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Kinh tế Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 
trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến 
phức tạp, khó lường; lạm phát cao, tăng 
trưởng thấp; cạnh tranh địa chính trị, 
thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Báo 
cáo Tình hình kinh tế, xã hội của Tổng Cục 
Thống kê cho thấy tăng trưởng GDP cả năm 
2022 đạt kỷ lục 8,02%, cao nhất giai đoạn 
2011 - 2022. Hoạt động xuất, nhập khẩu 
đảm bảo kết nối hàng hóa với thế giới và 
có mức thặng dư tích cực. Tổng kim ngạch 
xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2022 ước 
đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ 
năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 10,6%; 
nhập khẩu tăng 8,4%; xuất siêu 11,2 tỷ 
USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 
hơn 27,72 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 22,4 
tỷ USD, tăng 13,5%, cao nhất trong 5 năm 
qua. Số lượng doanh nghiệp gia nhập thị 
trường tiếp tục tăng cao. Trong năm 2022, 
cả nước có 208,3 nghìn doanh nghiệp đăng 
ký thành lập mới, tăng 30,3%; gấp 1,3 lần 
mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và 
tái gia nhập thị trường giai đoạn 2017-2021 
(167.029 doanh nghiệp), số doanh nghiệp 
quay trở lại hoạt động tăng 38,8%.

Tình hình kinh tế TP.HCM và các tỉnh trọng 
điểm lân cận cũng dần hồi phục với nhiều 
điểm sáng qua hơn 1 năm thực hiện Nghị 
quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về quy 
định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Riêng 
TP.HCM, từ mức giảm sâu chưa từng có 
trong lịch sử 5,36% của năm 2021, đến nay 
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TP có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và 
cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước, 
GRDP đạt 9,03%. Chỉ số sản xuất công 
nghiệp (IIP) tăng 13,9% cho thấy hoạt động 
sản xuất công nghiệp đang phục hồi và thu 
hút lao động trở lại làm việc.

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho 
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Liên 
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) đã kịp thời phản ánh tình hình 
khó khăn, các kiến nghị của doanh nghiệp 
lên Chính phủ và các cơ quan hữu quan, 
tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp tiếp cận và tận dụng hiệu 
quả các chính sách hỗ trợ thích ứng với 
dịch Covid-19. Là một trong những đơn vị 
tích cực trong hệ thống VCCI, Chi nhánh 
VCCI tại TP.HCM (VCCI-HCM) thời gian qua 
đã có nhiều đóng góp quan trọng trong 
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, giảm thiểu 
tác động của đại dịch, phục hồi và tái hoạt 
động sản xuất.

Năm 2023, kinh tế thế giới được hầu hết 
các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng 
chậm lại do cạnh tranh địa chính trị giữa 
các nước lớn vẫn còn tiếp diễn, thị trường 
tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng… vẫn 
tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, sự phục 
hồi kinh tế của các thị trường trọng điểm 
như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu nhập 
khẩu tại các nước này tăng cao. Với nền 
tảng cơ bản tốt, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp 

tục tăng trưởng, tình hình sản xuất - kinh 
doanh, đặc biệt là xuất khẩu sẽ tăng mạnh. 
Bối cảnh kinh tế thế giới biến động, bất 
ổn tuy tạo ra nhiều thách thức, áp lực cho 
doanh nghiệp, song đây cũng là cơ hội để 
các doanh nghiệp xem xét lại hoạt động, 
tái cơ cấu, thúc đẩy chuyển đổi số, đa dạng 
hóa sản phẩm, nguồn cung và kênh phân 
phối, hướng đến phát triển xanh, phát 
triển bền vững. Bên cạnh vai trò đồng hành 
và tiếp sức của Chính phủ, chính quyền các 
cấp, thì những nỗ lực, sáng kiến, giải pháp 
thích ứng và hướng đi phù hợp của doanh 
nghiệp cũng vô cùng quan trọng. VCCI-
HCM sẽ luôn là người bạn đồng hành, tin 
cậy, hỗ trợ tích cực cho hội viên và cộng 
đồng doanh nghiệp trên hành trình phát 
triển và ngày một lớn mạnh.

Trong không khí vui tươi và ấm áp của 
những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, 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 mừng năm mới 
tốt đẹp nhất. Kính chúc Quý vị cùng gia 
đình một năm mới Bình an, Hạnh phúc và 
Thành công.

Trân trọng.

Giám đốc VCCI-HCM
TRẦN NGỌC LIÊM
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CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
CỦA VCCI-HCM NĂM 2022

Sự kiện diễn ra vào ngày 25/11, do VCCI-
HCM và Bộ Tài chính phối tổ chức, thu hút 
600 đại diện doanh nghiệp, hiệp hội tham 
dự. Hội nghị là sự kiện thường niên phối 
hợp giữa VCCI và Bộ Tài chính, là cơ hội để 
củng cố quan hệ giữa cơ quan thuế, hải 
quan với cộng đồng doanh nghiệp trong 
chia sẻ thông tin, cùng nhau thảo luận các 
cơ chế hợp tác phù hợp, tạo môi trường 
thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động 
của cả hai bên.

Theo đánh giá của ông Võ Tân Thành, Phó 
Chủ tịch VCCI, trong những năm qua, các 
nỗ lực cải cách của Bộ Tài chính đã mang 
lại những kết quả quan trọng và tác động 
lớn đến môi trường hoạt động của cộng 
đồng doanh nghiệp. Dẫn chứng cụ thể, 
ông Thành cho biết, vào thời điểm chương 
trình đối thoại được thực hiện cách đây 
16 năm, trong những chỉ số đánh giá của 

World Bank thì chỉ số nộp thuế của Việt 
Nam đứng ở cuối danh sách trong khu 
vực. “Tuy nhiên, đến nay, với quyết tâm 
thực hiện cho được công cuộc cải cách, với 
thủ tục hành chính thuế, hải quan, bền bỉ 
thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại 
bằng các hình thức khác nhau nhằm lắng 
nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, 
Bộ Tài chính đã từng bước nâng cao thứ 
hạng của ngành trong xếp hạng quốc tế. 
Điều này đem lại những cải tiến tích cực 
cho cộng đồng doanh nghiệp cả về quy 
trình thủ tục, chính sách, đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học công nghệ trong cung 
ứng dịch vụ công tự động hóa một số quy 
trình thủ tục, tư duy và phong cách làm 
việc ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại 
của cán bộ thuế - hải quan giảm bớt sự 
chồng chéo trong giải quyết quy trình, thủ 
tục…” - Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành 
nhấn mạnh.

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TOÀN QUỐC  
GIỮA BỘ TÀI CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP VỀ CẢI CÁCH 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ, HẢI QUAN

01
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GÓP Ý XÂY DỰNG 16 VĂN BẢN  
CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững 
mạnh, môi trường kinh doanh luôn đóng vai trò 
rất quan trọng. Hiểu được điều này, VCCI-HCM 
đã phát huy thế mạnh của mình trong việc đóng 
góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật, tạo 
dựng một môi trường minh bạch và công bằng. 
Trong năm 2022, Chi nhánh đã thực hiện góp ý 
xây dựng 16 văn bản chính sách pháp luật, tiêu 
biểu như Kiến nghị về thu phí hạ tầng cảng biển; 
Dự thảo Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng; 
Dự thảo các quyết định, nghị quyết của Chính 
quyền địa phương các tỉnh/thành khu vực do 
VCCI-HCM phụ trách.

Với vai trò là cầu nối giữa cơ quan soạn thảo và 
cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm quyền và lợi 
ích của doanh nghiệp, đồng thời để đảm bảo 
tính hợp lý, khả thi của văn bản trong quá trình 
thực thi pháp luật của các cơ quan hữu quan, 
VCCI-HCM đã tổ chức hơn 10 Hội thảo về pháp 
luật để trưng cầu ý kiến đóng góp đến từ các Đại 
biểu tham dự là các chuyên gia, luật sư, đại diện 
các doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan ban 
ngành trên địa bàn TP.HCM.

TIN VCCI-HCM
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HỘI THẢO “TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ LAO 
ĐỘNG VIỆC LÀM TẠI TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI”

Trong thời gian vừa qua, chuỗi cung ứng 
toàn cầu đang gặp phải những thách thức 
do tác động kép của đại dịch Covid-19 và 
suy thoái kinh tế. Trong quý IV của năm 
2022, rất nhiều Doanh nghiệp đã chịu sự 
ảnh hưởng nặng nề từ sự sụt giảm đơn 
hàng của các nhãn hàng, trong đó đặc biệt 
là các Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất 
khẩu. Trước tình hình đó, nhiều Doanh 
nghiệp tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng 
Nai đã phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm chi 
phí, trong đó việc giảm thời gian làm việc 
và cắt giảm lao động đang là một trong các 
giải pháp mà Doanh nghiệp thực hiện để 
ứng phó với tình hình trên.

Trong bối cảnh đó, VCCI-HCM đã phối 
hợp cùng các đối tác ba bên: Bộ LĐTBXH, 
các Sở LĐTBXH và Liên đoàn lao động 3 
tỉnh TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai để 
tổ chức buổi Hội thảo về Tình hình sản 
xuất kinh doanh và lao động việc làm tại 
TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai vào ngày 

02/12/2022. Tại buổi Hội thảo, VCCI-HCM 
đã trình bày báo cáo khảo sát nhanh về 
tình hình lao động việc làm tại các Doanh 
nghiệp trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương 
và Đồng Nai trong đó cho thấy rõ được tình 
hình giảm thời gian làm việc và cắt giảm 
lao động tại các Doanh nghiệp trong khu 
vực. Đồng thời, VCCI-HCM cũng đã tập hợp 
các ý kiến và lắng nghe các chia sẻ của các 
Hiệp Hội Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp 
xuất khẩu để cùng nhau thảo luận các biện 
pháp hỗ trợ Doanh nghiệp giải quyết khó 
khăn, duy trì việc làm cho người lao động 
cũng như giải quyết các chính sách cho 
người lao động trong giai đoạn cuối năm. 
Với các kiến nghị của VCCI-HCM, Hiệp Hội 
Doanh nghiệp và các Doanh nghiệp trên 
địa bàn, đại diện Bộ LĐTB&XH cũng đã ghi 
nhận và báo cáo Chính phủ, đồng thời đề 
nghị các địa phương xây dựng, ban hành 
các gói hỗ trợ Doanh nghiệp để vượt qua 
các khó khăn trước tình hình sụt giảm đơn 
hàng.

03
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CHUỖI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP  
VÀ GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VỚI CÁC NƯỚC

Khi các nền kinh tế trên thế giới đã mở cửa 
giao lưu trở lại, tiềm năng, cơ hội mở ra cho 
các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2022 là 
rất lớn. Với 15 Hiệp định Thương mại Tự do đã 
ký kết, đáng chú ý là Hiệp định Đối tác Kinh tế 
Toàn diện Khu vực (RCEP) bắt đầu có hiệu lực 
từ 1/1/2022, hoạt động xúc tiến, thương mại và 
đầu tư của VCCI-HCM trong năm 2022 diễn ra 
khá sôi nổi.

Chi nhánh đã tiếp đón gần 30 đoàn khách cũng 
như các quan chức chính phủ từ các quốc gia, 
châu lục đến Việt Nam để tìm hiểu tình hình 
kinh tế, tăng cường hợp tác và thúc đẩy thương 
mại đầu tư, đồng thời tổ chức 3 đoàn doanh 
nghiệp đi khảo sát thị trường nước ngoài như 
Hoa Kỳ, Liên Bang Nga, Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Chi nhánh đã tổ chức 66 sự kiện 
xúc tiến thương mại, đầu tư, đem lại nhiều cơ 
hội hợp tác, mở rộng thị trường và kết nối giao 
thương cho các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự 
phát triển của nền kinh tế, mở ra nhiều cánh cửa 
cho sự hội nhập của Việt Nam ra thế giới. Các 
sự kiện tiêu biểu như: Diễn đàn doanh nghiệp 
Pháp ngữ, Diễn đàn Kinh doanh nông nghiệp 
Việt Nam - EU, Giao lưu thương mại Việt Nam 
- Argentina, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - 
Ấn Độ, Giao lưu Thương mại Việt Nam - Ba Lan, 
Hội thảo Tiềm năng hợp tác đầu tư - kinh doanh 
với thị trường Tây Phi trong ngành Nông sản 
đặc biệt ngành Điều, Hội thảo Khu vực Vịnh lớn 
Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao (GBA): Cơ 
hội đầu tư và kinh doanh cho các doanh nghiệp 
Việt Nam, Giao lưu thương mại Việt Nam - Trung 
Quốc Ngành thiết bị thể thao,…

04
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HỘI THẢO “HAI NĂM THỰC THI HIỆP ĐỊNH EVFTA  
- GIA TĂNG CƠ HỘI XUẤT KHẨU VÀ ĐẦU TƯ  
THÔNG QUA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) 
có hiệu lực từ ngày 01/08/2020. Sau 2 năm thực 
thi đã mang lại những hiệu quả tích cực về tăng 
trưởng thương mại hai chiều giữa Việt Nam và 
EU. Trong đó, thương mại hai chiều Việt Nam - 
EU đã đạt 57 tỷ USD trong năm 2021, tăng 14,5% 
so với năm 2020. Bên cạnh các kết quả tích cực, 
Việt Nam cũng còn cần thực hiện nhiều kế hoạch, 
chiến lược nhằm đáp ứng được các yêu cầu của 
các quốc gia trong khối EU để tận dụng triệt để 
các cơ hội do EVFTA mang lại. Chính vì vậy, VCCI 
HCM đã tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề “Hai 
năm thực thi hiệp định EVFTA - Gia tăng cơ hội 
xuất khẩu và đầu tư thông qua phát triển bền vững”. Buổi hội thảo đã được tổ chức vào ngày 24/08/2022 
với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các sở ban ngành các tỉnh, phái đoàn EU, các tổ chức quốc 
tế cùng đại diện các Hiệp hội, Doanh nghiệp trong các ngành như dệt may, da giày, chế biến gỗ,...

Tại buổi hội thảo, đại diện phái đoàn EU, Ông Carten Schittek - Tham tán, Trưởng Ban kinh tế thương 
mại cũng đã đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong tiến trình thực thi Hiệp định EVFTA. Trong bối cảnh 
thực hiện các yêu cầu trong EVFTA, vấn đề kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững cũng đang 
là các chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Đồng thời, diễn giả của buổi Hội thảo, TS Võ Trí Thành cũng 
đã có phần trình bày về những kết quả tích cực sau 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA cũng như những 
thách thức mà Doanh nghiệp cần chuẩn bị như tuân thủ các yêu cầu về lao động, việc làm, thực hiện 
trách nhiệm xã hội (CSR). Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên đoàn đàm phán Hiệp 
định EVFTA - cũng đã nhấn mạnh các khuyến nghị đối với các bên liên quan tận dụng tốt hơn Hiệp định 
EVFTA. Nhiều thông tin hữu ích đã được chia sẻ và thảo luận tại buổi hội thảo để truyền tải đến các Sở 
ban ngành địa phương, các Hiệp hội ngành nghề và các Doanh nghiệp xuất khẩu.
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CHUỖI 12 SỰ KIỆN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC  
CHUYỂN ĐỔI XANH TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CÁC KHU 
CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ”

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư hạ tầng 
và BQL các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) 
Tp. HCM và các tỉnh nâng cao năng lực phát triển bền 
vững, trong năm 2022 VCCI-HCM đã phối hợp với Tổ 
chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) Việt Nam, 
Tổ chức Sáng kiến Phát triển Bền vững (IDH) Việt Nam, 
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), các Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản 
lý các Khu Kinh tế (KKT) và Khu Công nghiệp (KCN) tổ 
chức chuỗi 12 hội nghị, hội thảo và tọa đàm từ tháng 
03 đến tháng 12 tại TP.HCM và các tỉnh Tây Ninh, Long 
An và Cần Thơ về các chủ đề “Tăng cường năng lực 
Chuyển đổi Xanh tại Doanh nghiệp và các Khu Công 
nghiệp, Khu Kinh tế”.

Chuỗi sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự 
tham dự của hơn 800 đại biểu là các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư hạ tầng, lãnh đạo các sở ngành, Ban Quản 
lý KCN/KKT và và các chuyên gia, công ty tư vấn và 
đầu tư về các lĩnh vực có liên quan. Các đại biểu tham 
dự đánh giá cao về chất lượng tổ chức và nội dung 
của các hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Điển hình như các 
bài tham luận về “Tăng cường năng lực phát triển bền 
vững của DN thông qua Quản lý Môi trường” của VCCI-
HCM; “Các chính sách hỗ trợ và mục tiêu chiến lược 
nâng cao chất lượng quản lý và bảo vệ môi trường tại 
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KCN/KKT” của các Sở Tài nguyên và Môi trường; “Giới 
thiệu về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh 
vực Quản lý Môi trường và Chuyển đổi Xanh” của các 
BQL KKT/KCN.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự còn được lĩnh hội kiến 
thức, cập nhật thông tin và chia sẻ về những cơ hội 
và thách thức về quản lý các nguồn lực tại các phiên 
thảo luận rất sôi nổi và thực tế, đưa ra được nhiều 
sáng kiến và đề xuất, kiến nghị về vấn đề quản lý môi 
trường và chuyển đổi xanh tại các doanh nghiệp và 
KCN/KKT. Trong năm 2023, VCCI-HCM sẽ tiếp tục phối 
hợp với các đối tác triển khai chuỗi các hoạt động 
nâng cao năng lực chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng 
lượng, quản lý môi trường, nguồn nước và xử lý nước 
thải tại Tp. HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, 
Tây Ninh, Long An và Đồng Tháp, góp phần hỗ trợ các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư hạ tầng và các KCN/KKT 
đồng hành cùng phát triển bền vững.
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CHUỖI HỘI THẢO VỀ CHUYÊN ĐỀ  
CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trong bài chia sẻ về chủ đề Giải pháp Chuyển đổi số 
toàn diện cho doanh nghiệp, ông Trần Ngọc Liêm, 
Giám đốc VCCI-HCM cho biết, tại Việt Nam, chuyển 
đổi số đã diễn ra ở hầu hết loại hình doanh nghiệp và 
ở nhiều mức độ khác nhau. Do đó, theo ông Liêm, các 
doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt cơ hội chuyển 
đổi số thành công để không tụt hậu, lệ thuộc nhằm 
hướng đến nền sản xuất thông minh  và từng bước 
tiến tới nền kinh tế số. Trong cuộc cạnh tranh để giữ 
và mở rộng thị trường, doanh nghiệp nào chuyển đổi 
số nhanh sẽ chiếm lợi thế và gặt hái được nhiều thành 
công so với sản xuất, kinh doanh truyền thống - ông 
Liêm nhận định.

Cũng theo ông Liêm, năm 2020, VCCI đã thực hiện 
khảo sát “Thực trạng chuyển đổi số trong doanh 
nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19” với sự 
tham gia của trên 400 doanh nghiệp. Kết quả cho thấy 
đại bộ phận doanh nghiệp Việt Nam có kỳ vọng lớn 
đối với quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt, theo số liệu 
khảo sát thì có tới 98% số doanh nghiệp kỳ vọng có 
sự thay đổi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khi 
thực hiện chuyển đổi số trong đó lớn nhất là khả năng 
giúp giảm chi phí (chiếm tỷ lệ hơn 71%), giúp doanh 
nghiệp hạn chế giấy tờ (61,4%) đưa thêm giá trị gia 
tăng vào trong sản phẩm, nâng cao chất lượng sản 
phẩm và dịch vụ (45,3%).

Tuy nhiên, thực tế cho thấy có một sự khác biệt rõ 
ràng giữa các doanh nghiệp có quy mô lớn so với các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Trong đó, các doanh 
nghiệp có quy mô lớn chuyển đổi nhanh hơn và tin 
tưởng vào kết quả tích cực của chuyển đổi số hơn. 
Song, bên cạnh đó thì cũng có đến 90% số doanh 

nghiệp được khảo sát cho biết việc chuyển đổi số 
chưa thành công.

Nhằm hỗ trợ các hội viên và cộng đồng doanh nghiệp 
tiếp cận những thông tin mới nhất về Chuyển đổi số, 
thúc đẩy quá trình Chuyển đối số trong doanh nghiệp, 
năm 2022 vừa qua, VCCI-HCM đã tổ chức 10 hội thảo 
chuyên đề về Chuyển đổi số trong các lĩnh vực tiềm 
năng hiện nay. Một số hội thảo tiêu biểu như: Hội thảo 
Chuyển đổi số trong Quản trị nhân sự: Giải pháp nâng 
cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực cho các doanh 
nghiệp thâm dụng lao động, Hội thảo Chuyển đổi số 
trong lĩnh vực Du lịch – Lữ hành, Hội thảo Chuyển đổi 
số trong công tác quản trị doanh nghiệp lĩnh vực sản 
xuất, Hội thảo Dẫn đầu xu thế cùng chuyển đổi số, Hội 
thảo Tăng trưởng đột phá thông qua tăng cường gắn 
kết nguồn lực từ Chuyển đổi số, Hội thảo Giải pháp 
chuyển đổi số toàn diện Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 
thị trường trong nước và quốc tế, Hội thảo Thách thức 
và cơ hội trong chuyển đổi số đối với SME nhằm phục 
hồi và tăng cường hiệu suất kinh doanh – Chương 
trình hỗ trợ 1.000 SME chuyển đổi số, Hội thảo Chuyển 
đổi số trong công tác quản trị doanh nghiệp sản xuất, 
Hội thảo và tập huấn Thúc đẩy thương mại điện tử và 
chuyển đổi số cho doanh nghiệp thời đại 4.0,... 
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Lễ Khai giảng Chương trình đào tạo Giám đốc điều 
hành doanh nghiệp CEO 4.0 - 2022 đã diễn ra vào 
ngày 05/11 với sự góp mặt của Phó Chủ tịch VCCI Võ 
Tân Thành, các vị đại biểu, khách mời, nhà tài trợ, các 
diễn giả doanh nhân thành đạt, cũng như sự có mặt 
của hơn 120 học viên/hội viên VCCI là các doanh chủ, 
doanh nhân, nhà quản trị, quản lý, Startup,… Đây là 
Chương trình đào tạo thường niên và mang dấu ấn 
thương hiệu của VCCI-HCM.

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra 
mục tiêu là tiếp tục đồng hành và hỗ trợ để đội ngũ 
doanh nhân Việt Nam ở tầm vóc mới, đảm bảo tương 
ứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai 
đoạn mới. Ông Võ Tân Thành - Phó Chủ Tịch VCCI đã 
chia sẻ một trong những trách nhiệm của VCCI là tổ 
chức triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nhân 
nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập, trong đó 
có việc nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị cho đội 
ngũ doanh nhân Việt Nam. Do đó, việc xây dựng và 
triển khai trao học bổng toàn phần chương trình đào 
tạo này là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp được 
đào tạo các kiến thức bài bản theo tư duy mới, nâng 
cao năng lực quản trị, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh 
nghiệm thương trường, kết nối kinh doanh hiệu quả, 
thành công trong tương lai.

KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  
“GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP  
TRONG THỜI KỲ 4.0 (CEO) NIÊN KHÓA 2022”

Các Diễn giả đang chia sẻ các kinh nghiệm quản trị và 
điều hành Doanh nghiệp

TIN VCCI-HCM
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Ban Lãnh đạo VCCI, Ban Giảng viên, các Diễn giả và các Học viên Khóa Đào tạo Giám đốc Điều hành CEO 4.0 chụp hình lưu niệm

Chương trình học được xây dựng dựa theo nhu cầu 
thực tế của các Doanh nghiệp với sự dẫn dắt của các 
Giảng Viên có chuyên môn cao, đồng thời xen kẽ các 
buổi chia sẻ talkshow của các Doanh Nhân thành đạt 
về những thành công và thất bại trên thương trường. 
Đồng thời, chương trình đào tạo Giám đốc Điều hành 
Doanh nghiệp CEO 4.0 sẽ tổ chức các buổi tham 
quan Doanh nghiệp, kết nối giao thương, hệ sinh thái 
Cộng đồng Học viên khóa học CEO VCCI giúp cho các 
Học viên có được những kinh nghiệm thực tế và phát 
triển mở rộng việc kinh doanh của Doanh nghiệp học 
viên.
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Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Ngọc Liêm - Giám 
đốc VCCI-HCM nhấn mạnh, VCCI-HCM đã nỗ lực 
không ngừng, với những hoạt động nhằm phục 
vụ và phát triển doanh nghiệp. Trong đó, không 
thể thiếu sự đồng hành của các đối tác, các tổ 
chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao, Tổng lãnh 
sự quán các nước, và đặc biệt là sự đồng hành 
của các doanh nhân, doanh nghiệp tại phía Nam.

Theo Giám đốc VCCI-HCM Trần Ngọc Liêm, năm 
2023 dự báo tình hình nhu cầu của thị trường 
trong nước và nước ngoài sẽ tiếp tục thấp, khó 
khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp. Dẫn số liệu khảo sát của 
Tổng cục Thống kê về các yếu tố ảnh hưởng 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp quý IV/2022, ông Trần Ngọc Liêm cho 
biết, có đến 49,7% doanh nghiệp cho rằng, nhu 

cầu thị trường trong nước thấp và 32,6% 
doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường 
quốc tế đang sụt giảm. Ngoài ra, do khó 
khăn chung của thế giới, nên tình hình đầu 
tư chung vào Việt Nam cũng đang có chiều 
hướng giảm.

Trước những khó khăn trên, ông Trần Ngọc 
Liêm cũng bày tỏ: “VCCI HCM mong muốn 
tiếp tục nhận được sự đồng hành của các 
cơ quan ngoại giao, Tổng lãnh sự quán các 
nước, các tổ chức quốc tế, cũng như các 
Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trong và 
ngoài nước, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh 
nghiệp tìm kiếm thị trường, phát triển kinh 
tế”, hướng đến xây dựng một cộng đồng 
doanh nghiệp vững mạnh, vì một quốc gia 
Việt Nam thịnh vượng.

VCCI-HCM CÙNG ĐỐI TÁC KẾT LẠI MỘT 
NĂM 2022 VỚI NHIỀU DẤU ẤN
Vào tối ngày 09/01/2023, Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại 
TP. HCM (VCCI-HCM) đã lần đầu tiên tổ chức tiệc “VCCI-HCM Gala Dinner 2023” để tri ân 
các đối tác đã cùng đồng hành với tổ chức trong suốt quãng thời gian đầy biến động vừa 
qua. Sự kiện đã đón tiếp gần 120 khách mời là đại diện cấp cao đến từ các cơ quan ngoại 
giao nước ngoài tại Việt nam, các cơ quan và tổ chức Xúc tiến trong nước và quốc tế có văn 
phòng tại TP. Hồ Chí Minh, các doanh nhân tiêu biểu được VCCI vinh danh trong năm 2022.

Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành cùng Ban Giám đốc VCCI-HCM 
đón tiếp khách tại VCCI-HCM Gala Dinner 2023

Giám đốc VCCI-HCM Trần Ngọc Liêm phát biểu  
khai mạc tại VCCI-HCM Gala Dinner 2023
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Trong không khí ấm cúng nhưng không 
kém phần trang trọng, “VCCI-HCM GaLa 
Dinner 2023” đã điểm lại những thành 
quả trong một năm hoạt động vừa qua 
(2022) của VCCI-HCM cùng các đối tác với 
hàng trăm hoạt động, dự án xây dựng môi 
trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh 
nghiệp và xúc tiến thương mại, đầu tư.

Tiếp đó, các quan khách đã cùng dự buổi 
tiệc thân mật và giao lưu cởi mở dưới sự 
kết nối của các Lãnh đạo VCCI-HCM, qua 
đó cũng đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa 
các đối tác trong thời gian tới 2023. Các tiết 
mục nghệ thuật trong sự kiện cũng có sự 
góp mặt của một số vị khách mời cũng như 
của đội ngũ lãnh đạo VCCI-HCM.

Buổi tiệc kết thúc trong không khí vui tươi, 
để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các vị 
khách mời của sự kiện. “VCCI-HCM Gala 
Dinner” được mong đợi sẽ là một sự kiện 
thường niên tiêu biểu của VCCI-HCM trong 
những năm tiếp theo, nhằm tri ân các đối 
tác, Hiệp hội doanh nghiệp và các hội viên 
đã đồng hành và có nhiều đóng góp ý nghĩa 
đối với sự phát triển của cộng đồng doanh 
nghiệp phía Nam.

Ban lãnh đạo VCCI-HCM chúc mừng năm mới  
và dùng tiệc cùng các quan khách trong sự kiện

Phần giao lưu văn nghệ  
giữa các khách mời tại tiệc Gala 
Dinner 2023 của VCCI-HCM

TIN VCCI-HCM
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Hội nghị Tổng kết công tác 
năm 2022 và vinh danh các 
tập thể, cá nhân xuất sắc

Năm 2022 là năm đầu tiên cả hệ thống 
VCCI triển khai thực hiện nghị quyết của 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của 
VCCI trong bối cảnh kinh tế cả nước dần 
phục hồi trở lại sau những tác động sâu 
sắc của đại dịch Covid -19. Với vai trò là chi 
nhánh lớn nhất cả nước, đặt tại vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam, tuy phải đối mặt 
với rất nhiều khó khăn từ những thay đổi cả 
ở bên ngoài và bên trong, Chi nhánh VCCI 
tại TP.HCM vẫn quyết tâm nỗ lực, đổi mới, 
sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, đạt được các mục tiêu đề ra trong kế 
hoạch, đảm bảo nguồn thu cho Chi nhánh, 
việc làm và an sinh cho từng CBNV. Cụ thể, 
trong năm 2022, Chi nhánh đã kết nạp 120 
hội viên mới; tiếp đón 30 đoàn khách quốc 
tế, tổ chức 3 đoàn khảo sát thị trường nước 
ngoài và 66 hội thảo, hội nghị về XTTM; 
cấp khoảng 320.000 bộ C/O và chứng từ 
thương mại các loại; góp ý xây dựng 16 văn 
bản pháp luật, tổ chức 11 hội nghị, hội thảo 
về xây dựng pháp luật, chính sách; tổ chức 
hơn 100 khóa đào tạo, tập huấn và 26 hội 
thảo chuyên đề. Doanh thu năm 2022 tăng 
18%, lợi nhuận tăng 7%. Tỷ lệ hài lòng của 
khách hàng đạt trên 90%. 

Để đạt được những kết quả tích cực như 
trên, sự nỗ lực và đóng góp của từng 
CBCNV là vô cùng quan trọng. Bên cạnh 
tổng kết các kết quả đạt được, hội nghị còn 
là dịp để VCCI-HCM vinh danh các tập thể 
và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng 
góp đáng kể vào thành quả chung của Chi 
nhánh.

VCCI-HCM CÙNG CBCNV KHÉP LẠI 
MỘT NĂM BẰNG NHIỀU HOẠT ĐỘNG 
SÔI NỔI VÀ Ý NGHĨA
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Buổi gặp gỡ và giao lưu  
cuối năm nhân dịp Tết đến, 
Xuân về

Thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và 
năm mới không chỉ là dịp để chúng ta 
cùng nhìn lại hành trình một năm đã đi 
qua mà còn là dịp để tập thể VCCI-HCM 
gặp gỡ, giao lưu và tham gia nhiều hoạt 
động ý nghĩa, ấm áp, từ đó thêm hiểu 
nhau hơn, gắn kết nhau nhiều hơn dưới 
“mái nhà chung” VCCI-HCM.

Dưới đây là hình ảnh buổi giao lưu, gặp 
gỡ cuối năm của tập thể CBCNV VCCI-
HCM nhân dịp Tết đến, Xuân về với 
nhiều hoạt động sôi nổi, rộn ràng.
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DANH SÁCH HỘI VIÊN MỚI 
KẾT NẠP NĂM 2022

3983 CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM 

Địa chỉ:  Đường số 9, KCN Biên Hòa I, P. An Bình,  
 Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT:  02513 568 479 - Fax: 02513 568 555

Email:  info@tonphuongnam.com.vn

Website:  www.tonphuongnam.com.vn

Phó tổng Giám đốc: Ông LÊ VIỆT 

Ngành nghề: SXKD tôn mạ và tôn màu ở Việt Nam 

3984 CÔNG TY CỔ PHẦN BCA SOLUTIONS 

Địa chỉ:  L81-24.OT07 Vinhomes Central Park,  
 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, HCM

ĐT:  0903 772 424

Email:  legal@bcasolutions.asia

Website:  www.bcasolutions.vn

Tổng Giám đốc: Ông NGUYỄN HỮU SƠN

Ngành nghề: Sản xuất, gia công phần mềm,... 

3988 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETLABS 

Địa chỉ:  26 đường D1A, KDC Trí Kiệt, P. Phước Long B,  
 TP. Thủ Đức, TP.HCM

ĐT:  0936 845 637

Email:  contact@viet-labs.com

Website:  www.viet-labs.com

Tổng Giám đốc: Bà PHẠM BÍCH KIỂU

Ngành nghề: Hoạt động thử nghiệm, đào tạo, tư vấn, phun 
khử khuẩn, lấy mẫu theo yêu cầu.

3987 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG KIÊN GIANG 

Địa chỉ:  Lô M, đường số 1, KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc,  
 Huyện Châu Thành, Kiên Giang

ĐT:  

Email:  lbhngan@mdfvrgkiengiang.vn

Website:  www.mdfvrgkiengiang.vn

Giám đốc: Ông NGUYỄN ANH TUẤN

Ngành nghề: Sản xuất ván MDF, HDF, HMR,... 
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GÓC HỘI VIÊN

3991 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NHẬT 

Địa chỉ:  347/23 Đường Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp,  
 TP. HCM

ĐT:  0888 727 338

Email:  info@vinagi.vn; vuongnv@vinagi.vn

Website:  nhathaucodien.com.vn

Giám đốc: Ông NGUYỄN VĂN VƯƠNG

Ngành nghề: Thi công bảo trì điện nhà xưởng, điện năng 
lượng mặt trời

3996 CÔNG TY TNHH MTV TM ĐỒNG TÂM 

Địa chỉ:  Số 07, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến  
 Lức, Long An

ĐT:  1900 636 365

Email:  dongtam@dongtam.com.vn

Website:  www.dongtam.com.vn

Chủ tịch: Ông NGUYỄN VĂN DƯ

Ngành nghề: Gạch men, gạch bông, sứ vệ sinh.

3992 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI  
NÔNG SẢN THỰC PHẨM TRÍ VIỆT

Địa chỉ:  C01-04 Tầng 1, Block C, Hoàng Anh River View,  
 37 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thủ Đức, TP.HCM

ĐT:  0933 786 766

Email:  tri.nguyen@trivie.com

Website:  www.trivie.com.vn

Giám đốc: Ông NGUYỄN HỮU TRÍ

Ngành nghề: Nông sản thực phẩm 

3997 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIMI

Địa chỉ:  238 Quốc lộ 1A, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa,  
 Tỉnh Đồng Nai

ĐT:  02513 881 489 - Fax: 02513 836 520

Email:  duy-tu_nguyen@cargill.com

Website:  www.provimi.com

Tổng Giám đốc: Ông FERING THOMAS JOHN

3993 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU  
NÔNG SẢN KIM THI

Địa chỉ:  Số 194, Ấp Phú Phong, Xã Quới Thành,  
 Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

ĐT:  0275 383 9068 - Fax: 0275 383 9069

Email:  vncocomarket@gmail.com

Website:  www.kmexco.com

Giám đốc: Bà LÊ THỊ KIM THI

Ngành nghề: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu. 

3998 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
CHANH VIỆT LONG AN

Địa chỉ:  888 Km34 +100, Quốc lộ N2, Ấp 4, Xã Thạnh Lợi,  
 Huyện Bến Lức, Long An

ĐT:  0903 711 155

Email:  info@chanhviet.com; hienbui@chanhviet.com

Website:  www.chanhviet.com

Chủ tịch HĐQT: Ông NGUYỄN VĂN HIỂN

Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp: chanh 
không hạt.

3985 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC  
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ:  Lầu 3, Phòng 26-27, Số 08 đường Hoàng Minh   
 Giám, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT:  028 2243 6464

Email:  vst.org19@gmail.com; info@busadco.com.vn

Website:  www.vsta.org.vn

Chủ tịch Hiệp hội: Ông HOÀNG ĐỨC THẢO

Ngành nghề: Công tác Hiệp hội. 

3989 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD GARMENT 

Địa chỉ:  419/47 Nguyễn Thị Thử, Xã Xuân Thới Sơn,  
 Huyện Hóc Môn, TP. HCM

ĐT:  028 7778 8666

Email:  contact@goldgarment.com

Website:  www.goldgarment.vn

Giám đốc: Bà MAI THỊ THÀNH

Ngành nghề: May mặc, đồ thể thao, áo thun, hoodie,  
áo gió, đầm váy...

3986 CÔNG TY TNHH TIN HỌC KẾT NỐI VIỆT 

Địa chỉ:  187/7 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM 

ĐT:  028 7308 5656

Email:  anhviet@knv.vn; thuthuy@knv.vn

Website:  www.knv.vn

Giám đốc: Bà ĐỖ THỊ NGỌC ANH

Ngành nghề: Tư vấn, lập trình máy vi tính,...  

3990 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀNG HÓA TOÀN CẦU 
IVCOM

Địa chỉ:  11 Nguyễn Huy Tưởng, P. 6, Q. Bình Thạnh,  
 TP.HCM

ĐT:  0849 793 399

Email:  info@ivcom.net; director@ivcom.net

Website:  

Giám đốc: Ông PHẠM MINH HOÀNG

Ngành nghề: Hoạt động cung ứng dịch vụ hàng hóa . 



24   I

4001 CÔNG TY TNHH KENSTONE VIỆT NAM 

Địa chỉ:  Đường số 9, KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ,  
 Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

ĐT:  0251 2860 850 - Fax:0251 2860 855

Email:  ksv_ivn@kenstone.com.tw

Website:  

Tổng Giám đốc: Ông LIN WEI JEN

Ngành nghề: Lắp ráp XK xe đạp. 

4004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG 
SẢN PHÚ THỊNH

Địa chỉ:  Lô 1/3 Khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Phong  
 Nẫm, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

ĐT:  

Email:  dinhvantuansea@gmail.com

Website:  www.vincentquartz.com.vn

Tổng Giám đốc: Ông TRẦN THANH ĐỨC

 

4002 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VIỆT PHÚ AN

Địa chỉ:  B40 Khu quy hoạch K34 Trần Thiện Chánh, P. 12,  
 Q. 10, TP. HCM

ĐT:  028 6297 4974 - Fax: 028 6264 9256

Email:  info@vietphuan.com.vn; thuylinhvpa@gmail.com

Website:  www.vietphuan.com.vn

Tổng Giám đốc: Ông DƯƠNG CÔNG THUYÊN

Ngành nghề: Xây dựng và kinh doanh BĐS. 

4005 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TINH TÚY

Địa chỉ:  38 Đường Số 05, KDC Cityland, P. 7, Q. Gò Vấp,  
 TP.HCM

ĐT:  028 6257 7846 - Fax: 028 6257 7782

Email:  truc.nguyen@elitefoods.com.vn

Website:  

Giám đốc: Ông NGUYỄN XUÂN TRÚC

4003 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CHẤT HÓA DẺO VINA 

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái,  
 Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

ĐT:  028 3827 8070 - Fax: 028 3827 8069

Email:  bod@vpchem.net; htphuong@vpchem.net

Website:  

Tổng Giám đốc: Ông LEE SONG HOON

 

4006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Á LONG 

Địa chỉ:  2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1,  
 TP.HCM

ĐT:  028 6272 2128

Email:  cs@dragonvngroup.com; nguyen.ln@ideas1000.vn

Website:  www.dragonvngroup.com

Tổng Giám đốc: Bà LÊ NGỌC NGUYÊN

Ngành nghề: Kinh doanh các mặt hàng nông sản. 

3994 CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE  
(VIỆT NAM)

Địa chỉ:  Lô N, Đường 26, Khu công nghiệp Sóng Thần 2,  
 P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

ĐT:  0918 456 753

Email:  

Website:  www.perfettivanmelle.vn

Giám đốc: Ông SHARMA NIKHIL

Ngành nghề: Thực phẩm,  đồ uống 

3999 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
THU HIÊN

Địa chỉ:  520/6 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TP.HCM 

ĐT:  028 3832 3533 - Fax: 028 3832 3522

Email:  thuhiencompany@thuhienco.com

Website:  www.thuhienco.com

Tổng Giám đốc: Bà HOÀNG THỊ HIỀN

Ngành nghề: XNK hàng nông sản, TCMN, thực phẩm khô, 
thủy sản, bán buôn thực phẩm các loại, hóa mỹ phẩm,...

3995 CÔNG TY TNHH HONG SHENG DA (VIỆT NAM) 

Địa chỉ:  Lô 20B, Khu Chế xuất và CN Linh Trung III,  
 P. An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

ĐT:  0276 381 8168

Email:  hqhuynguyen@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Ông LI DE HONG

Ngành nghề: Công cụ cuộn dây, khung kệ, máy chế biến 
thực phẩm.

4000 CÔNG TY TNHH EPRINTPACK 

Địa chỉ:  K.04-05, Tầng 4, Cao ốc Kingston Residence,  
 146 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT:  0907 825 007

Email:  tuyetlam.pham@eprintpack.vn

Website:  www.eprintpack.vn

Giám đốc: Ông CAO XUÂN VŨ

Ngành nghề: Thương mại điện tử. 
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GÓC HỘI VIÊN

4007 CÔNG TY TNHH MINH KHANG TRADING 

Địa chỉ:  1073/63B Đường Cách Mạng Tháng Tám, P. 7,  
 Q. Tân Bình, TP.HCM

ĐT:  0938 955 828

Email:  customerservice@nhuaminhkhang.vn

Website:  www.sanphamnhuacongnghiep.com

Giám đốc: Ông LƯƠNG GIA SÂM

Ngành nghề: Sản xuất và kinh doanh Pallet, sáng, thúng, 
gia dụng và bao bì nhựa.

4012 CÔNG TY TNHH BK ENTERPRISE 

Địa chỉ:  Thửa đất 84, Đường ĐT747, KP Bình Chánh Đông,  
 P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

ĐT:  0933 369 424

Email:  hoaidong45@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Bà HUỲNH NGỌC OANH

 

4008 CÔNG TY TNHH DEMETER 

Địa chỉ:  171 Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình  
 Chánh, TP.HCM

ĐT:  028 3920 2527

Email:  huynhvuthanh@gmail.com

Website:  demetervietnam.com

Giám đốc: Bà HUỲNH VŨ THANH

 

4013 CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y TOÀN MAI

Địa chỉ:  Số 19, Đường số 14, KP4, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức,  
 TP.HCM

ĐT:  0944 717 477

Email:  dongytoanmai@gmail.com

Website:  www.dongytoanmai.com.vn

Giám đốc: Ông PHẠM ĐỨC TOÀN

Ngành nghề: Bán buôn thuốc thành phẩm và thuốc chứa 
thành phần đông y gia truyền, dược phẩm, dược liệu,...

4009 CÔNG TY SẤM XANH 

Địa chỉ:  613B/1 Ba Đình, Phường 9, Quận 8, TP.HCM 

ĐT:  0906 675 755

Email:  samxanhclt@gmail.com

Website:  www.z-bluethunder.com

Giám đốc: Ông HUỲNH ĐĂNG KHOA

 

4014 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 
HƯNG THỊNH PHÁT

Địa chỉ:  391/26/16 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 4, P. Đông  
 Hưng Thuận, Q. 12, TP. HCM

ĐT:  0931 767 368 - Fax: 028 3715 1875

Email:  company@hungthinhphatfood.com.vn

Website:  www.hungthinhphatfood.com.vn

Giám đốc: Ông PHAN THANH TRƯỜNG

 

4010 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CARBOTEC (VN) 

Địa chỉ:  Lô số 19-2, Đường số 11, KCN Quốc tế Protrade,  
 Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

ĐT:  0274 3599 735 - Fax: 0274 3599 736

Email:  Michael_lee@carbotec.com.tw

Website:  

Giám đốc: Ông CHEN YU HUNG

 

4015 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BOCASAY 
VIỆT NAM

Địa chỉ:  161 Phan Đăng Lưu, P. 1, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 

ĐT:  0934 044 986

Email:  vdthaonguyen@bocasay.com

Website:  www.bocasay.com

Giám đốc: Ông GOUMET JULIEN NICOLAS PHILIPPE

 

4011 CÔNG TY CỔ PHẦN WORKIT 

Địa chỉ:  Phòng 02.12 Newton Residence, 38 Trương Quốc  
 Dung, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT:  1900 633 041

Email:  info@workit.vn, khuong@workit.vn

Website:  www.workit.vn

Giám đốc: Ông QUÁCH NGỌC LONG

Ngành nghề: Nền tảng số về quản trị và điều hành doanh 
nghiệp.

4016 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN NÔNG 
SẢN VIỆT NAM

Địa chỉ:  101 /8A1 Hồ Văn Huê, P. 9 Q. Phú Nhuận, TP.HCM 

ĐT:  0866 096 686

Email:  thuyanhnguyen.tdt@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Bà NGUYỄN THÙY ANH
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4017 CÔNG TY TNHH EVERGRAND BICYCLE VIỆT NAM 

Địa chỉ:  Lô R1, R2 KCN Nam Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 

ĐT:  0274 3613 198 - Fax: 0274 3613 196

Email:  fubing@evergrandbicycle.com.vn

Website:  

Tổng Giám đốc: Ông MA CHUN MING

 

4022 CÔNG TY TNHH TMDV TSP 

Địa chỉ:  Tầng trệt tòa nhà Rosana - 60 Nguyễn Đình  
 Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

ĐT:  028 3898 4504

Email:  tuan.phan@tsp.com.vn

Website:  www.tsp.com.vn

Giám đốc: Ông PHAN NGỌC ANH TUẤN

 

4018 CÔNG TY TNHH SX - TM LINH CHI THẢO DƯỢC 
VIỆT NAM

Địa chỉ:  24 đường số 2 KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q. 7,   
 TP.HCM

ĐT:  028 2220 9008

Email:  ontact@vinaherbal.com.vn

Website:  www.vinaherbal.com.vn

Giám đốc: Ông ĐOÀN NHẠC NGHỊ

Ngành nghề: Nước linh chi thảo dược đóng chai 350ml 
nhãn hiệu Vinaherbal.

4023 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT Á CHÂU

Địa chỉ:  Phòng số 4 tầng 12, tòa nhà nhà Vinamilk Tower  
 số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7,  TP.HCM

ĐT:  028 5414 8222

Email:  info@aic-corp.com.vn

Website:  www.aic-corp.com.vn

Tổng Giám đốc: Ông NGUYỄN BẢO TÙNG

 

4019 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG 

Địa chỉ:  Số 5 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 

ĐT:  0263 3822 159

Email:  ldgsme@gmail.com

Website:  www.hhdn.lamdong.gov.vn

Chủ tịch: Ông ĐINH MINH QUÝ

Ngành nghề: hiệp hội doanh nghiệp thuộc tỉnh Lâm Đồng. 

4024 CÔNG TY TNHH SX TM XUẤT NHẬP KHẨU  
LOGISTICS H-A

Địa chỉ:  Phòng 1 - Tòa nhà Flora, số 59 đường số 19 - KP2,  
 P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM

ĐT:  028 3740 8020 - Fax:028 3740 8030

Email:  info@logisticsh-a.com

Website:  www.logisticsh-a.com

Giám đốc: Ông LƯU TUẤN ANH

 

4020 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN TAISEI VN 

Địa chỉ:  P.19C1 - Sài Gòn Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng,  
 P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

ĐT:  0918 285 577

Email:  nhon.truong@taisei.com.vn

Website:  www.taisei.com.vn

Giám đốc: Ông TRƯƠNG CÔNG HOÀI NHƠN

 

4025 CÔNG TY TNHH TOKYOSHII VIỆT NAM 

Địa chỉ:  GIC building, 90-92 Đinh Tiên Hoàng, P Đakao,  
 Q. 1, TP.HCM

ĐT:  028 6679 6308

Email:  

Website:  

Giám đốc: Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

 

4021 CÔNG TY TNHH JD&C 

Địa chỉ:  Tầng 7 - TTTM Giga Mall - 240-242 Phạm Văn  
 Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

ĐT:  0931 757 549

Email:  sang.ho@jdc.com.vn

Website:  www.jdc.com.vn

Giám đốc: Ông HỒ THANH SANG

Ngành nghề: Hóa chất vệ sinh công nghiệp, hóa chất vệ 
sinh cho nhà hàng khách sạn, ngành dệt, nhuộm,...

4026 CÔNG TY CỔ PHẨN CƠ KHÍ HÒA LONG 

Địa chỉ:  192 Nguyễn Văn Trỗi, KP 6, Thị trấn Bến Lức,  
 Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

ĐT:  028 7108 8660 (Ext 311) - 0901 890 689

Email:  contact@hoalongcorp.com

Website:  www.hoalongcorp.com

Chủ tịch HĐQT: Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY

Ngành nghề: SX kệ thép chứa hàng, SX cấu kiện kim loại, 
cung cấp thiết bị vận hành kho, giải pháp kho tự động.
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4024 CÔNG TY  CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIGERSEA 

Địa chỉ:  114B Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12,  
 TP.HCM

ĐT:  028 6286 9090

Email:  phutungR90@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Bà NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

Ngành nghề: Kinh doanh Dầu nhớt. 

4029 CÔNG TY TNHH NEW EDGE 

Địa chỉ:  63 Đường Lò Lu, P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức,  
 TP.HCM

ĐT:  028 7302 1661

Email:  sales@newedge.com.vn; loi@newedge.com.vn

Website:  www.newedge.com.vn

Giám đốc: Ông SOO CHOW HOH

Ngành nghề: Kinh doanh miếng bọt biển PU, PE, EVA. 

4025 CÔNG TY  CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN  
VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HÙNG PHÁT

Địa chỉ:  Số 3, Cư xá Độc Lập, Đường Độc Lập, P. Tân Quý,  
 Q. Tân Phú, TP.HCM

ĐT:  028 3847 4989 - Fax: 028 3847 1449

Email:  sales02@dhptrans.com

Website:  www.dhptrans.com

Giám đốc: Bà ĐỖ THỊ TRINH

Ngành nghề:  Logistics và Thương mại cà phê. 

4033 CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM

Địa chỉ:  158/68 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình,  
 TP.HCM

ĐT:  028 6296 1051

Email:  pd@ionfujiwa.vn; thuy.ngothithu@ionfujiwa.vn

Website:  www.ionfujiwa.vn

Giám đốc: Bà NGÔ THỊ THU THỦY

Ngành nghề: Nước uống Ion Kiềm Fujiwa, nước súc miệng 
Ion muối, Nước rửa tay, Nước vệ sinh đa năng,...

4026 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT 
NHANH TOÀN CẦU

Địa chỉ:  1/A18 Huỳnh Lan Khanh, P. 2, Q. Tân Bình,  
 TP.HCM

ĐT:  028 7303 0688

Email:  info@getss.com.vn; thu.do@getss.com.vn

Website:  www.getss.com.vn

Giám đốc: Bà ĐOÀN THỊ HUY OANH

Ngành nghề: Vận tải hàng không, chuyển phát nhanh, 
e-commerce.

4035 CÔNG TY TNHH DIN SEN VIỆT NAM  
- CHI NHÁNH LONG AN

Địa chỉ:  69A Quốc lộ 1, Khu 1, Ấp Long Bình, Xã Long Hiệp,  
 Huyện Bến Lức, Long An

ĐT:  02723 647 733

Email:  thikimhoa.tran@dintsun.com

Website:  

Giám đốc: Ông LAI HUI HUANG

Ngành nghề: Dệt - May - Da giày. 
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4038 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC BCC 

Địa chỉ:  258/7 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,  
 TP.HCM

ĐT:  028 3930 9396 - Fax: 028 3820 4157

Email:  office@bcc.com.vn; diemquynh@bcc.com.vn

Website:  www.bcc.com.vn

Giám đốc: Ông BÙI ĐỨC CHÍNH

Ngành nghề: Khóa học đào tạo nhân sự BCC. 

4043 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN 
PHONG - CHI NHÁNH SÀI GÒN - PGD QUẬN 3

Địa chỉ:  Tòa nhà TPBank, Số 57, Lý Thường Kiệt, Hà Nội
 19B - 19C Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3 TP.HCM

ĐT:  028 5404 0666 - Fax: 028 5404 0066

Email:  info@tpb.com.vn; thuannd@tpb.com.vn

Website:  www.tpb.com.vn

Giám đốc: Ông HUỲNH TẤN LỰC

Ngành nghề: Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán. 

4039 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NỘI THẤT HẢI ÂU 
(VIỆT NAM)

Địa chỉ:  Lô 8,đường N7,KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ,  
 Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT:  058 5024 148

Email:  angela.huang@seagullgroup.cn

Website:  

Giám đốc: Ông TANG, TAI - YING

Ngành nghề:  Vòi nước, bộ thoát nước. 

4044 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO  
- CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:  Số 10 đường C1, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM 

ĐT:  1900 29 29 62

Email:  hienntt@hilo.com.vn

Website:  www.hilo.com.vn

Giám đốc: Ông NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Ngành nghề: Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh. 

4040 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
GIAO NHẬN VẬN TẢI SONG THANH

Địa chỉ:  259 Nguyễn Văn Công, P. 3, Q. Gò Vấp,  
 TP.HCM

ĐT:  028 5449 0458

Email:  thanhtruc@songthanh.com

Website:  www.getss.com.vn

Giám đốc: Bà NGUYỄN KIM THANH

Ngành nghề: Thương mại XNK. Giao nhận vận tải - Kho bãi. 

4045 CÔNG TY TNHH TM-DV HOÀNG LINH TN 

Địa chỉ:  Tổ 4, ấp Tân Đông, Xã Tân Thành,  
 Huyện Tân Châu, Tây Ninh

ĐT:  036 555 857

Email:  admin@hoanglinh.com.vn

Website:  www.hoanglinh.com.vn

Giám đốc: Bà NGUYỄN THỊ THIỆP

Ngành nghề: Kinh doanh, mua bán xe máy mới đủ loại, 
nhập khẩu xe gắn máy từ Thái Lan, Indonesia,...

4027 CÔNG TY TNHH  A FIRST VINA 

Địa chỉ:  Đường số 2, Khu Công nghiệp Tam Phước,  
 P. Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

ĐT:  02513 511 867

Email:  afvn07@afirst.vn

Website:  

Giám đốc: Ông SAM KON KIM

Ngành nghề: Dệt may - Da giày. 

4036 CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN FMCG INVESTMENT 

Địa chỉ:  110-112 Đường Kinh Dương Vương, P. 13, Q.6,  
 TP.HCM

ĐT:  0934 044 986

Email:  info@vanxuanfmcg.com.vn

Website:  www.vanxuanfmcg.com.vn

Giám đốc: Ông NGUYỄN VĂN BẢO

Ngành nghề: SX, phân phối mỹ phẩm MIRI, nước mắm Hoàng 
Gia; KD dịch vụ ăn uống với thương hiệu Boost Juice Bars.

4028 CÔNG TY TNHH TEAMWORK VIỆT NAM 

Địa chỉ:  Lầu 3, Tòa nhà Anna, Công Viên Phần Mềm  
 Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP.HCM

ĐT:  028 3891 1799

Email:  contact.vn@teamwork.net

Website:  www.teamwork.net

Giám đốc: Ông PHẠM HOÀNG LÂM

Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn hệ thống và sản xuất phần 
mềm.

4037 CÔNG TY TNHH MTV MÂY TRE BÌNH HÒA 

Địa chỉ:  Số 40/5, tổ 6B, Khu phố Hòa Hội, P. An Hòa,  
 Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

ĐT:  0913 689 489 - Fax: 0276 3885 249

Email:  anhdaonnt@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Ông NGUYỄN VĂN BÌNH

Ngành nghề: Sản xuất bàn ghế tre các loại. 
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4048 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MẶT TRỜI VIỆT 

Địa chỉ:  Lô III-3A, đường CN 1, Nhóm CN III, KCN Tân Bình,  
 P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

ĐT:  028 3847 2878 - Fax: 028 3847 2855

Email:  vietsuncorp@vnn.vn

Website:  

Giám đốc: Ông NHỮ HỒNG THANH

Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm may mặc các loại. 

4053 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ Á CHÂU 

Địa chỉ:  Lô K1-K5 Đường N1, Lô K26-K30 Đường Tỉnh 823D,  
 KCN Nam Thuận, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An

ĐT:  028 2238 6789

Email:  info@achau-group.com

Website:  

Giám đốc: Ông MAI VĂN THUẬN

Ngành nghề: Bất động sản - KCN - KCX. Thương mại và 
XNK. Nhựa - Cao su - Bao bì - In ấn. KD các ngành khác.

4049 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VINA SUN POWER 

Địa chỉ:  86A Đường 79, P. Tân Quy, Q. 7, TP.HCM 

ĐT:  0948 026 550

Email:  vinasunpower@gmail.com

Website:  www.dhptrans.com

Giám đốc: Ông TRẦN THANH NHẬT

Ngành nghề:  Sản xuất điện; Nông - Lâm - Thủy hải sản; 
Xây dựng - VLXD; Thương mại và XNK.

4054 CÔNG TY TNHH FONTINA VIỆT NAM

Địa chỉ:  Thửa đất số 74,14, tờ bản đồ số DC 10.3 và DC 11.1,  
 P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

ĐT:  0274 3831 844

Email:  dat.dinh@fontinavn.com; hung.ba@fontinavn.com

Website:  

Giám đốc: Ông CLAUDIUS RUEGSEGGER

Ngành nghề: Xuất khẩu sản phẩm gốm sứ, nhựa xi măng 
và sản phẩm đan bằng dây nhựa.

4050 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC  
FULLPROSPER

Địa chỉ:  Số 18 Đường 28 VSIP II-A, KCN Việt Nam - Singapore  
 II-A, P. Vĩnh Tân, Huyện Tân Uyên, Bình Dương

ĐT:  0274 222 1866

Email:  fpacct1@fullprospervn.com

Website:  www.fullprosper.com

Tổng Giám đốc: Ông CHENG HSIEN TANG

Ngành nghề: Linh kiện kim loại, trục kim loại, sản phẩm ép 
nhựa.

4055 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP 
KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK

Địa chỉ:  Số 23 đường Ngô Quyền, P. Thắng Lợi,  
 TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

ĐT:  0262 395 0017 - Fax: 0262 395 0015

Email:  trade@simexcodl.com.vn

Website:  www.simexcodl.com.vn

Giám đốc: Ông LÊ TIẾN HÙNG

Ngành nghề: Thương mại và xuất nhập khẩu. 

4041 CÔNG TY CỔ PHẦN MICRO FUND 

Địa chỉ:  Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh  
 Khai, P. 5, Q. 3, TP.HCM

ĐT:  1900 98 68 51

Email:  admin@microfund.vn; vulth@microfund.vn

Website:  www.microfund.vn

Giám đốc: Ông NGUYỄN THÀNH VŨ

Ngành nghề: Hỗ trợ dịch vụ tài chính. 

4046 CÔNG TY TNHH DANDELION VIỆT NAM 

Địa chỉ:  Tầng 05, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình  
 Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP.HCM

ĐT:  0889 092 090

Email:  legal@droppii.com; tuan.tran@droppii.com

Website:  www.droppii.vn

Giám đốc: Ông TRẦN THIÊN ẤN

Ngành nghề: Hoạt động website thương mại điện tử và kinh 
doanh nhiều loại hàng hóa.

4042 CÔNG TY TNHH THÉP CÔNG NGHỆ CAO  
SINO VIỆT NAM

Địa chỉ:  Lô số 12, CCN Long Định- Long Cang, Xã Long  
 Cang, Huyện Cần Đước, Long An

ĐT:  0272 3725 997

Email:  nguyenhoangphu1904@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Ông HONG, CHUNG-CHENG

Ngành nghề: Sản xuất và kinh doanh thép. 

4047 CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM 

Địa chỉ:  Căn 15, Block A, tầng trệt lửng, lô A1, Khu nhà ở  
 Him Lam, 83 Đường D4, P. Tân Hưng, Q. 7, TP.HCM

ĐT:  84 9 0306 4485

Email:  hr@buy2sell.vn

Website:  www.buy2sell.vn

Giám đốc: Bà LÊ HỒNG LINH

Ngành nghề: Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng, Thực phẩm. 
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4058 HỘI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ:  Tầng 10, 224 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q. 3,  
 TP.HCM

ĐT:  0942 838 324

Email:  vphoithietbiyte@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Ông CAO HOÀI TRUNG

Ngành nghề: Công tác hiệp hội. 

4063 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN  
THUẬN PHONG

Địa chỉ:  Số 334, ấp Long Hòa, Xã Giao Long,  
 Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

ĐT:  027 5361 0086 - Fax: 027 5361 0086

Email:  infotufoco@thuan-phong.vn

Website:  

Giám đốc: Ông NGUYỄN VĂN PHÒNG

Ngành nghề: Thực phẩm - Đồ uống. Xuất khẩu hàng nông 
sản đông lạnh.

4059 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ  
SAO VÀNG MACCA

Địa chỉ:  Thôn Vinh Quang, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà,  
 Tỉnh Lâm Đồng

ĐT:  078 633 639

Email:  saovangmacca@gmail.com

Website:  www.saovangmacca.vn

Giám đốc: Ông TRẦN QUỐC CHÍNH

Ngành nghề:  Sản xuất và Kinh doanh hạt Macca. 

4064 CÔNG TY TORU VIET NAM 

Địa chỉ:  M-H Apartment, 41 Nguyễn Ngọc Phương, P19,  
 Q. Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT:  028 3535 0680

Email:  k.makino@toru-vietnam.com

Website:  

Giám đốc: Ông MAKINO

Ngành nghề: Nền tảng thương mại điện tử. 

4060 CÔNG TY TNHH SUNG HWA VINA 

Địa chỉ:  Lô A-10, đường số 2, Khu Công Nghiệp Hòa Bình,  
 Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

ĐT:  028 5449 0458

Email:  pollalis@sunghwa.com

Website:  

Giám đốc: Bà KIM SUN SOOK

Ngành nghề: Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc. 

4065 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TDV 

Địa chỉ:  55A đường số 2, cư xá Lữ Gia, P15, Q. 11, TP.HCM 

ĐT:  028 6650.6799

Email:  nam.nguyen@tdv.net.vn; trang.tran@tdv.net.vn

Website:  www.tdvduct.com

Giám đốc: Ông NGUYỄN HOÀNG NAM

Ngành nghề: Ống gió cách nhiệt  Panel. 

4051 CÔNG TY TNHH TM & DV TIẾP VẬN KẾT NỐI 
TOÀN CẦU

Địa chỉ:  CL54, khu đô thị Nam La Khê, P. La Khê,  
 Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

ĐT:  0969 509 466

Email:  dongthuyquynh1@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Bà ĐỒNG THỊ THÚY QUỲNH

Ngành nghề: Thương mại và XNK. 

4056 CÔNG TY TNHH VRICE GROUP 

Địa chỉ:  Số 28 Đường 1D, Melosa Khang Điền, P. Phú Hữu,  
 TP. Thủ Đức, TP.HCM

ĐT:  0386 876 513

Email:  minh luan6513@gmail.com

Website:  www.vanxuanfmcg.com.vn

Giám đốc: Ông PHAN VĂN CÓ

Ngành nghề: Xuất nông thủy hải sản. Thương mại và XNK. 

4052 CÔNG TY TNHH LEOCH SUPER POWER  
(VIỆT NAM)

Địa chỉ:  Lô B8B, Khu Công Nghiệp Becamex - Bình Phước,  
 Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

ĐT:  0908 912 408

Email:  longrichdoc1@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Bà NGUYỄN THỊ LÀNH

Ngành nghề: Bình ắc quy. 

4057 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SUNRISE 

Địa chỉ:  Lô F6 Đường số 3, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4),  
 Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

ĐT:  0917 880 138 - 0903 821 098

Email:  ctysunrisefood@gmail.com

Website:  www.sunrisefoodco.com

Giám đốc: Ông LAI VĨ HÙNG

Ngành nghề: Ngũ cốc yến mạch, ngũ cốc dinh dưỡng 3 in 
1, yến mạch trái cây, bánh kẹo, trái cây sấy khô.
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4061 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 
KHANG HƯNG THUẬN

Địa chỉ:  1/27 Huỳnh Lan Khanh, P. 2 ,Q. Tân Bình, TP.HCM 

ĐT:  090 844 411

Email:  Jenny.phuong@kht-aviation.com.vn

Website:  

Giám đốc: Bà VÕ TÂN ANH PHƯƠNG

Ngành nghề: Dịch vụ vận tải. 

4066 CÔNG TY TNHH REPUBLIC BISCUIT  
CORPORATION VIỆT NAM

Địa chỉ:  Số 15 VSIP II-A, đường 32, KCN Việt Nam - Singapore  
 II-A, TT. Tân Bình, huyện  Bắc Tân Uyên, Bình Dương

ĐT:  

Email:  info@rebisco.com.vn; loi.ho @rebisco.com.vn

Website:  

Giám đốc: Ông HỒ QUYỀN LỢI

Ngành nghề: Kinh doanh Thực phẩm  - Đồ uống. 

4062 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN THỰC 

Địa chỉ:  87 đường B4, P. An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM 

ĐT:  028 3636 3888

Email:  info@reallogistics.net; Jackie.vu@reallogistics.vn

Website:  www.reallogistics.vn

Giám đốc: Ông NGUYỄN VŨ

Ngành nghề: Thương mại và XNK. Giao nhận vận tải - Kho 
bãi.

4067 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH  
GOTADI

Địa chỉ:  194 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, TP.HCM 

ĐT:  028 6285 0850 - Fax: 028 6285 0850

Email:  doan.tranduc@gotadi.com; ductour@hgtravel.com

Website:  www.gotadi.com

Tổng Giám đốc: Ông NGÔ MINH ĐỨC

Ngành nghề: Dịch vụ vé máy bay, khách sạn, tour, agency 
hãng bay.
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4068 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT HƯNG 

Địa chỉ:  Khu phố Cầu Xéo, Xã Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang,  
 Việt Nam

ĐT:  0273 3819 528

Email:  viethungfood@gmail.com

Website:  

Tổng Giám đốc: Ông NGUYỄN VĨNH TRỌNG

Ngành nghề: Kinh doanh nông sản - gạo. 

4071 CÔNG TY TNHH ANH KHOA 

Địa chỉ:  Lô B2-39, đường số 2 và đường số 4, KCN Tân  
 Đông Hiệp B, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

ĐT:  0274 3515 186

Email:  phuc.xnk@elmondo.com.vn

Website:  

Giám đốc: Ông NGUYỄN ANH DŨNG

Ngành nghề: Đồ gỗ nội thất. 

4069 CÔNG TY  TNHH SẢN XUẤT SWAROVSKI  
VIỆT NAM

Địa chỉ:  KCN Long Bình (Amata), P. Long Bình,  
 TP. Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT:  0251 8877 262

Email:  hung.ha@swarovski.com

Website:  

Giám đốc: Ông NGUYỄN MẠNH BẢO

Ngành nghề: Đồ gỗ - Thủ công mỹ nghệ - Trang sức. 

4072 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TÀU KHÔNG GIAN 

Địa chỉ:  Tầng 3, 113-115 Đường Ung Văn Khiêm, P. 25,  
 Q. Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT:  028 2253 9192

Email:  info@spaceship-logs.com

Website:  

Giám đốc: Ông NGUYỄN CÔNG TRÌNH

Ngành nghề: Vận tải hàng hóa nội địa và quốc tế, Logistics. 

4070 CÔNG TY TNHH TM - DV SẢN XUẤT NHỰA  
HƯNG PHÁT

Địa chỉ:  G5/33B, Đường lô 2, ấp 7, xã Lê Minh Xuân,  
 Huyện Bình Chánh, TP.HCM

ĐT:  0906 629 036

Email:  nguyenquianh996@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Út

Ngành nghề: Phao tròn nổi, quạt guồng nước, thiết bị sục 
đáy ao, ống nước, cước tròn chà bạt,… Phụ kiện nhựa.

4073 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH 
HÀNG VIỆT NAM

Địa chỉ:  1.02 Lầu 1, Toà nhà Việt Nam Business Centre,  
 Số 57-59 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

ĐT:  1900 292 990

Email:  mkt@onlinecrm; phuong.nguyen@cloudpro.vn

Website:  

Giám đốc: Ông BÙI CAO HỌC

Ngành nghề: Phần mềm - Dịch vụ. 



VCCI-HCM.ORG.VN    I    33

GÓC HỘI VIÊN

4074 CÔNG TY TNHH SX TM DV TÂN TƯỜNG KHANG 

Địa chỉ:  Lô F1&F2 đường D2 và N5 KCN Tân Uyên,  
 P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Bình Dương

ĐT:  0274 3653 776

Email:  info@tantuongkhang.vn; ceo@tantuongkhang.vn

Website:  

Giám đốc: Ông NÌM CHÍ TRUNG

Ngành nghề: Ống hút và sản phẩm nhựa định hình. 

4079 CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM 

Địa chỉ:  Lô 29, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình, TP. Biên Hòa,  
 Đồng Nai

ĐT:  02513 836 525

Email:  duy-tu_nguyen@cargill.com

Website:  www.cargill.com

Giám đốc: Ông PHẠM ĐÌNH TRỌNG THỨC

Ngành nghề: Sản xuất - Kinh doanh thức ăn chăn nuôi. 

4075 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TỦ BẾP OWEN  
VIỆT NAM

Địa chỉ:  Lô A-3B-CN, đường D3, KCN Bàu Bàng,  
 Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

ĐT:  027 438 03915

Email:  owenzhou1982@126.com

Website:  www.dhptrans.com

Giám đốc: Ông HE FU

Ngành nghề:  Kinh doanh hàng nội thất. 

4080 CÔNG TY TNHH J TRADING VINA KOREA

Địa chỉ:  25A Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM 

ĐT:  028 2210 5410

Email:  vina@jtrading.kr; ruby@jtrading.kr

Website:  www.jtrading.kr

Giám đốc: Ông YUN SUBONG

Ngành nghề: Kinh doanh đa ngành. 

4076 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARISE INTEGRATED  
INDUSTRIAL PLATFORMS TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:  Phòng 4626, tầng 46, Bitexco Financial Tower,  
 số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

ĐT:  0938 410 014

Email:  vi.nguyen@arisenet.com

Website:  

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Tường Vi

Ngành nghề: Bất động sản - Khu công nghiệp - Khu chế 
xuất,...

4081 CÔNG TY TNHH LOGOPLASTE VIỆT NAM 

Địa chỉ:  Lô B1.4, đường Đ2, khu công nghiệp Đồng An 2,  
 P. Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

ĐT:  0286 286 9090

Email:  dung.pham@logoplaste.com

Website:  www.logoplaste.com

Giám đốc: Ông BÙI THANH BÌNH

Ngành nghề: Kinh doanh bao bì nhựa - Chai nhựa. 

4077 CÔNG TY TNHH TOPBAND SMART ĐỒNG NAI 
(VIỆT NAM)

Địa chỉ:  Lô D, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Long An,  
 Huyện Long Thành, Đồng Nai

ĐT:  0251 889 888

Email:  vn_cusdn@topband.com.cn

Website:  www.topband.com.cn

Giám đốc: Ông GENG BIN

Ngành nghề: Điện - Điện tử. 

4082 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC 
COPIHOME

Địa chỉ:  Lầu 9, tòa nhà EBM số 683 -685 Điện Biên Phủ,  
 P.25, Q. Bình Thạnh TP.HCM

ĐT:  0904 120 890

Email:  caohuuphi@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Ông CAO HỮU PHI

Ngành nghề: Kinh doanh VLXD. Bất động sản. Thương mại và 
XNK.

4078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMNIS 

Địa chỉ:  54/8A Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1,  
 TP.HCM

ĐT:  028 6291 1327

Email:  info@omnis.vn; lan.tuong@omnis.vn

Website:  www.omnis.vn

Giám đốc: Ông TẠ ĐẮC KHOA

Ngành nghề: Cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực 
thương mại điện tử. CRM, ERP; Website bán hàng,...

4083 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT THIÊN HÀ 

Địa chỉ:  638/25/7 Lê Trọng Tấn, KP3, P. Bình Hưng Hòa,  
 Q. Bình Tân, TP.HCM

ĐT:  0917 600 680

Email:  info@galaxylinhcorp.com

Website:  

Giám đốc: Ông LÊ CÔNG TÂM

Ngành nghề: Dịch vụ các thủ tục Xuất Nhập Khẩu và hoạt 
động như đại lý thủ tục Hải Quan.
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4084 CÔNG TY TNHH VIET HAUS 

Địa chỉ:  Tầng trệt, tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, P. Võ Thị  
 Sáu, Q.3, TP. HCM

ĐT:  028 7301 0786

Email:  vh@viet-haus.com; ngan@viet-haus.com

Website:  

Giám đốc: Bà NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN

Ngành nghề: Nông sản hữu cơ có chứng nhận chuẩn EU/
USDA: gạo, đường, tinh bột sắn, cà phê, tiêu, điều,…

4089 CÔNG TY TNHH ZBPOWER VIỆT NAM 

Địa chỉ:  Lô 3, Đường số 9, Khu công nghiệp Tân Đức,  
 Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

ĐT:  0272 249 6539

Email:  zbpowervn@zbpower.com; lizq@zbpower.com

Website:  www.zbpower.com

Giám đốc: Ông LI ZHI QIANG

Ngành nghề: Điện - Điện tử. 

4085 CÔNG TY TNHH MTV NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT  
TM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHIYO

Địa chỉ:  Số 44, đường số 1 KDC Nam Long, Q.7, TP.HCM 

ĐT:  028 3535 0838

Email:  chiyo.co.ltd@gmail.com; vuthang.ttc@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Ông NGUYỄN VŨ THẮNG

Ngành nghề: Chuyển giao quy trình công nghệ sinh học, 
hóa chất, robot, STEM...; Tư vấn M&A cho doanh nghiệp.

4090 CÔNG TY CỔ PHẦN ZION

Địa chỉ:  Z06 đường số 13, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP.HCM 

ĐT:  028 3962 3888

Email:  anhtt2@vng.com.vn; anupam@vng.com.vn

Website:  www.vng.com.vn

Giám đốc:  Ông PAHUJA ANUPAM

Ngành nghề: Dịch vụ trung gian thanh toán. 

4086 CÔNG TY TNHH LINGOFOCUS 

Địa chỉ:  P1508, tầng 15 tòa nhà Vincom Center,  
 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

ĐT:  0962 671 890

Email:  doandat@lingofocus.net

Website:  

Giám đốc: Ông ĐOÀN ĐẠT

Ngành nghề: Dịch vụ dịch thuật và bản địa hóa. 

4091 CÔNG TY CỔ PHẦN VISUAL PLASTIC 

Địa chỉ:  Lô số 7,đường 19A, KCN Biên Hòa II, P. An Bình,  
 TP. Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT:  0251 3992 284

Email:  chau.cao@vplas.com.vn

Website:  www.vplas.com.vn

Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Hoàng

Ngành nghề: Sản xuất các sản phẩm từ Plastic; Đồ gỗ xây 
dựng, bao bì bằng gỗ, sản phẩm khác từ gỗ,...

4087 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHẬT ECO 

Địa chỉ:  702/83/13 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, TP.HCM 

ĐT:  028 88 55 45 45

Email:  thanhxuan@viethoamy.com

Website:  www.viethoamy.com

Giám đốc: Bà NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

Ngành nghề: Kinh doanh sản xuất ly giấy, tô giấy. 

4092 CTY CỔ PHẦN INTRINSIC VIETNAM 

Địa chỉ:  Phòng A4-2, Tầng 2 tòa nhà IBC, số 1A Công  
 Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

ĐT:  0888 885 825

Email:  khaile6789@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Ông LÊ TUẤN KHẢI

Ngành nghề: Kinh doanh đa ngành. 

4088 CÔNG TY CỔ PHẦN VINGIN 

Địa chỉ:  Số nhà 17, Đường Hoàng Diệu, P. Thống Nhất,  
 TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

ĐT:  0905 078 879

Email:  annguyen@vingin.vn

Website:  www.vingin.vn

Giám đốc: Ông NGUYỄN KHOA ĐĂNG

Ngành nghề: Chế phẩm sâm Ngọc Linh. 

4093 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
HÀNG HÓA BELIEF

Địa chỉ:  LP-03 OT16 Landmark Plus Vinhomes Central Park  
 720A, Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, HCM

ĐT:  028 77758 886

Email:  support@beliefcargo.com

Website:  

Giám đốc: Ông NGUYỄN HOÀNG PHÚC

Ngành nghề: Dịch vụ phần mềm Logistics. 
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4094 CÔNG TY TNHH TRIBE HOSPITALITY 

Địa chỉ:  688/33 Lê Đức Thọ, P. 15, Q. Gò Vấp, TP.HCM 

ĐT:  028 3824 3003

Email:  admin@tribe-hospitality.com

Website:  

Giám đốc: Bà Đinh Thụy Thu Hiền

Ngành nghề: Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn. 

4099 CÔNG TY CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐÀO TẠO  
& TUYỂN DỤNG HR GURU

Địa chỉ:  65 Nguyễn Kim, P. 7, Q. 10, TP.HCM

ĐT:  028 9996 6601

Email:  info@hrguru.com.vn; nina.tran@hrguru.com.vn

Website:  www.hrguru.com.vn

Giám đốc: Ông TRẦN PHƯƠNG NAM

Ngành nghề: Đào tạo kỹ năng mềm cho Cty và cá nhân. Tư 
vấn nhân sự. Dịch vụ nhân sự,...

4095 CÔNG TY TNHH HUMAN DYNAMIC (VIỆT NAM)

Địa chỉ:  Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM 

ĐT:  028 3822 0061

Email:  vn.office@humandynamic.com

Website:  www.humandynamic.com

Giám đốc: Bà PHAN TRỊNH HOÀNG DẠ THI

Ngành nghề:  Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh trong 
doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực.

4100 CÔNG TY TNHH KHỔNG CÁT

Địa chỉ:  43/12 Đường 120, khu phố 2, P. Tân Phú,  
 TP. Thủ Đức, TP.HCM

ĐT:  0973 875 659

Email:  amin@chaukhongmedia

Website:  

Giám đốc: Ông KHỔNG MINH CHÂU

Ngành nghề: Lập kế hoạch - Thực thi các chiến dịch 
truyền thông doanh nghiệp.

4096 CÔNG TY TNHH XNK AMAZON 

Địa chỉ:  Số 1 đường ĐT 747, KP Long Bình, P. Khánh Bình,  
 TX. Tân Uyên, Bình Dương

ĐT:  02743 619 998

Email:  vi.nguyen@arisenet.com

Website:  

Giám đốc: Bà TRẦN THỊ HỒNG DUYÊN

Ngành nghề: Khai báo Hải Quan. 

4101 HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP  
HÀN QUỐC TẠI TP.HCM

Địa chỉ:  47 Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP.HCM

ĐT:  028 3937 9154

Email:  kocham@kocham.kr

Website:  www.kocham.kr

Chủ tịch Hiệp hội: Ông KIM HYUN JOUNG

Ngành nghề: Công tác Hiệp hội. 

4097 CÔNG TY CỔ PHẦN N.H.T LOGISTICS 

Địa chỉ:  1/1 Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình, TP.HCM 

ĐT:  0251 889 888

Email:  janeiro@nht-logistics.com; cs1@nht-logistics.com

Website:  

Chủ tịch HĐQT: Ông NGÔ HOÀNG THÔNG

Ngành nghề: Giao nhận - Vận tải - Kho bãi. Thương mại và 
XNK.

4102 CÔNG TY TNHH PHONG GIANG 

Địa chỉ:  Thôn 13, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng 

ĐT:  02633 878 877

Email:  phonggiangtea@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Bà TRẦN THỊ UYÊN

Ngành nghề: Sản Xuất và chế biến, xuất khẩu trà xanh. 

4098 CÔNG TY TNHH ADVANCED FIRE PRODUCTS 

Địa chỉ:  74/18/14 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12,  
 TP.HCM

ĐT:  0983 744 068

Email:  advancedfireproducts.vn@gmail.com

Website:  

Giám đốc: Bà ĐÀO HỒNG TÂM

Ngành nghề: Thiết bị phòng chống chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ.
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VCCI-HCM  
PHÁT HÀNH  
“DANH BẠ HỘI VIÊN 
CONNECTIONS  
2022 - 2023”

Năm 2022, kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh chóng 
khi các rào cản, hạn chế do đại dịch covid-19 được 
nới lỏng và các chiến dịch tiêm chủng được triển khai 
rộng rãi. Các chính sách hỗ trợ như lãi suất thấp, tăng 
trưởng tín dụng mạnh và Chương trình phục hồi và 
phát triển KT-XH của Chính phủ đã giúp gia tăng giá 
trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động 
bán lẻ và du lịch. Bên cạnh những tín hiệu tích cực, 
nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức: sự xuất hiện của các biến chủng 
Covid-19 mới, áp lực lạm phát và thắt chặt tiền tệ, tình 
trạng giãn cách xã hội ở Trung Quốc gây ảnh hưởng 
đến các chuỗi giá trị toàn cầu, căng thẳng và xung đột 
địa chính trị gia tăng có thể dẫn đến chuyển đổi cơ 
cấu dài hạn của nền kinh tế toàn cầu. Trước bối cảnh 
đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại - 
đầu tư đồng thời tăng cường sự liên kết trong cộng 
đồng doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với các đối 
tác tin cậy và tiềm năng tiếp tục là mục tiêu hàng đầu 
mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi 
nhánh tại TP.HCM (VCCI-HCM) hướng đến. Ấn phẩm 
Danh bạ Hội viên VCCI-HCM do Chi nhánh phát hành 
hàng năm với tên gọi “CONNECTIONS - Liên kết doanh 
nhân Việt” là một nỗ lực cụ thể để hiện thực hóa mục 
tiêu chung đó.

Trên hành trình 10 năm đồng hành cùng doanh 
nghiệp, CONNECTIONS đã thực sự trở thành công cụ 
kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại hữu ích cho 
các doanh nghiệp trong và ngoài nước và ngày càng 
nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của cộng 
đồng doanh nghiệp. Với nội dung phong phú, thiết kế 
hấp dẫn và kênh phân phối rộng rãi, CONNECTIONS 
tự hào là nguồn tra cứu thông tin doanh nghiệp hữu 
ích và quảng bá thương hiệu hiệu quả.

Ấn bản lần thứ 10 CONNECTIONS 2022 - 2023 tiếp tục 
được xuất bản với sự đầu tư kĩ lưỡng về hình thức và 
nội dung. Cụ thể:

Nội dung: Thông tin của 2.500 hội viên VCCI-HCM 
được rà soát, cập nhật và sắp xếp theo 21 phân ngành 
dựa theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, giúp tăng 
tính nhận diện cho hội viên VCCI-HCM, khả năng kết 
nối với các đối tác phù hợp và tiềm năng.

Thiết kế: Cách sắp xếp thông tin hội viên thân thiện 
với người đọc, dễ dàng tra cứu; lối thiết kế sinh động, 
hiện đại.

Ngôn ngữ: Toàn bộ nội dung CONNECTIONS được 
trình bày song ngữ Anh - Việt, hướng đến tiếp cận 
nhiều đối tượng độc giả trong và ngoài nước.

Kênh phân phối: Bên cạnh mạng lưới phân phối 
truyền thống như hội viên và đối tác của VCCI-HCM, 
các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, 
các tổng lãnh sự quán, thương vụ nước ngoài tại 
TP.HCM, các sự kiện, hội nghị, hội thảo, lớp học do 
VCCI-HCM tổ chức, CONNECTIONS 2022-2023 sẽ được 
đẩy mạnh chia sẻ trực tuyến (online) đến mạng lưới 
hơn 10.000 đối tác rộng khắp của VCCI-HCM trong và 
ngoài nước.

Với tên gọi “CONNECTIONS – Liên kết doanh nhân 
Việt”, VCCI-HCM hy vọng ấn phẩm 2022-2023 sẽ tiếp 
tục là người bạn đồng hành tin cậy của các doanh 
nghiệp trên hành trình phát triển kinh doanh, mở 
rộng thị trường và tìm kiếm đối tác. VCCI-HCM chân 
thành cám ơn các doanh nghiệp, tổ chức đã tham 
gia tài trợ ấn phẩm năm nay và các ấn phẩm đã phát 
hành 10 năm qua, chân thành cám ơn sự quan tâm 
của quý độc giả đối với các ấn phẩm đã phát hành 
và mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và góp ý 
để CONNECTIONS ngày càng hoàn thiện và đáp ứng 
được sự mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp.

Trung Tâm Thông Tin Thương Mại, VCCI-HCM
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Chuyển đổi số là từ khóa được nhắc tới và xuất hiện 
trên các phương tiện truyền thông đại chúng thường 
xuyên, đặc biệt là sau khi đại dịch COVID-19 đã được 
kiểm soát. Trên thực tế, Chuyển đổi số là khái niệm 
bao trùm và có tính liên ngành, với phạm vi ứng dụng 
và tác động mang tính toàn cầu, chính vì thế không 
dễ nắm bắt và hình dung. Tại Việt Nam, từ năm 2020, 
Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 479/QĐ-
TTg Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và gần đây 
nhất, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 505/QĐ-
TTg vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 qua đó lấy ngày 10 
tháng 10 hằng năm là “Ngày Chuyển đổi số quốc gia”.

Với tôn chỉ “Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tại 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, Trung tâm Thông 
tin Thương mại thuộc Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh tại Thành phố Hồ 
Chí Minh (VCCI-HCM) đã biên soạn và xuất bản cuốn 
sách chuyên khảo với chủ đề: “Chuyển đổi số – Động 
lực phục hồi và phát triển kinh tế” nhằm góp thêm 
tiếng nói góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng 
doanh nghiệp về chuyển đổi số, là tiền đề để thúc đẩy 
chuyển đổi số từ nhận thức thành hành động.

Cách tiếp cận của ấn bản chuyển đổi số lần này là 
tham khảo kiến thức và bài học về chuyển đổi số của 
các nước trên Thế giới xét trên hai phương diện bao 
gồm khung chính sách và chiến lược chuyển đổi số 
cấp quốc gia và định hướng hành trình chuyển đổi số 
và bài học tham khảo chuyển đổi số cấp doanh nghiệp 
trên thực tế. Trên phương diện vĩ mô, doanh nghiệp 
và bạn đọc có thể qua các bài được trình bày có thể 
hình dung những lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội 
mà kinh tế số và chuyển đổi số có thể bao trùm và tác 
động cũng như thấy được các cách tiếp cận đối với 
chuyển đổi số tùy thuộc vào trình độ phát triển, nguồn 
lực của nền kinh tế và yếu tố văn hóa đặc thù của 
từng nước, mặt khác lại vẫn có thể có những thang đo 
chung có thể đánh giá thứ hạng và trình độ tiến hóa 
số của từng quốc gia tại mỗi thời điểm nhất định đồng 
thời có thể thấy những yếu tố nào có thể tác động tới 
tiến trình chuyển đổi số. Đặc biệt, thứ hạng chuyển 

đổi số của nền kinh tế Việt Nam theo đánh giá qua 
một số thang đo về chỉ số chuyển đổi số chung của các 
tố chức quốc tế cũng được tổng hợp để giúp định vị 
và có được khung nhìn khái quát về vị trí và thứ hạng 
về chuyển đổi số của kinh tế Việt Nam trong tương 
quan với các nước trên Thế giới và những điểm mốc 
cho biết ta đang ở đâu và có thể đi tới đâu? Ở phương 
diện vi mô, bạn đọc cũng có thể tham khảo những 
định nghĩa về chuyển đổi số, hành trình chuyển đổi số 
hay hệ sinh thái số là gì cũng như tham khảo bài học 
chuyển đổi số của một doanh nghiệp cụ thể trên thực 
tế và dù hoạt động theo các phân ngành và chuỗi giá 
trị khác nhau hay bối cảnh văn hóa khác nhau nhưng 
các doanh nghiệp vẫn có thể liên hệ với thực tế phát 
triển của doanh nghiệp mình để rút tỉa những lưu ý 
chung cần thiết. Phần cuối cuốn sách cũng phác họa 
bức tranh chuyển đổi số của các doanh nghiệp chuyển 
đổi số Việt Nam.

VCCI-HCM xin chân thành cám ơn các đối tác là các 
tập đoàn tư vấn đầu tư đa quốc gia có tên tuổi như 
Deloitte, Dezan Shira, Cơ quan Thương vụ Phần Lan 
tại Việt Nam trực thuộc Bộ Kinh tế và Lao động Phần 
Lan và các thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp Ấn 
Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt tình tham gia 
đồng hành cùng ban biên soạn Trung tâm Thông tin 
Thương mại của VCCI – Chi nhánh TP.HCM nhắm tới 
mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh 
nghiệp TP. Hồ Chí Minh nói riêng qua việc sẵn sàng 
chia sẻ những hiểu biết của mình với các bài viết có 
chất lượng và cung cấp nguồn tư liệu thông tin tham 
khảo hữu ích cho cuốn sách này.

Trung Tâm Thông Tin Thương Mại, VCCI-HCM.

VCCI-HCM PHÁT HÀNH ẤN PHẨM 
“CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỘNG LỰC PHỤC HỒI  
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ”
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CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2022

Diện tích 331.698 km2

Dân số 99,33 triệu

Xuất khẩu 371,85 tỷ USD

Nhập khẩu 360,65 tỷ USD

Số liệu thống kê 2022. Nguồn: GSO, MPI

Nông nghiệp
11,88%

Công nghiệp
38,26%

Dịch vụ
41,33%

Trung Quốc

Điện thoại các loại  
và linh kiện

Điện thoại các loại  
và linh kiện

Máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện

Máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện

Hàng dệt may

Giày dép các loại Chất dẻo

Gỗ và sản phẩm gỗ Sắt thép các loại

Máy móc thiết bị  
dụng cụ phụ tùng khác

Máy móc thiết bị  
dụng cụ phụ tùng khác

Hoa KỳEUNhật BảnASEAN

n Nhập khẩu n Xuất khẩu

n Tăng trưởng GDP l   CPI

Hàn Quốc

11
9,

3

62
,5

47
,2

23
,4

15
,3

14
,6

109,1

47,1

24,333,6
24,2

58,4

Kim ngạch xuất nhập khẩu phân theo nước - khu vực năm 2022 (tỷ USD)

TOP mặt hàng xuất khẩu 2022 (tỷ USD) TOP mặt hàng nhập khẩu 2022 (tỷ USD)

Tăng trưởng GDP và chỉ số CPI qua các nămTổng quan 2021

59,3 82,1

2021 2021202020192018201720162015201420132012

55,2 45,4

45,7 14,8

23,9 12,5

15,9 12,1

37,5 21,2

9.21
6.6

0.63
2.66 3.53 3.54 3.150.813.232.79

4.09

5.03 5.42 5.98
6.68

6.81
7.08 7.02

2.91

2.85

8.02

6.21

Nguyên phụ liệu 
ngành dệt may da giày
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n Vốn đăng ký  n Vốn thực hiện

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo năm (tỷ USD) 

Dân cư và lao độngTỔNG MỨC BÁN LẺ  
HÀNG HÓA VÀ DOANH THU 
DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM NĂM 2021

Thu nhập bình quân 
1 người/tháng

Tỷ lệ thất nghiệp 
trong độ tuổi lao động

Lực lượng lao động 
trong độ tuổi lao động

Đơn vị: triệu lượt

Đơn vị: nghìn tỷ đồng

n  600,8 
 Dịch vụ khác

n	24,5 
 Dịch vụ lữ hành

n  578,7 
 Dịch vụ lưu trú, ăn uống

n  4.475,9 
 Bán lẻ hàng hóa

4789,5
NGHÌN TỶ ĐỒNG

2,32 
%

4,6 triệu 
VND/tháng

51,7 
triệu người

38

2021 202220202019201820172016201520142013

28.5 31.2
27.7

19.7
22,4

2020.4
19.1

17.5
14.514.512.311.5

35.4635.88

24.124.122.3 20.2

7.57 7.87 7.49 10
12.9

15.5
18

3.8

0.16

3.7

2021 202220202019201820172016201520142013

Trung tâm Thông tin thương mại, VCCI-HCM tổng hợp

KINH TẾ VIỆT NAM 2022
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Ông Francois Painchaud, Trưởng Đại diện 
Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và 
Lào, cũng đã đưa ra nhận định về những 
“cơn gió nghịch” cho nền kinh tế Việt Nam 
trong năm 2023; bao gồm: cầu bên ngoài 
chậm lại, động lực xuất khẩu suy yếu và điều 
kiện tài chính thắt chặt hơn.

Theo ông Francois Painchaud, trong bối cảnh 
kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng tiêu cực từ căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát toàn cầu đã 
khiến cho các nước trên thế giới đã đưa ra và thực hiện nhiều chính sách tiền tệ theo hướng thắt 
chặt. Cụ thể, từ tháng 3/2022 đến nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã 6 lần tiến hành tăng lãi 
suất điều hành. Việc này đã ảnh hưởng lớn đến các chính sách điều hành tiền tệ khác trên thế 
giới, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc theo đuổi chính sách Zero-Covid đã 
khiến GDP của nước này suy giảm và có tác động lớn đến nền kinh tế của các nước Asean - vốn 
có mối quan hệ kinh tế lớn với Trung Quốc. Với kỳ vọng Trung Quốc sẽ nới lỏng dần hạn chế và 
hỗ trợ tăng trưởng, năm 2023 có thể là năm mở ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế Trung Quốc 
và các nước Asean, mặc dù còn nhiều thử thách và khó khăn.

KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2023 
ĐƯỢC DỰ BÁO SẼ GẶP NHIỀU 
KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC

Ông Andrea Coppola, Chuyên gia Kinh tế 
trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt 
Nam cho rằng, đại dịch Covid - 19 đã gây ra 
thiệt hại lâu dài và sự kết hợp của đại dịch 
với các cú sốc bổ sung đang kéo nền kinh tế 
toàn cầu đi xuống nên dự kiến năm 2023, 
tăng trưởng toàn cầu có thể giảm mạnh.

Theo chuyên gia Kinh tế trưởng WB tại Việt 
Nam, có 3 áp lực mạnh đã gây ảnh hưởng 
đến nền kinh tế toàn cầu trong năm 2021, có 
thể có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh 

tế toàn cầu vào năm 2023. Đó là áp lực lạm 
phát kéo dài, điều kiện tài chính khó khăn 
hơn và suy giảm tăng trưởng kinh tế ở Trung 
Quốc cũng như các nền kinh tế lớn khác.

Ông Andrea Coppola cũng nêu 5 nguồn rủi 
ro chính, có thể thành hiện thực trong năm 
2023. Đó là rủi ro thắt chặt tiền tệ bổ sung; 
tăng trưởng chậm lại và chi phí đi vay tăng; 
hoạt động kinh tế yếu hơn mức dự kiến ở 
Trung Quốc; bất ổn địa chính trị và phân 
mảnh thương mại,có thể dẫn đến một làn 
sóng gián đoạn sản xuất mới và giá cả cao 
hơn, đối với hàng hóa được giao dịch trên 
toàn cầu và biến đổi khí hậu gây ra chi phí 
đáng kể.

“Nếu một hoặc nhiều rủi ro trong số này 
thành hiện thực, chúng ta có thể đang 
hướng tới một cuộc suy thoái toàn cầu vào 
năm 2023”, ông Andrea Coppola dự báo.



VCCI-HCM.ORG.VN    I    41

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, 
khẳng định, chúng ta đang đối mặt với năm 2023, với rất 
nhiều khó khăn, thách thức khi bối cảnh khu vực và quốc 
tế sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và rất khó 
lường. Khó khăn đầu tiên được nhận diện là sự suy giảm 
của tăng trưởng kinh tế thế giới. Đặc biệt, sự suy giảm 
thương mại và đầu tư trên toàn cầu đang gây ra những 
tác động và hệ lụy tiêu cực đến các nền kinh tế nhất là các 
quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư chia sẻ, để biến thách thức thành cơ hội đòi hỏi không 
chỉ sự nỗ lực, quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện 
các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, mà còn cần sự hỗ trợ, giúp 
đỡ từ cộng đồng quốc tế, các Chính phủ, tổ chức quốc tế, 
các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước. Vì vậy, 
những đóng góp của các chuyên gia, sẽ giúp Chính phủ 
thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, từng bước hiện thực 
hóa khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển 
nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Nguồn: Tổng hợp

TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư 
vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, dự 
báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023, 
trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng 
chậm lại và một số nước có thể rơi vào suy 
thoái cục bộ, ngắn hạn và so với mức nền cao 
của năm 2022, dự báo GDP Việt Nam tăng 
trưởng chậm lại, nhưng vẫn đứng ở mức khá, 
khoảng 6 - 6,5% (kịch bản cơ sở).

Trong đó, xuất khẩu dự báo tăng khoảng 
8 - 10%, đầu tư (trong và ngoài nước) 
tăng khoảng 8%, tiêu dùng cuối cùng tăng 
khoảng 9 - 10%.

Về lạm phát, dự báo CPI bình quân năm 
2023 sẽ ở mức 4 - 4,5% (từ mức 3,3% năm 
2022) do có độ trễ vì nhập khẩu nhiều, 
lượng cung tiền lớn hơn theo thời vụ cuối 
năm 2022; và năm tới cũng là thời điểm 
phải chấp nhận tăng một số mặt hàng do 
nhà nước quản lý (lương cơ bản, giá điện, y 
tế, giáo dục...).

Áp lực lãi suất, tỷ giá tăng vẫn còn lớn và 
đang là thách thức đối với điều hành kinh 
tế vĩ mô; thu ngân sách cũng sẽ khó khăn 
hơn do doanh nghiệp còn nhiều rào cản, 
thách thức.
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KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2022,  
DỰ BÁO NĂM 2023
Kinh tế Thành phố trong năm 2022 diễn ra giữa lúc kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu bị mất đà 
tăng trưởng do các biến chủng mới của Covid-19, chính sách “Zero Covid” của Trung quốc, xung đột Nga – 
Ukraine khiến giá năng lượng, giá nguyên vật liệu tăng gây áp lực lớn đến lạm phát. Qua hơn 01 năm thực 
hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19”, tình hình dịch bệnh tại thành phố đã được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội đã 
khởi sắc trở lại với nhiều điểm sáng. Từ mức giảm sâu 5,36% của năm 2021 (chưa từng có trong lịch sử), đến 
nay Thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước. 

Tổng sản phẩm trên địa 
bàn GRDP năm 2022 ước đạt 
1.479.227 tỷ đồng (theo giá hiện 
hành). Tính theo giá so sánh 
2010 đạt 1.021.894 tỷ đồng, 
tăng 9,03% so với cùng kỳ. Về 
cơ cấu kinh tế, xét theo giá hiện 
hành: Khu vực nông lâm thủy 
sản chiếm tỷ trọng 0,6%; khu 
vực công nghiệp và xây dựng 
chiếm tỷ trọng 22,1%; khu vực 
thương mại dịch vụ chiếm tỷ 
trọng 64,0%, thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm chiếm 13,3%.

GRDP

TỐC ĐỘ TĂNG GRDP TP. HỒ CHÍ MINH 2022

CƠ CẤU GRDP TP. HỒ CHÍ MINH 2022

Thuế sản phẩm -  
trợ cấp sản phẩm

Thương mại  
- Dịch vụ

Thuế sản phẩm 
- trợ cấp sản phẩm

Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản

Thương mại 
- Dịch vụ

Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản

Công nghiệp  
xây dựng

So với cùng kỳ, CPI tháng 12 
tăng 4,92% với 10/11 nhóm 
hàng tăng giá, nhóm giáo dục 
tăng cao nhất với mức 14,87%.; 
tiếp theo là nhóm nhà ở với mức 
tăng 7,42%; nhóm hàng giảm 
giá là bưu chính viễn thông 
(-0,32%). CPI bình quân cả năm 
tăng 2,73% so với cùng kỳ.

7,41%

8,37%

3,74%

11,95%

9,03%

13,3%

22,1%
64,0%

0,6%

Công nghiệp 
- Xây dựng
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Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 20/12/2022, 
tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành 
phố là 3,94 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng 
kỳ, chia ra:

- Cấp mới có 893 dự án với vốn đăng ký 
đạt 601,1 triệu USD, giảm 12,5% về vốn 
so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động bán 
buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe 
máy với 338 dự án, vốn đăng ký là 176,9 
triệu USD, chiếm 29,4% vốn đăng ký cấp 
mới; kế đến là hoạt động thông tin và 
truyền thông có 186 dự án, vốn đăng ký là 
139,3 triệu USD, chiếm 23,2%; hoạt động 
chuyên môn, khoa học công nghệ có 231 
dự án, vốn đăng ký 107,5 triệu USD, chiếm 
17,9%. Nhà đầu tư nước ngoài phân theo 
quốc gia và vùng lãnh thổ, Singapore dẫn 
đầu với 167 dự án, vốn đăng ký đạt 235,4 
triệu USD, chiếm đến 39,2% vốn đăng ký 
cấp mới; kế đến là Nhật Bản với 86 dự án, 
vốn đăng ký 97,2 triệu USD, chiếm 16,2%, 
Hàn Quốc với 122 dự án, vốn đăng ký đạt 
60,3 triệu USD, chiếm 10,0%.

Tổng nguồn vốn đầu tư nước ngoài năm 2022  
đạt 3.940,4 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ

DỰ ÁN

TRIỆU USD
GÓP VỐN,  

MUA CỔ PHẦN
ĐIỀU CHỈNHCẤP MỚI

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG
116,95%

CHỈ SỐ GIÁ USD
101,14%

2.411 lượt

1.738,6

192

1.600,7

893

601,1

Đồ uống  
và thuốc lá
103,64%

Dịch vụ ăn uống
102,32%

May mặc
101,23%

Nhà ở 
và VLXD
101,42%

Thuốc  
và dịch vụ y tế

100,16%

Giao thông
111,80%

Bưu chính
99,07%

Giáo dục
100,96%

Thiết bị và đồ dùng gia đình
101,06%

CPI
bình quân 12 tháng  

năm 2022 so cùng kỳ

102,73%

Văn hóa, giải trí và du lịch
103,93%

12,5% 9,8%42,4%

10
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- Điều chỉnh vốn đăng ký có 192 lượt dự 
án với số vốn tăng 1.600,7 triệu USD, tăng 
42,4% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động 
công nghiệp chế biến, chế tạo có 22 dự án, 
vốn đăng ký 918,4 triệu USD, chiếm 57,4% 
vốn đăng ký điều chỉnh; hoạt động thông 
tin và truyền thông có 22 dự án, vốn đăng 
ký 278,6 triệu USD, chiếm 17,4%. Singapore 
là quốc gia có số vốn điều chỉnh cao nhất  
trong 12 tháng năm 2022 đạt 1.180,4 triệu 
USD, chiếm 73,7% vốn đăng ký điều chỉnh. 

Số dự án còn hiệu lực hoạt động trên địa 
bàn thành phố đến ngày 20/12/2022 là 
11.273 dự án với vốn đăng ký là 55,84 tỷ 
USD (Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về 
số dự án còn hiệu lực so với cả nước).

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 
(IIP) tháng 12 năm 2022 uớc tính tăng 2,3% 
so với tháng trước. Trong đó, ngành công 
nghiệp khai khoáng giảm 3,8%; công nghiệp 
chế biến, chế tạo tăng 2,5%; sản xuất và 
phân phối điện giảm 3,2%; cung cấp nước 
và xử lý rác thải tăng 0,2%. Tính chung cả 
năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố tăng 13,9% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công 
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,8%; sản 
xuất và phân phối điện tăng 13,0%; cung 
cấp nước và xử lý rác thải tăng 9,4%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12 năm 2022 
ước đạt 96.811 tỷ đồng, tăng 2,4% so với 
tháng trước (doanh thu thương mại tăng 
2,5%; dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 8,3%; 
dịch vụ du lịch lữ hành tăng 27,2%; dịch vụ 
khác tăng 0,4%) và tăng 32,3% so với cùng 

kỳ. Ước tính cả năm tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 
1.089.446 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng 
kỳ, tăng cao ở tất cả các ngành.

Xuất khẩu
Ước tính tháng 12 năm 2022, tổng kim 
ngạch xuất khẩu hàng hoá của doanh 
nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả 
nước đạt 3.559,7 triệu USD, tăng 9,5% so 
với tháng trước; riêng xuất khẩu không tính 
dầu thô đạt 3.388,3 triệu USD, tăng 12,7%. 
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của 
doanh nghiệp Thành phố xuất qua cảng 
Thành phố (gồm cả dầu thô) trong tháng 
12 năm 2022 đạt 3.034,9 triệu USD, tăng 
2,1% so với tháng trước. Chia ra, khu vực 
kinh tế nhà nước đạt 237,9 triệu USD, giảm 
25,9%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 
1.077,3 triệu USD, tăng 0,6%; khu vực kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.719,7 
triệu USD, tăng 8,8%.

Tính chung cả năm 2022, kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Thành 
phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 
47.182,8 triệu USD, tăng 5,1% so với cùng 
kỳ; riêng xuất khẩu không tính dầu thô đạt 
44.906,0 triệu USD, tăng 4,5%. Tổng kim 
ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh 
nghiệp Thành phố xuất qua cảng Thành 
phố (gồm cả dầu thô) trong cả năm 2022 
đạt 41.580,3 triệu USD, tăng 1,8% so với 
cùng kỳ. Chia ra, khu vực kinh tế nhà nước 
đạt 2.960,9 triệu USD, tăng 17,6%; khu vực 
kinh tế ngoài nhà nước đạt 13.201,5 triệu 
USD, tăng 12,6%; khu vực kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài đạt 25.417,9 triệu USD, 
giảm 4,5%.

TRỊ GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU NĂM 2022

Các mặt hàng đạt giá trị trên 1 tỷ USD Ước tính cả năm 2022 (tỷ USD) Năm 2022 so với năm 2021 (%)

Máy vi tính, sản  phẩm điện tử & linh kiện 15,3 89,2

Hàng dệt, may 4,4 125,0

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác 2,7 125,4

Giày dép các loại 2,5 148,7

Dầu thô 2,3 117,9

Gạo 1,2 107,2

Hàng rau quả 1,0 109,4
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Trong cả năm 2022, Thành phố có 7 mặt 
hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ 
USD, chiếm 71,0% tổng kim ngạch xuất 
khẩu. 

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa, Trung 
Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của các doanh nghiệp Thành phố với kim 
ngạch xuất khẩu trong cả năm 2022 đạt 
9.067,3 triệu USD, giảm 6,2% so với năm 
2021, chiếm 21,8% tỷ trọng xuất khẩu. Thứ 
hai, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 
7.361,2 triệu USD, tăng 9,1%, chiếm 17,7%. 
Thứ ba, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản 
đạt 2.977,8 triệu USD, tăng 21,2%, chiếm 
7,2%. Thứ tư, xuất khẩu sang thị trường 

Hồng Kông đạt 2.443,5 triệu USD, giảm 
38,8%, chiếm 5,9%. Giá trị xuất khẩu của 
doanh nghiệp Thành phố sang thị trường 
Châu Âu đạt 5.839,4 triệu USD, tăng 13,5%, 
chiếm tỷ trọng 14,0%.

Tình hình doanh nghiệp
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 20/12/2022, 
thành phố đã cấp phép 44.369 doanh 
nghiệp với vốn đăng ký đạt 472.559 tỷ 
đồng, tăng 42,3% về giấy phép và giảm 
4,9% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó, 09 
ngành dịch vụ chủ yếu có 32.608 doanh 
nghiệp thành lập, tăng 39,6% so với cùng 
kỳ; vốn đăng ký đạt 358.122 tỷ đồng, tăng 
5,0%.

CẤP PHÉP THÀNH LẬP  
DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

GIẤY PHÉP
44.369 doanh nghiệp

(Từ 01/01/2022 đến ngày 20/12/2022)

VỐN
472.559 tỷ đồng

42,3%

4,9%

Năm 2023, kinh tế thế giới được hầu hết các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng chậm lại do cạnh tranh 
địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột Nga - Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt, thị trường tài chính, 
tiền tệ, an ninh năng lượng… tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc bảo vệ sức khoẻ và ổn định sản xuất, giữ vững an 
ninh và an sinh xã hội là thách thức đòi hỏi nỗ lực rất lớn của Chính quyền cùng doanh nghiệp và người 
dân Thành phố. Dự báo năm 2023: Tăng trưởng kinh tế Thành phố sẽ chậm dần và thấp hơn so với mức 
tăng của năm 2022 do tiềm ẩn nguy cơ về đứt gãy đơn hàng, áp lực tăng giá; thế giới vẫn phải đối phó với 
những bất ổn từ xung đột Nga - Ukraine, khủng hoảng hoảng năng lượng và an ninh. Dự kiến năm 2023 
tăng trưởng GRDP của Thành phố từ 7,5% đến 8%.

KINH TẾ VIỆT NAM 2022
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TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
NĂM 2022

Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường
Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 
trong năm 2022 tiếp tục đạt kỷ lục mới, với 208.368 
doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021, gấp 1,3 lần 
mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập 
thị trường giai đoạn 2017 - 2021 (167.029 doanh nghiệp). 

Doanh nghiệp thành lập mới
Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022 là 
148.533 doanh nghiệp, tăng 27,1% so với năm 2021, gấp 
1,1 lần mức bình quân giai đoạn 2017 - 2021 (129.611 
doanh nghiệp). Số vốn đăng ký thành lập trong năm 
2022 đạt 1.590.860 tỷ đồng, giảm 1,3% so với năm 2021.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 
2022 là 4.763.536 tỷ đồng (tăng 15,2% so với năm 2021), 
trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập 
mới là 1.590.860 tỷ đồng (giảm 1,3% so với năm 2021). Có 
50.386 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn 
trong năm 2022 (tăng 15,8% so với năm 2021), số vốn 
đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động 
đạt 3.172.676 tỷ đồng (tăng 25,7% so với năm 2021). Vốn 
đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 
2022 đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 22,3% so với năm 2021.

Có 15/17 ngành có số lượng doanh nghiệp 
thành lập mới tăng so với năm 2021, trong 
đó có: Hoạt động dịch vụ khác (tăng 73,8%); 
Dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 66,3%); Y tế 
và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 65,5%); 
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 65,5%); 
Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc 
thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác 
(tăng 54,7%)…

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có 
quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 133.367 
doanh nghiệp (chiếm 89,8%, tăng 30,2% so 
với năm 2021), chủ yếu thuộc nhóm ngành 
Dịch vụ với 110.285 doanh nghiệp, chiếm 
74,2% tổng số doanh nghiệp thành lập 
mới, tăng 31,9% so với năm ngoái. Nhóm 
ngành Công nghiệp và Xây dựng có 36.289 
doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 
24,4% tổng số doanh nghiệp thành lập 
mới, tăng 16,1% so với năm 2021. Khu vực 
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ghi 
nhận 1.959 doanh nghiệp thành lập mới, 
chiếm 1,3% tổng số doanh nghiệp thành 
lập mới, giảm 2% so với năm ngoái.

Cả 06 khu vực trên cả nước đều có số doanh 
nghiệp đăng ký thành lập tăng so với năm 
2021: Trung du và miền núi phía Bắc (6.932 
doanh nghiệp, tăng 13,1%); Tây Nguyên 
(4.470 doanh nghiệp, tăng 18%); Bắc Trung 
Bộ và Duyên hải miền Trung (20.080 doanh 
nghiệp, tăng 19,2%); Đồng bằng Sông Hồng 
(45.472 doanh nghiệp, tăng 19,9%); Đông 
Nam Bộ (60.043 doanh nghiệp, tăng 36,9%) 
và Đồng bằng Sông Cửu Long (11.536 
doanh nghiệp, tăng 38,8%).

Tổng số lao động đăng ký của các DN thành 
lập mới trong năm 2022 là 981.332 lao động, 
tăng 14,9% so với năm 2021.

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 

TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP  
NĂM 2022, DỰ BÁO NĂM 2023

DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP  
GIAI ĐOẠN 2018 - 2022
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trong năm 2022 là 59.835 doanh nghiệp, 
tăng 38,8% so với năm 2021, gấp 1,6 
lần mức bình quân giai đoạn 2017 - 
2021(37.418 doanh nghiệp). 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 
tăng ở tất cả 17 lĩnh vực, trong đó phải kể 
đến một số lĩnh vực chịu nhiều tác động 
bởi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian 
qua đã có sự phục hồi tích cực: Hoạt động 
dịch vụ khác (1.752 doanh nghiệp, tăng 
318,1%); Sản xuất phân phối, điện, nước, 
gas (912 doanh nghiệp, tăng 183,2%); 
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (512 doanh 
nghiệp, tăng 82,2%); Giáo dục và đào tạo 
(1.473 doanh nghiệp, tăng 78,5%); Dịch vụ 
việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết 
bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác 
(3.338 doanh nghiệp, tăng 57,7%) và Kinh 
doanh bất động sản (2.081 doanh nghiệp, 
tăng 56,7%)...

Tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị 
trường
Trong năm 2022, có 143.198 doanh nghiệp 
rút lui khỏi thị trường, tăng 19,5% so với 
năm 2021. Trong đó, phần lớn là các doanh 
nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh 
doanh trong ngắn hạn (chiếm 51,5%), cụ 
thể:

- Số lượng DN tạm ngừng kinh doanh trong năm 2022 
là 73.801 doanh nghiệp, tăng 34,3% so với năm 2021. 
Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 
năm 2022 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 
34.720 doanh nghiệp (chiếm 47%); tập trung chủ yếu ở 
quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 65.502 doanh nghiệp 
(chiếm 88,8%, tăng 32,2% so với năm 2021).

- Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 50.788 
doanh nghiệp, tăng 5,5% so với năm 2021. Các doanh 
nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở 
quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 44.508 doanh nghiệp 
(chiếm 87,6%, tăng 2,5% so với năm 2021).

- Số DN giải thể trong năm 2022 là 18.609 doanh nghiệp, 
tăng 11,2% so với năm 2021. Trong đó, có 12/17 ngành 
kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể 
tăng so với 2021. Phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 
năm 2022 có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 
12.552 doanh nghiệp (chiếm 67,5%) và tập trung chủ 
yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 16.160 doanh 
nghiệp (chiếm 86,8%, tăng 9% so với năm 2021).

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2022

GIA NHẬP & TÁI GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

RÚT LUI KHỎI THỊ TRƯỜNG

So sánh năm 2021

148.533 thành lập mới

59.835 quay lại hoạt động

30,3%

27,1%

38,8%

208.368 DOANH NGHIỆP

73.801 tạm ngừng kinh doanh

50.788 chờ giải thể

18.609 đã giải thể

19,5%

34,3%

5,5%

11,2%

143.198 DOANH NGHIỆP
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Chủ tịch Trung tâm trọng tài 
Quốc tế Việt Nam (VIAC) TS 
Vũ Tiến Lộc cho rằng, sau 
những khó khăn đã phải trải 
qua, bước sang năm 2023 
cộng đồng doanh nghiệp Việt 
Nam sẽ có sự thích ứng linh 
hoạt trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Năm 2022 là một năm đặc biệt, có 
2 mảng sáng tối trong nền kinh tế. Cũng phải thẳng 
thắn thừa nhận còn một số vấn đề về tăng trưởng, 
việc làm và niềm tin trong nền kinh tế. Những yếu kếm 
trong nội bộ doanh nghiệp được bộc lộ ra, tác động 
trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng 
những yếu tố khách quan này lại tạo nên sự đổi mới, 
buộc doanh nghiệp thay đổi để thanh lọc, khiến cho 
quá trình tái cấu trúc của thị trường diễn ra mạnh mẽ 
hơn.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
kinh tế và chính sách cho 
rằng, khi có những khó khăn, 
bất ổn cần phải đương đầu 
thì những biện pháp cải cách 
là rất cần thiết. Tuy nhiên, 
những cải cách không nên có 

sự can thiệp đột ngột, đặc biệt là các can thiệp có tính 
chất phi thị trường. Do đó, phải dựa vào các thông lệ 
quốc tế, những hiệp định thương mại, hiệp định đầu tư 
Việt Nam đã ký kết. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị những 
cơ chế, cách thức quản trị để tiết giảm chi phí, doanh 
nghiệp cần phối hợp với các bộ ngành, địa phương và 
cơ quan trung ương để nghiên cứu cơ chế, nhằm giảm 
các loại chi phí không chính thức. “Bản thân doanh 
nghiệp cũng cần duy trì tinh thần khởi sự kinh doanh, 
phát huy tinh thần tự chủ, tự lực bên cạnh sự hỗ trợ 
của Nhà nước để duy trì sự chủ động trước các “sóng 
gió”. Đồng thời, các cơ quan hoạch định chính sách, 
quản lý cũng cần hành xử theo thị trường, dựa trên 
cơ chế thị trường để có thể hỗ trợ tốt hơn cho doanh 
nghiệp” - ông Nguyễn Quốc Việt nói.

Thứ trưởng Bộ Tài chính 
Nguyễn Đức Chi cho biết, 
các chính sách hỗ trợ người 
dân và doanh nghiệp đã thực 
hiện xuyên suốt thời gian 
COVID-19 giúp cho nền kinh 
tế gia tăng khả năng chống 
chịu và khả năng phục hồi. 

Tuy nhiên, năm 2023 dự báo sẽ có nhiều khó khăn, Bộ 
Tài chính đề xuất tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ 
trợ như 2022 nhưng có điều chỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Đường, 
Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý 
doanh nghiệp, Bộ Thông tin 
và Truyền thông, trong bối 
cảnh còn nhiều khó khăn 
phía trước, việc đẩy mạnh 
chuyển đổi số đối với doanh 
nghiệp là rất cần thiết. Đồng 

thời cho biết, đối với những doanh nghiệp có áp dụng 
công nghệ số, chuyển đổi số khi gặp khủng hoảng 
cũng suy yếu, nhưng có khả năng phục hồi nhanh hơn 
và sau khủng hoảng thường lấy lại tốc độ tăng trưởng 
với tỷ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu cao hơn. Do 
đó, các doanh nghiệp cần có chuyển đổi số để phục 
hồi và phát triển.

“Những doanh nghiệp dù rất lớn mạnh, nhưng không 
chuyển đổi số thì khi lao dốc trong khủng hoảng cũng 
như nhau, nhưng khả năng phục hồi chậm hơn và 
sau khủng hoảng rất khó để đạt được trạng thái đã 
có trước đó. Riêng những doanh nghiệp nhỏ không có 
khả năng chuyển đổi số sẽ bị rơi vào tầng rất sâu và 
khó bật trở lại. Như vậy, cắt giảm chi phí là cần thiết 
nhưng không phải cắt tất cả, chúng ta cần phải chi 
tiêu cho chuyển đổi số” - ông Nguyễn Trọng Đường 
cho biết.

Nguồn: Tổng hợp

DỰ BÁO HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 2023



VCCI-HCM.ORG.VN    I    49

HỘI NHẬP

Trung tâm Thông tin Thương mại, VCCI-HCM tổng hợp
(Nguồn: Báo Công Thương, TT WHO VCCI)
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TÌNH HÌNH ĐTNN NĂM 2022

Vốn thực hiện:
Tính tới 20/12/2022, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã 
giải ngân được khoảng gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng 
kỳ năm 2021.

Tình hình đăng ký đầu tư
Tính đến 20/12/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và 
góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 27,72 tỷ USD, bằng 
89% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm 
song số dự án đầu tư mới tăng lên, vốn đầu tư điều chỉnh cũng 
tăng so với cùng kỳ. Cụ thể:

Vốn đăng ký mới: Có 2.036 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (tăng 
17,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 12,45 tỷ USD 
(giảm 18,4% so với cùng kỳ).

Vốn điều chỉnh: Có 1.107 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu 
tư (tăng 12,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 
gần 10,12 tỷ USD (tăng 12,2% so với cùng kỳ).

Góp vốn, mua cổ phần: Có 3.566 lượt GVMCP của nhà ĐTNN 
(giảm 6,1% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 5,15 tỷ 
USD (giảm 25,2% so với cùng kỳ).

Theo ngành:
Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng 
số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 16,8 tỷ USD, chiếm 
60,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản 
đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 4,45 tỷ USD, chiếm 16,1% 
tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành sản 

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ  
NƯỚC NGOÀI NĂM 2022
Tính đến 20/12/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua 
phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 27,72 tỷ USD, bằng 89% so với cùng kỳ 
năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% 
so với cùng kỳ năm 2021.
Tính lũy kế đến ngày 20/12/2022, cả nước có 36.278 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng 
ký trên gần 438,7 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 
gần 274 tỷ USD, bằng 62,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

xuất, phân phối điện; hoạt động chuyên 
môn khoa học công nghệ với vốn đăng ký 
đạt lần lượt hơn 2,26 tỷ USD và gần 1,29 tỷ 
USD. Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán 
buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế 
tạo và hoạt động chuyên môn khoa học 
công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất, 
chiếm lần lượt 30%, 25,1% và 16,3% tổng 
số dự án.

VỐN ĐĂNG KÝ MỚI
2.036 DỰ ÁN MỚI

GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN
3.566 LƯỢT

VỐN ĐIỀU CHỈNH
1.107 DỰ ÁN

12,45
tỷ USD

5,15
tỷ USD

18,4%

25,2%

10,12
tỷ USD

12,2%
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Theo đối tác đầu tư:
Đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu 
tư tại Việt Nam trong năm 2022. Trong đó, 
Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 
6,46 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng vốn đầu tư 
vào Việt Nam, giảm 39,7% so với cùng kỳ 
2021. Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 4,88 
tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ. Nhật Bản 
đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 
hơn 4,78 tỷ USD, chiếm gần 17,3% tổng 
vốn đầu tư, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Tiếp 
theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.
Theo số lượng dự án, Hàn Quốc vẫn là đối 
tác có nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các 
quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng 
dự án đầu tư và GVMCP nhiều nhất trong 
10 tháng năm 2022 (chiếm 20,4% số dự án 
mới, 32,6% số lượt điều chỉnh và 34,1% số 
lượt GVMCP).

Cơ cấu theo lĩnh vực đầu tư

Công nghiệp 
chế biến, chế tạo

16,8 tỷ USD Kinh doanh bất động sản

4,45 tỷ USD

Sản xuất, phân phối điện

2,26 tỷ USD

Hoạt động chuyên môn 
khoa học công nghệ

1,29 tỷ USD

Lĩnh vực khác

THEO NGÀNH

60,6%

16,1%

8,7%

9,7%

3%

TÌNH HÌNH ĐTNN LŨY KẾ TỚI 20/12/2022

Tính lũy kế đến ngày 20/12/2022, cả nước có 36.278 dự án còn 
hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 438,69 tỷ USD. Vốn thực hiện 
lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 274 
tỷ USD, bằng 62,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

- Theo ngành: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong 
hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 260,1 
tỷ USD (chiếm 59,3% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là các lĩnh vực 
kinh doanh bất động sản với gần 66,3 tỷ USD (chiếm 15,1% tổng 
vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với hơn 38,3 tỷ USD (chiếm 
8,7% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Đến nay đã có 141 quốc gia, vùng lãnh thổ 
có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu 
là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký gần 81 tỷ USD (chiếm 18,5% 
tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với hơn 70,8 tỷ USD 
(chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, 
Đài Loan, Hồng Kông,...

- Theo địa bàn: Các nhà ĐTNN đã có mặt ở toàn bộ 63 tỉnh, thành 
phố trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương 
dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với hơn 55,8 tỷ USD (chiếm 12,7% 
tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với hơn 39,6 tỷ USD 
(chiếm 9% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với hơn 38,7 tỷ USD (chiếm 
8,8% tổng vốn đầu tư).

Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư

Theo địa bàn đầu tư:
Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước 
trong năm 2022. TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 
đăng ký hơn 3,94 tỷ USD, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư đăng ký 
và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021. Bình Dương đứng thứ hai 
với tổng vốn đầu tư hơn 3,14 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn, tăng 
47,3% so với cùng kỳ. Quảng Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư 
đăng ký gần 2,37 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn và tăng gấp hơn 2 
lần so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp theo lần lượt là Bắc Ninh, Hải 
Phòng, Hà Nội.

Về số dự án mới, các nhà ĐTNN tập trung đầu tư nhiều tại các 
thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, 
Hà Nội. Trong đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án mới 
(43,9%), số lượt GVMCP (67,6%) và đứng thứ hai về số lượt dự án 
điều chỉnh vốn (17,3% sau Hà Nội là 18,6%).

ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ
Đơn vị: Tỷ USD

Singapore

Hàn Quốc

Nhật Bản

Các quốc gia 
còn lại

6,46

4,88

4,78
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Tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm chủ 
động phát triển sản phẩm
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được 
thông qua ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội 
khoá XV. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Với 07 chương, 157 Điều, Luật Kinh doanh bảo hiểm 
đã thay đổi phương thức quản lý tài chính, quản lý 
doanh nghiệp cho phép xác định vốn và quản lý doanh 
nghiệp theo rủi ro đặc thù của từng doanh nghiệp, 
không cào bằng như trước đây. 

Từ đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có tình hình 
tài chính tốt, quản trị lành mạnh phát triển; kịp thời 
chấn chỉnh các doanh nghiệp có biểu hiện chưa tốt về 
quản lý tài chính, quản trị rủi ro. Thị trường minh bạch 
hơn do có các quy định rõ ràng về công khai thông tin. 
Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng đưa ra các quy định 
tạo sự chủ động trong hoạt động kinh doanh, khuyến 
khích ứng dụng công nghệ thông tin và giảm thiểu thủ 
tục hành chính, tăng cường sự chủ động cho doanh 
nghiệp trong phát triển sản phẩm bảo hiểm.

Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn tối đa 100% 
vốn điều lệ
Để chủ động thực hiện các cam kết quốc tế, Luật Kinh 
doanh bảo hiểm đã bổ sung quy định về việc thành 
lập chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài 
tại Việt Nam. 

Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng bổ sung quy định 
khẳng định nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ 
phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm nhằm 
tạo sự rõ ràng, phù hợp với các cam kết của Việt Nam 

tại WTO và các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết.
Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống 
pháp luật có liên quan, Luật Kinh doanh bảo hiểm 
cũng đã có các sửa đổi, bổ sung liên quan đến hợp 
đồng bảo hiểm; đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Trong đó, để đảm bảo thống nhất với Bộ Luật Dân sự, 
dễ áp dụng trong thực tế, hợp đồng bảo hiểm được 
sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ hợp đồng bảo 
hiểm, hợp đồng vô hiệu, đơn phương chấm dứt thực 
hiện hợp đồng; bãi bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện, 
thời điểm phát sinh trách nhiệm của hợp đồng...

Phân loại rõ các loại hợp đồng bảo hiểm tương ứng 
với các loại hình bảo hiểm; quy định rõ đối tượng được 
bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm đối với từng loại 
hợp đồng bảo hiểm; nâng cao trách nhiệm của các 
chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm trong việc cung 
cấp thông tin. 

Bên cạnh đó, cũng bổ sung các quy định về nguyên tắc 
giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm; quyền thỏa 
thuận giao kết nhiều loại hợp đồng bảo hiểm; bổ sung 
thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm nhân thọ,... để 

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/1/2023
Từ ngày 1/1/2023, 4 Luật có hiệu lực gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Cảnh sát cơ động; 
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh. Trong đó có 2 luật đáng lưu ý cho 
cộng đồng doanh nghiệp là Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí 
tuệ. Ngoài ra, còn có 3 Nghị định, 7 Thông tư và 1 Nghị quyết cũng có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

CÁC ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM
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PHÁP LUẬT

bảo đảm quyền tự thỏa thuận giữa các bên trong giao 
kết hợp đồng bảo hiểm.

Cắt giảm thủ tục hành chính; tăng tính bảo vệ 
quyền và lợi ích của bên mua bảo hiểm
Để phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vướng mắc 
trong thời gian qua, Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng 
có những quy định sửa đổi theo hướng bãi bỏ một số 
bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm trách nhiệm dân 
sự của người vận chuyển hàng không với hành khách; 
bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động 
tư vấn pháp luật; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 
của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung điều kiện 
cấp phép thành lập và hoạt động nhằm thu hút thêm 
nhà đầu tư mới theo hướng cho phép các tập đoàn 
tài chính, bảo hiểm được thành lập doanh nghiệp bảo 
hiểm tại Việt Nam. 

Đồng thời, bổ sung các quy định về kiểm soát nội bộ, 
kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, 
phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh bảo hiểm 
nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật, phòng ngừa, phát 
hiện, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro của doanh nghiệp 
bảo hiểm.

Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động trong 
việc thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm 
Về hoạt động nghiệp vụ, Luật Kinh doanh bảo hiểm 
quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động 
trong việc thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm và 
chỉ phải đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp, cơ sở 
tính phí bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo 
hiểm xe cơ giới (trừ bảo hiểm bắt buộc); bổ sung quy 
định về hoạt động thuê ngoài.

Nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, Luật Kinh doanh 
bảo hiểm bãi bỏ quy định phải chấp thuận đối với 
đóng, mở, thay đổi địa điểm đặt chi nhánh, văn phòng 
đại diện và thay bằng hình thức thông báo với Bộ Tài 
chính trước khi có thay đổi. 

Luật Kinh doanh bảo hiểm bổ sung quy định cơ cấu 
tổ chức quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, người 
quản lý, người kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm; 
các nguyên tắc phân công, đảm nhiệm chức vụ nhằm 
tránh kiêm nhiệm nhiều, bãi nhiệm, miễn nhiệm, đình 
chỉ, tạm đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành 
viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Giám 
đốc, chuyên gia tính toán nhằm bảo vệ quyền và lợi 
ích của bên mua bảo hiểm.

Bổ sung quy định về an toàn tài chính
Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng bổ sung quy định về 
an toàn tài chính, trong trường hợp tỷ lệ an toàn vốn ở 
mức phải áp dụng biện pháp can thiệp, biện pháp cải 
thiện sớm, biện pháp kiểm soát, quy định trách nhiệm 
của doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,...

Bổ sung yêu cầu công khai thông tin định kỳ, công 
khai thông tin thường xuyên; công khai thông tin bất 
thường để đảm bảo thông tin về doanh nghiệp bảo 
hiểm rõ ràng, minh bạch. 

Đồng thời, bổ sung nguyên tắc, yêu cầu, đối tượng và 
hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên 
môi trường mạng để phù hợp với xu thế cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư.
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Chính sách 1: Đảm bảo quy định rõ về tác giả, 
chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ 
sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp 
chuyển nhượng, chuyển giao Quyền tác giả (QTG), 
Quyền liên quan đến quyền tác giả (QLQ).
- Các quy định liên quan đến xác định chủ thể nắm giữ 
quyền tài sản (chủ sở hữu, tác giả, người biểu diễn) 
được quy định rõ ràng và cụ thể hơn, giúp cho quá 
trình chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển quyền 
sử dụng trong các hợp đồng chuyển nhượng, chuyển 
giao QTG, QLQ được thuận lợi hơn.

- Điểm nổi bật của dự thảo Luật là quy định cho phép 
chuyển giao một số quyền nhân thân theo thỏa thuận 
(thỏa thuận đặt tên, sửa đổi tác phẩm) phù hợp với 
đặc thù của lĩnh vực quyền tác giả nhằm giải quyết 
những vướng mắc tồn tại trong thực tiễn thời gian qua 
như trường hợp có nhu cầu thay đổi tên tác phẩm, 
sửa đổi, nâng cấp chương trình máy tính,...

Chính sách 2: Khuyến khích tạo ra, khai thác và 
phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết 

kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra từ nhiệm 
vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước.
Luật quy định trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng là kết quả 
của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước cho tổ chức chủ trì một cách tự động 
và không bồi hoàn, đồng thời có cơ chế phân chia hợp 
lý lợi ích giữa Nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả phù 
hợp với  tinh thần của Nghị quyết số 20-NQ/TW của 
Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng 
khóa 11.

Quy định này không chỉ khắc phục các bất cập hiện 
nay về việc đăng ký và khai thác các đối tượng quyền 
sở hữu trí tuệ do nhà nước đầu tư mà còn là cú hích để 
khuyến khích các chủ thể nghiên cứu nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ chủ động đăng ký, khai thác các 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống 
cây trồng được tạo ra; thúc đẩy quan hệ hợp tác với 
doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ, thương mại 
hóa và thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư để phát triển, 
nghiên cứu sản phẩm, qua đó thu về nhiều lợi ích kinh 
tế cũng như đạt được các mục tiêu về an sinh xã hội.

7 CHÍNH SÁCH LỚN, ĐIỂM MỚI CĂN BẢN  
VÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG LUẬT SỬA ĐỔI,  

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi được Quốc hội khóa XV thông qua vào kỳ họp thứ 3, ngày 
16/6/2022.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu 
hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2022, trong khi quy định về bảo hộ 
dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2024.

Nội dung sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn, bao gồm:
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Chính sách 3: Tạo thuận lợi cho quá trình thực 
hiện thủ tục đăng ký QTG, QLQ, thủ tục xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp.
Theo đó, dù là quyền được xác lập tự động mà không 
qua đăng ký (trong lĩnh vực QTG, QLQ) hay phải đăng 
ký (lĩnh vực sở hữu công nghiệp), thì các quy định 
liên quan đến thủ tục, thời hạn, thành phần hồ sơ,… 
tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gọn nhẹ, nhanh 
chóng, thuận tiện, minh bạch để khuyến khích, gia 
tăng hoạt động đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ 
nhằm tạo cơ sở, bằng chứng vững chắc trong việc xác 
định chủ thể quyền và đối tượng được bảo hộ, làm 
tiền đề cho việc khai thác quyền cũng như thực thi 
quyền sau này.

Một số sửa đổi cụ thể bao gồm: tạo cơ sở pháp lý để 
tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký trực tuyến QTG, 
QLQ; phân luồng ý kiến người thứ ba để đẩy nhanh 
quá trình thẩm định đơn; đơn giản hóa bản mô tả kiểu 
dáng công nghiệp; giới hạn việc kiểm soát an ninh đối 
với sáng chế; cho phép trì hoãn công bố đơn kiểu dáng 
công nghiệp; bổ sung một số quy định đặc thù về thủ 
tục giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực SHCN.

Chính sách 4: Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng 
và cân bằng trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Theo đó, các quy định liên quan đến bảo hộ và thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ được sửa đổi, hoàn thiện để 
bảo đảm mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng giữa 
một bên là quyền lợi của chủ thể quyền và một bên là 
quyền sử dụng, quyền tiếp cận tri thức, công nghệ của 
xã hội. Cụ thể:

- Bổ sung một số trường hợp ngoại lệ không xâm phạm 
QTG, QLQ, các giới hạn QTG, QLQ nhằm bảo đảm hài 
hòa lợi ích giữa chủ thể quyền tác giả với tổ chức, cá 
nhân khai thác, sử dụng và công chúng hưởng thụ tiếp 
cận tác phẩm, đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế 
và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

- Bổ sung một số quy định nhằm kiểm soát sáng chế có 
sử dụng nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn 
gen; bổ sung một số căn cứ chấm dứt hiệu lực, huỷ bỏ 
hiệu lực văn bằng bảo hộ (sáng chế, nhãn hiệu); xử lý 
xung đột giữa nhãn hiệu với tên giống cây trồng, với 
đối tượng QTG, QLQ; sửa đổi các quy định về chủ thể 
đối với chỉ dẫn địa lý; làm rõ điều kiện bị coi là cạnh 
tranh không lành mạnh giữa tên miền với nhãn hiệu, 
tên thương mại, chỉ dẫn địa lý có trước.

Chính sách 5: Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ 
trợ về sở hữu trí tuệ
Các nội dung sửa đổi nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ 
trợ cho hệ thống sở hữu trí tuệ (bao gồm hoạt động 
đại diện, giám định), cụ thể là sửa đổi, bổ sung một 
số quy định theo hướng mở hơn nhằm tạo tính cạnh 
tranh trong cung cấp dịch vụ đại diện (phân chia đại 
diện theo lĩnh vực; nới lỏng điều kiện được cấp Chứng 
chỉ hành nghề đại diện tùy theo lĩnh vực); sửa đổi quy 
định về giám định theo hướng xác định rõ phạm vi 
giữa giám định sở hữu trí tuệ với giám định tư pháp về 
sở hữu trí tuệ; làm rõ ý nghĩa mang tính chứng cứ của 
kết luận giám định sở hữu trí tuệ);

Chính sách 6: Nâng cao hiệu quả của hoạt động 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Các quy định liên quan đến thực thi quyền được sửa 
đổi nhằm bảo đảm cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
được hiệu quả, hợp lý và khả thi hơn, trong đó đáng 
chú ý là quy định bổ sung thẩm quyền chủ động áp 
dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới nếu trong quá 
trình kiểm tra, giám sát và kiểm soát cơ quan hải quan 
phát hiện căn cứ rõ ràng để nghi ngờ hàng hóa xuất, 
nhập khẩu là hàng giả mạo sở hữu trí tuệ.

Chính sách 7: Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm 
túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ 
sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến biện 
pháp công nghệ bảo vệ quyền và thông tin quản lý 
quyền để đảm bảo thực thi trong môi trường số; một 
số quy định về ngoại lệ QTG, QLQ;

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bảo 
hộ nhãn hiệu âm thanh; chấm dứt hiệu lực văn bằng 
bảo hộ đối với nhãn hiệu; cơ chế bảo đảm thông tin 
cho chủ bằng sáng chế thực thi quyền trong thủ tục 
cấp phép lưu hành thị trường đối với dược phẩm; 
nghĩa vụ bảo hộ dữ liệu bí mật trong đơn xin cấp phép 
nông hóa phẩm; cơ chế đền bù cho chủ sở hữu sáng 
chế vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược 
phẩm; giả định về QTG, QLQ; quyền, trách nhiệm của 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trên môi 
trường mạng Internet và mạng viễn thông; nghĩa vụ 
chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị nghi ngờ là hàng giả mạo 
sở hữu trí tuệ.

PHÁP LUẬT
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Nghị định

Nghị định số 102/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• Số ký hiệu: 102/2022/NĐ-CP
• Ngày ban hành: 12-12-2022
• Ngày có hiệu lực: 01-01-2023

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
• Số ký hiệu: 104/2022/NĐ-CP
• Ngày ban hành: 21-12-2022
• Ngày có hiệu lực: 01-01-2023

Nghị định số 105/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
• Số ký hiệu: 105/2022/NĐ-CP
• Ngày ban hành: 22-12-2022
• Ngày có hiệu lực: 15-01-2023

Thông tư

Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội: Quy định về Hội thi thiết bị 
đào tạo tự làm
• Số ký hiệu: 22/2022/TT-BLĐTBXH 
• Ngày ban hành: 31-10-2022
• Ngày có hiệu lực: 01-01-2023

Thông tư số 23/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội: Quy định về giám định tư pháp 
theo vụ việc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp
• Số ký hiệu: 23/2022/TT-BLĐTBXH
• Ngày ban hành: 25-11-2022
• Ngày có hiệu lực: 10-01-2023

Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi 
dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở 
giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo 
viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm 

theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 
11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
• Số ký hiệu: 17/2022/TT-BGDĐT
• Ngày ban hành: 05-12-2022
• Ngày có hiệu lực: 20-01-2023

Thông tư 89/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng: Nội 
quy cơ sở giam giữ phạm nhân
• Số ký hiệu: 89/2022/TT-BQP
• Ngày ban hành: 06-12-2022
• Ngày có hiệu lực: 25-01-2023

Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2022 của 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành công tác xã hội
• Số ký hiệu: 26/2022/TT-BLĐTBXH
• Ngày ban hành: 12-12-2022
• Ngày có hiệu lực: 28-01-2023

Thông tư số 09/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Ban hành 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
• Số ký hiệu: 09/2022/TT-BNV
• Ngày ban hành: 16-12-2022
• Ngày có hiệu lực: 28-01-2023

Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 
tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo 
Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
• Số ký hiệu: 18/2022/TT-BGDĐT
• Ngày ban hành: 15-12-2022
• Ngày có hiệu lực: 30-01-2023

Nghị quyết

Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân 
dân: Quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 
2023 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị 
quyết 54/2017/QH14 do Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành
• Số ký hiệu: 27/2022/NQ-HĐND
• Ngày ban hành: 09-12-2022
• Ngày có hiệu lực: 01-01-2023

Nguồn: chinhphu.vn

TỔNG HỢP CÁC NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, NGHỊ QUYẾT  
CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/1/2023


