
bộ C/O (giảm1,4% so với năm 
ngoái).

C/O C/O C/O
2017

438.361

2018

438.697

2019

446.883
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3. CÔNG TÁC ĐẠI DIỆN CHO GIỚI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Tổ chức 43 Khóa tập huấn, 23 Hội thảo, tọa đàm, 145 đợt tư vấn cho hơn 30 doanh nghiệp về:

Các hoạt động liên quan đến 
pháp luật và quan hệ lao động

Tham vấn trực tiếp tại doanh nghiệp 
phía Nam về những tác động của chính 
sách lương tối thiểu năm 2018, đánh giá 
thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp 
khi thực hiện chính sách lương tối thiểu 
và mức điều chỉnh đề nghị cho lương tối 
thiểu năm 2019.

Làm việc chặt chẽ với Bộ LĐTBXH và các 
chuyên gia để đóng góp các ý kiến cho 
việc sửa đổi Bộ Luật Lao động 2012.

Phối hợp với Tổ chức Lao động quốc 
tế (ILO) triển khai các hoạt động trong 
khuôn khổ Dự án Quan hệ lao động, Dự 
án Chuỗi cung ứng có trách nhiệm tại 
châu Á.

Các hoạt động nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc

Các hoạt động cải thiện chất 
lượng đào tạo nghề

Hội thảo Lấy ý kiến về Dự thảo  
Bộ luật Lao động sửa đổi

Hội nghị Phát triển nguồn nhân lực  
chất lượng cao ngành nuôi trồng thủy sản

Diễn đàn Quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động  
Việt Nam: “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới  
và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”

Diễn đàn kinh doanh có trách nhiệm  
tại Việt Nam

Dự án SCORE
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao  

năng lực cạnh tranh

Dự án OXFAM
Nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng 

nông sản tại các tỉnh ĐBSCL

Chiến dịch 100 ngày nói không  
với tai nạn lao động

Hội thảo Vai trò của DN trong phát triển chuỗi 
giá trị lúa gạo bền vững và toàn diện tại ĐBSCL

4. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP

Tổ chức 122 khóa đào tạo/ tập huấn cho 4.542 lượt DN tham dự, về xuất nhập khẩu, 
xuất xứ hàng hóa, lao động, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, các kỹ năng cho DN 
trong điều hành sản xuất, marketing, tài chính, nhân sự,...

Khóa đào tạo Giám đốc Điều hành Doanh nghiệp - CEO 4.0
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5. CÔNG TÁC HỘI VIÊN, DOANH NHÂN NỮ

Số lượng HỘI VIÊN MỚI  
được kết nạp trong năm

77

116 122

2017 2018 2019
Số khóa

Phối hợp với CESO tổ chức các khóa đào tạo  
tăng cường năng lực và ứng ụng đối mới sáng tạo  

cho lãnh đạo DNNVV

Phối hợp với Facebook tổ chức Tập huấn Sử dụng Facebook cho DNNVV

Chương trình đào tạo  
bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân TP.HCM  

- Lớp khởi sự doanh nghiệp

Lễ Kết nạp Hội viên mới2017

60

2018

71

2019

80

Công tác Hội viên

Công tác doanh nhân nữ

Tổ chức 19 hoạt động (tăng 46%) cho 
các DN hội viên trong Hội đồng Doanh 
nhân nữ bao gồm 16 khóa đào tạo, và 
3 hội thảo chuyên đề, tiêu biểu như tổ 
chức khóa đào tạo WomenWill: Cách 
mạng công nghệ 4.0 - Thách thức và 
cơ hội, WomenWill: Phụ nữ và kỹ năng 
lãnh đạo, ...
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6. CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

7.  CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

l Cung cấp thông tin: 458 Doanh nghiệp/ tổ chức  
trong và ngoài nước;

l Xuất bản 10 số bản tin;

l Gửi 16 số bản tin điện tử;

l Lượng người truy cập Website đạt 160.892 (tăng 36,57%);

l Xuất bản các ấn phẩm Danh bạ Hội viên Connections 2019 
- 2020, Cẩm nang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;

l Thu hút 10 lượt doanh nghiệp tham gia quảng cáo.
Bản tin E-bulletin

Website Danh bạ Hội viên Cẩm nang Đầu tư

04 - 05/2019
Lập kế hoạch, xác định 

mục tiêu ưu tiên

07 - 08/2019
Rà soát, đánh giá  

hiệu suất giữa năm

12/2019
Đánh giá cuối năm,  
xếp hạng hiệu suất

Tập huấn nội bộ để nâng cao  
năng lực đội ngũ CBNV

Số lượng: 4 đợt tập huấn 
Thành phần: BGĐ, TPP, chuyên viên 10 phòng/ 
trung tâm
Tỷ lệ CBNV tham dự: 51/82 (62%)

Ứng dụng phần mềm E-Office
Áp dụng từ 15/07/2019 
2 phiên bản nền tảng website và điện thoại (app)
Tỷ lệ CBNV sử dụng:  
71/82 (86,6%)
Công tác văn thư và điều hành nội bộ được xử lý 
nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí, 
cấp lãnh đạo thuận tiện theo dõi.

HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Xây dựng và triển khai Quy trình Quản lý hiệu suất



30%

VCCI-HCM

ƯU ĐÃI
MỨC GIÁ

Bảng giá tham khảo
Các kênh truyền thông  Chi phí
VCCI-HCM

Website Từ 3.000.000 VNĐ

Bản tin Từ 3.000.000 VNĐ

Bản tin điện tử Từ 5.000.000 VNĐ

Facebook Từ 3.000.000 VNĐ 

Danh bạ Hội viên  Từ 9.000.000 VNĐ
CONNECTIONS

Các hình thức khác  Từ 9.000.000 VNĐ
và các gói tích hợp nhiều kênh

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU TRÊN CÁC KÊNH 
TRUYỀN THÔNG CỦA VCCI-HCM
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
- Chi nhánh TP.HCM (VCCI-HCM) trân trọng 
thông báo đến quý doanh nghiệp Chương 
trình đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá 
thương hiệu trên các kênh truyền thông của 
VCCI-HCM.

Cụ thể, doanh nghiệp ký hợp đồng quảng cáo 
trên các kênh truyền thông của VCCI-HCM 
trong Quý I năm 2020 sẽ nhận được những ưu 
đãi sau:

● Được hưởng mức giá ưu đãi (giảm 30% cho 
các giá trị hợp đồng trên 10 triệu).

● Được đăng miễn phí bài viết giới thiệu về 
hoạt động của doanh nghiệp trên website

Để được tư vấn chi tiết, quý doanh nghiệp vui lòng 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: 0909 110 192 - Email: vananh@vcci-hcm.org.vn

Trân trọng kính mời quý doanh nghiệp quan tâm 
đăng ký tham gia chương trình.

www.vcci-hcm.org.vn
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DẤU ẤN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 2019

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chững lại, kèm với những ảnh hưởng tới từ chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung, việc bùng nổ dịch ASF và một số tác động khác từ các hiệp định hợp tác giữa các 

nước, nhìn chung trong năm 2019 vừa qua, tuy gặp nhiều thách thức nhưng Việt Nam cũng đã gặt 
hái được những thành công nhất định.

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp GDP Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011, vượt chỉ tiêu 6.8% của Chính phủ đề ra. Tuy mức tăng trưởng 
năm 2019 thấp hơn của năm 2018 nhưng con số này vẫn cao hơn kết quả các năm 2011 - 2017, nhờ vào nỗ lực cải thiện các chỉ tiêu lạm 
phát, giảm thâm hụt ngân sách, tăng quy mô dự trữ ngoại hối, và cũng như tăng sức chống chịu các cú sốc kinh tế tương lai. 
Ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ là hai ngành dẫn dắt tăng trưởng chung, bù đắp cho sự sụt giảm của nhóm ngành nông, lâm, thủy 
sản do đối mặt với nhiều khó khăn. Ví dụ như dịch tả lợn bùng phát ở Châu Phi thời gian qua làm nguồn cung thịt heo giảm và từ đó làm 
giá thịt tăng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân chính đẩy lạm phát giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 12/2019 tăng 5.23% so với cùng kỳ năm 
trước và là mức tăng cao nhất trong 9 năm trở lại đây.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam năm 2019 tăng 7.2% so với năm 2018, cao nhất trong vòng 10 năm gần đây. Vốn đầu 
tư trực tiếp của nước ngoài dần chuyển sang hình thức góp vốn và mua cổ phần với xu hướng tăng đến 41% so năm 2018 do chi phí đầu tư 
thấp, số liệu đầu tư rõ ràng và dễ kiểm soát. 
Bên cạnh đó, về nhóm ngành thu hút FDI, công nghiệp chế biến - chế tạo luôn là nhóm ngành then chốt trong những năm gần đây, tỷ 
trọng đóng góp ngành chủ yếu phụ thuộc vào khối doanh nghiệp FDI, như Samsung. Bất động sản công nghiệp cũng là một trong những 
phân khúc thu hút bậc nhất vì được hỗ trợ nhiều chính sách miễn giảm, ưu đãi thuế đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
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n  Đăng ký mới

n  Góp vốn, mua cổ phần

n  Đăng ký điều chỉnh  
 vốn đầu tư

n  Công nghiệp chế biến, chế tạo

n  Kinh doanh bất động sản
n  Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa  
 ô tô, mô tô, xe máy

n  Khác

Tổng vốn đầu tư của Đối tác nước ngoài (tỷ USD) Phân bổ FDI đăng ký mới theo ngành (triệu USD)

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nguồn: World Bank, Tổng cục Thống kê

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG
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Năm 2019, Việt Nam lọt TOP 30 quốc gia có tăng trưởng xuất nhập khẩu cao trên thế giới, với mức xuất siêu US$9.9 tỷ, đạt kỷ lục từ 
trước tới nay. Đó là nhờ chủ trương mở cửa, hội nhập quốc tế, tận dụng các cơ hội từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và cam kết cắt 
giảm thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) được ký kết trong năm 2019. Cụ thể là, Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) xóa bỏ 99% thuế hải quan, mở ra cơ hội 
đưa hàng hóa sang 200 thị trường, quốc gia trên thế giới.
Việt Nam cũng bộc lộ nỗ lực đáng kể trong việc giành ưu thế trên sân nhà sau giai đoạn lệ thuộc quá nhiều vào FDI: tốc độ tăng kim ngạch 
xuất khẩu nội địa đạt 17.7%, cao hơn 13.5% so với tốc độ tăng của khối có vốn đầu tư nước ngoài.

Là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực Nghiên cứu thị 
trường và Tư vấn doanh nghiệp, Ipsos BC nhận định năm 2020 - 
năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 
(2016 - 2020), sẽ là mốc quan trọng cho nền tảng của giai đoạn 
phát triển kinh tế mới.
Dự kiến trong năm 2020, nhờ các Hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới FTA được ký kết năm 2019, Việt Nam sẽ lọt vào mắt 
xanh của nhiều đối tác nước ngoài. Trong đó, bất động sản công 
nghiệp được đánh giá là điểm sáng đón đầu xu hướng FDI với 
nhiều lợi thế khi xu hướng chuyển dịch đầu tư sản xuất từ nước 
khác sang Việt Nam dần tăng.
Hơn nữa, với bối cảnh kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, Việt Nam chủ trương chuyển hướng thu hút FDI từ 
số lượng sang chất lượng, ưu tiên các dự án có áp dụng công 
nghệ tiên tiến, gia tăng giá trị cao và góp phần phát triển ngành 
dịch vụ chất lượng cao ở Việt Nam, điển hình như tài chính - 
ngân hàng, fintech, bảo hiểm, logistics, giáo dục - đào tạo hay y 
tế, du lịch,...

Năm 2019, số lượng doanh nghiệp sang tìm hiểu cơ hội đầu tư 
tại Việt Nam tăng mạnh 30% so với 2018. Nổi bật là Trung Quốc 
với vốn cấp mới đầu tư trong 11 tháng 2019 đã tăng hơn gấp đôi 
so với cả năm 2018. Hơn một nửa trong 56 công ty rời Trung 
Quốc chọn Việt Nam là điểm đến để tránh rủi ro thuế quan, 
cũng như đáp ứng những quy tắc thương mại của Mỹ.

3.  XUẤT NHẬP KHẨU

4. DỰ BÁO CỦA IPSOS BUSINESS CONSULTING

Nguồn: Tổng cục Thống kê* So với năm 2018
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Tuy nhiên, Việt Nam vẫn sẽ phải đối mặt với những thách thức 
đến từ nội tại nền kinh tế, đặc biệt là áp lực đối với lạm phát 
trong năm 2020 sẽ nhiều hơn so với năm 2019. Trong đó, rủi 
ro lớn nhất đến từ các biến động bất lợi của ngành chăn nuôi 
khiến nền giá tăng cao, tăng rủi ro lạm phát gây sức ép lên nền 
kinh tế năm sau. Ipsos BC nhận định để có thể kiểm soát được 
rủi ro lạm phát CPI trong 2020, Chính phủ cần tận dụng cơ hội 
để tái cơ cấu ngành chăn nuôi, gia tăng thị phần các loại gia súc 
gia cầm khác.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức 
bên ngoài như căng thẳng thương mại giữa các nước lớn vẫn 
còn phức tạp hay các yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng 
hàng hóa của các thị trường xuất khẩu. Điều này đòi hỏi doanh 
nghiệp Việt Nam phải nâng cao tiêu chuẩn và tăng cường chất 
lượng sản phẩm trong nước để thích nghi với các điều kiện kinh 
tế mới. Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động ứng phó, thường 
xuyên cập nhật, nghiên cứu thị trường để đưa ra kế hoạch phù 
hợp với định hướng phát triển kinh doanh, đầu tư của mình.

*  Trang thông tin được VCCI-HCM thực hiện với sự cộng tác của Ipsos Busisness Consulting
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CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2019
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Kim ngạch xuất nhập khẩu phân theo nước - khu vực năm 2019 (Tỷ USD)
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Ông Jean-Jacques Bouflet,
Phó Chủ tịch Phòng Thương 
mại châu Âu tại Việt Nam 
(Eurocham) 

Hiệp định thương mại tự do EU - Việt 
Nam (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ 
đầu tư (IPA) mà hai bên đã ký kết vào 
tháng 6/2019 và hiện giờ đang chờ 

phê duyệt từ Liên minh châu Âu (EU) và Quốc hội Việt Nam. 
Đây sẽ là sự kiện rất lớn của Việt Nam và EU, mở ra nhiều 
cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam sang thị 
trường EU và ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp châu Âu 
cũng sẽ tăng cường đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam 
hơn nhờ những cam kết vào ưu đãi từ Việt Nam

TS. Vũ Tiến Lộc,  
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI)

2020 vẫn tiếp tục là năm khó khăn với doanh 
nghiệp vì xu thế tăng trưởng kinh tế thế giới 
giảm tốc, thách thức với kinh tế còn nhiều. 
Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, nhưng sức 
khỏe của doanh nghiệp và nền kinh tế vẫn 

còn nhiều vấn đề cần lưu tâm. Cụ thể, năm 2019, nguồn thu từ sản 
xuất kinh doanh vào ngân sách Nhà nước không đạt dự toán. Bên 
cạnh đó, dù chúng ta có cải thiện về môi trường kinh doanh nhưng 
vẫn còn chưa cao. Môi trường kinh doanh mới đứng thứ 5 trong 
ASEAN, hành trình như vậy vẫn còn rất xa để vào top 4. Tuy nhiên, 
Chính phủ đang chủ trương thành lập tổ công tác đặc biệt để giải 
quyết những điểm chồng chéo trong kinh doanh, đó có thể là điểm 
đột phá của năm 2020.

TS. Trần Du Lịch,
Thành viên Tổ tư vấn kinh tế 
của Thủ tướng Chính phủ 

Kinh tế Việt Nam thời điểm này so với 
5 năm trước đã tốt hơn, những yếu 
tố từng gây bất ổn kinh tế vĩ mô như 
ngân hàng từng bị coi là “quả bom nổ 

chậm” hiện nay đã cực kỳ ổn định. Đối với những vướng mắc 
ở vấn đề thể chế tuy không tốn nhiều tiền nhưng lại khó làm. 
Tồn tại lâu nay là một nền kinh tế tăng trưởng dựa vào nợ, đe 
dọa cả nền kinh tế. Tôi e ngại nợ quốc gia, tức là nợ ngoại tệ 
phải trả hằng năm. 5 năm trước gặp nhiều doanh nghiệp kêu 
thiếu vốn và hiện nay gặp họ vẫn kêu thiếu vốn. Nền kinh tế 
không thiếu vốn nhưng nghẽn ở chỗ không tiếp cận được 
vốn. Năm 2020, nền kinh tế vẫn tiếp tục phát triển nhưng 
vẫn tồn tại những điểm nghẽn và những điểm nghẽn càng 
để lâu càng khó gỡ. Hy vọng Việt Nam trong 10 năm tới phát 
triển cao hơn nhưng với điều kiện phải khơi thông được thể 
chế và nguồn lực.

Ông Eric Sidgwick,
Giám đốc Quốc gia ADB  
tại Việt Nam

Năm 2020 được dự báo tình hình thế giới và 
khu vực sẽ diễn biễn phức tạp, khó lường. 
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn là 
những thách thức khó đoán định đang kéo 

giảm thương mại toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế của nhiều nền kinh 
tế lớn trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc được dự báo đang 
chậm lại. Giá dầu thế giới diễn biến khó dự báo. Các yếu tố bên ngoài 
không mấy thuận lợi như vậy sẽ có những ảnh hưởng bất lợi đến nền 
kinh tế định hướng xuất khẩu và có độ mở cao như Việt Nam

Ghi chú: Chỉ số % tăng/giảm so với năm 2018. Nguồn: Tổng Cục Thống Kê
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THÁO GỠ KHÓ KHĂN, TẠO THUẬN LỢI  
CHO KINH TẾ TƯ NHÂN PHÁT TRIỂN
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia năm 2020.

Trong đó, năm 2020 phấn đấu môi 
trường kinh doanh theo xếp hạng 
EoDB (của Ngân hàng thế giới - 
WB) lên 10 bậc; năng lực cạnh tranh 

theo xếp hạng GCI 4.0 (của Diễn đàn kinh 
tế thế giới - WEF) lên 5 bậc; đổi mới sáng 
tạo theo xếp hạng GII (của Tổ chức Sở  
hữu Trí tuệ Thế giới - WIPO) - lên 3 - 4 bậc; 
Chính phủ điện tử (của Liên Hợp Quốc - 
UN) lên 10 - 15 bậc.

Dù có những cảnh báo thận trọng với các 
mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2020, nhưng 
nhiều tổ chức tài chính vẫn có niềm tin vào 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2020. Đặc 
biệt, với việc ban hành Nghị quyết số 02/
NQ-CP ngày 01/01/2020, khu vực kinh tế 
tư nhân đã và đang trở thành trung tâm 
của cải cách. Trước đó, Chính phủ đã ban 
hành các Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 
16/05/2016 về hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết 139/NQ-
CP ngày 09/11/2018 về cắt giảm chi phí cho 
doanh nghiệp, Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 
17/7/2019 về giải pháp khuyến khích, thúc 
đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 
hiệu quả, an toàn và bền vững... cùng nhiều 
chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp về khoa học công nghệ, thị 
trường, nguồn nhân lực...

Với tinh thần luôn đồng hành cùng doanh 
nghiệp của Đảng và Nhà nước cũng như sự 
nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của chính cộng 
đồng doanh nghiệp, sau hơn 30 năm đổi 
mới, khu vực doanh nghiệp tư nhân ngày 
càng phát huy và khẳng định vai trò, vị 
trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã 

hội quốc gia. Chuyển dịch cơ cấu quy mô 
doanh nghiệp theo hướng tích cực, tỉ trọng 
các doanh nghiệp quy mô vừa có xu hướng 
tăng trong khi tỉ trọng nhóm doanh nghiệp 
siêu nhỏ giảm, tạo tiền đề hình thành lực 
lượng doanh nghiệp Việt Nam có vai trò 
dẫn dắt. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng 
để kinh tế phát triển ổn định và bền vững, 
bên cạnh những mục tiêu và giải pháp cụ 
thể cho việc cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh như Nghị quyết 02 của Chính 
phủ đã đề cập, cần đẩy mạnh hỗ trợ phát 
triển khu vực kinh tế tư nhân.

Trong những năm gần đây, bên cạnh các 
tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp FDI lớn, 
đã xuất hiện những tập đoàn kinh tế lớn 
trong khu vực tư nhân với quy mô ngày 
càng tăng, tiềm lực lớn, tham gia đầu tư 

vào những ngành, lĩnh vực có tác động lớn 
đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước 
như phát triển hạ tầng, công nghệ thông 
tin, lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực chế 
tạo kỹ thuật cao...
Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt 
Nam 2019 do World Bank công bố mới đây 
cũng đã khẳng định, trong bối cảnh không 
ít rủi ro trong nước lẫn bên ngoài, việc phát 
triển khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam 
cần được ưu tiên để giảm thiểu rủi ro, bao 
gồm thông qua cải thiện môi trường kinh 
doanh và các phương án huy động tài chính 
dài hạn.
“Triển vọng kinh tế Việt Nam sắp tới và 
trong trung hạn là tích cực với mức tăng 
GDP dự báo quanh 6,5% trong những năm 
tới”, World Bank nhận định.

Nguồn: Báo Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cử tri huyện Cát Hải, Hải Phòng
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CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO MÀ VIỆT NAM ĐANG THAM GIA

Hiệp định thương mại tự do 
ASEAN - Trung Quốc (ACFTA)

Hiệp định thương mại tự 
do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

Hiệp định đối tác kinh tế  
Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)

Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam - Chile (VCFTA)

Hiệp định Thương mại Tự do  
Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)

FTA Việt Nam - Liên minh
kinh tế Á - Âu (VCUFTA)

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Hiệp định thương mại tự do  
Việt Nam - Israel

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam 
- Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Hiệp định thương mại tự do 
ASEAN - HongKong (AHKFTA)

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện  
khu vực (RCEP ASEAN+6)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam  
- Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, 
Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten)

Hiệp định thương mại tự do 
ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện  
ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)

Hiệp định thương mại tự do 
ASEAN - Australia/ New Zealand 
(AANZFTA)

Trung tâm Thông tin Thương mại, VCCI-HCM tổng hợp
(Nguồn: Báo Công Thương, TT WTO - VCCI)
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Tính tới thời điểm 7/2019, Việt Nam đã có tổng cộng 12 FTA đang có hiệu lực, 01 FTA đã ký, và 03 FTA đang trong quá trình 
đàm phán. Với số lượng này, Việt Nam nằm trong tốp các nền kinh tế có nhiều FTA nhất trong khu vực và trên thế giới.
Tất cả các FTA này đều có các cam kết ưu đãi, xóa bỏ thuế quan đối với phần lớn các loại hàng hóa xuất nhập khẩu giữa 
Việt Nam và các thị trường đối tác. Điều này tạo ra những cơ hội cực kỳ có ý nghĩa cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập 

khẩu của Việt Nam.

Tuy nhiên, với mỗi FTA, để có thể được hưởng các ưu đãi thuế quan mà các thị trường cam kết dành cho nhau, hàng hóa phải 
đáp ứng các điều kiện về quy tắc xuất xứ và có chứng nhận xuất xứ phù hợp với yêu cầu của FTA đó.

Thời gian qua, việc thực thi 12 FTA đang có hiệu lực cho thấy chỉ khoảng 30% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được hưởng các 
ưu đãi thuế quan từ các FTA này. Nói cách khác, một phần lớn hàng hóa xuất khẩu đi các thị trường dù đã có FTA nhưng vẫn 
phải chịu thuế thông thường (thuế MFN) mà chưa được hưởng các ưu đãi thuế quan. Một nguyên nhân cơ bản được chỉ ra là do 
doanh nghiệp chưa nắm được hoặc chưa đáp ứng được các yêu cầu về xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan.

Mặc dù vậy, tới nay việc tận dụng các lợi ích từ các FTA đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Sẽ có nhiều 
lý do khác nhau cả khách quan và chủ quan, có thể do còn nhiều doanh nghiệp chưa biết về các FTA này do khả năng tiếp thu 
còn hạn chế bởi phần lớn doanh nghiệp của Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tiếp cận thông tin không được tốt. 
Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rất cần tìm hiểu thị trường đối tác trong FTA để sản xuất sản phẩm gì, sản phẩm 
như thế nào và giá cả bao nhiêu, áp dụng quy tắc xuất xứ ra làm sao… bởi dù thuế suất có thể giảm về 0% nhưng không phải 
doanh nghiệp Việt Nam muốn sản xuất sản phẩm gì cũng có thể bán được ở thị trường các quốc gia tham gia FTA với Việt Nam. 

Quan trọng nhất là doanh nghiệp Việt Nam cần phải nắm vững quy tắc xuất xứ của các đối tác trong FTA mà Việt Nam đã thực 
thi đối với sản phẩm của chính doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp cũng phải phối hợp chặt chẽ với phía chính phủ để tháo gỡ 
các hàng rào kiểm dịch khi sản phẩm xuất khẩu bị vướng mắc.

Nguồn: Trung tâm WTO, VOV

Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động 
nhiều hơn để tận dụng cơ hội từ FTA
Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sau giai đoạn mở cửa theo chiều rộng bằng việc 
gia nhập và thực thi các cam kết WTO, Việt Nam đã bước sang giai đoạn hội nhập theo 
chiều sâu, với việc đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA).
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promotion of exports of Polish and Vietnamese 
entrepreneurs, especially small and medium enterprises;
promotion of Polish brands;
supporting the inflow of foreign direct investment;
supporting Polish investments abroad;
supporting Polish and Vietnamese investments in Poland;
providing entrepreneurs with economic and trade 
information on foreign markets and information on the  
conditions and legal regulations for conducting business 
in Poland, including running an information portal; 
organizing informational and promotional events in Poland 
and abroad,
publishing activity.

Address in Ho Chi Minh City:
Foreign Trade Office of the Polish Investment and Trade Agency 
in Ho Chi Minh City
Sun Wah Tower, 14th Floor, room 1401, 115 Nguyen Hue, 
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 28 3821 9990
https://vietnam.trade.gov.pl       piotr.harasimowicz@paih.gov.pl
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The Foreign Trade Office is tasked
with the following activities: 

Tokyo SME Support Center, are a public organization and have 
useful data of excellent SMEs located in Tokyo, the capital of 
Japan, on an unparalleled scale. We are a professional group 
dealing effectively with “Business Matching” of your enterprise 
with a well-suited enterprise in ASEAN. The key word in the 
process of “Business Matching” is “Win-Win & Long-Term 
Relationship”.

By the Business Matching based on the Win-Win & Long-
Term Relationship, SMEs located in Tokyo will realize free 
and vigorous business transactions with enterprises in ASEAN. 
Further, we are sure that the above-mentioned activities will 
generate new products and new technologies, advance the cultivation 
of human resources, and then lead to the development of the relevant 
countries.

Contact us by:
https://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html
Tel: +81-3-5822-7241 - E-mail: ttc@tokyo-kosha.or.jp
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VĂN PHÒNG GIỚI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Education and Research EAER

WHERE 
BUSINESS
GOES TO 
GROW

Hong Kong’s strategic location and world class infrastructure make it 
an ideal business hub in Asia. Its free flow of information, simple and 

low tax regime, range of financing options and easy access to Asia’s fastest 
growing markets make it the perfect place for your business.

Invest Hong Kong has the expertise to help you set up and expand smoothly 
in our city. Our services are free, confidential and tailored to your needs.

Get in touch at investhk.gov.hk

Headquarters (Hong Kong)
25/F, Fairmont House, 
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong
(852) 3107 1000
enq@investhk.gov.hk

Singapore office 
 Melvin Lee

(65) 6330 9338
melvin_lee@hketosin.gov.hk

Find Us on Social Media & 
Download Our Mobile App 
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