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                      Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018   

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP 
 
Thay mặt Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tôi xin gửi 

lời cảm ơn chân thành tới Quý cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp vì sự hợp tác và hỗ 
trợ quý báu trong nhiều năm qua. 

 
Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp xuất khẩu đã đóng vai trò vô 

cùng quan trọng trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam, đạt kim ngạch vượt mốc 200 tỷ 
USD năm 2017 với mức tăng trưởng ấn tượng trên 21%. Theo Đề án nâng cao năng 
lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03/8/2017, mục tiêu chung là nâng cao 
năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu Việt Nam trên thị trường thế giới và phấn 
đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2020 tăng gấp trên 3 lần năm 2010, cân 
bằng cán cân thương mại vào năm 2020 và đạt thặng dư thương mại thời kỳ 2021 - 
2030.  

 
Nhằm tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ trong 

việc phát huy vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt là 
hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tháo gỡ khó khăn, nâng cao sức cạnh 
tranh, mở rộng thị trường quốc tế, VCCI giao cho Tạp chí Vietnam Business Forum 
xây dựng và triển khai Chương trình “Hỗ trợ Doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam” 
với các hoạt động hỗ trợ cụ thể trong năm 2018-2020 như sau:  

1. Xây dựng Cổng thông tin hỗ trợ xuất nhập khẩu trực tuyến 

2. Tổ chức các hội thảo hỗ trợ xuất khẩu  

3. Xuất bản Cẩm nang Xuất khẩu Việt Nam (Vietnam Export Handbook) 

4. Tổ chức Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam thường niên  

Để Chương trình đạt hiệu quả cao, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác 
kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng nhanh và bền 
vững của nền kinh tế Việt Nam, VCCI mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của 
lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tham gia tích cực vào các 
hoạt động trên của Chương trình. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu VT, VP 
        
 
 
 
  

CHỦ TỊCH                               

Vũ Tiến Lộc 



 

 
HỘI THẢO HỖ TRỢ XUẤT KHẨU VIỆT NAM 

(Sự kiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ DN Xuất khẩu Việt Nam 2018) 

Thứ Sáu, ngày 20/7/2018 

Trung tâm Hội nghị Thành ủy, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 
 
Đơn vị chủ trì:  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

Đơn vị thực hiện:  Tạp chí Vietnam Business Forum – VCCI 

Thành phần dự kiến: 200 đại biểu gồm, 

+ Đại diện các Bộ, ban ngành, Viện nghiên cứu TW và địa phương 

+ Đại diện các Đại sứ quán các nước, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam như JETRO, Amcham, EuroCham, KoCham,… 

+ Các Hiệp hội ngành hàng, và các doanh nghiệp xuất khẩu 

+ Các cơ quan truyền thông, báo chí.  

 
CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến) 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 

08.00 – 08.30 Đăng ký tham dự 

08.30– 08.45 Phát biểu chào mừng của TS Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch 

VCCI 

     08.45 – 09.15 Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô và đánh giá triển vọng trong 

thời gian tới 

 Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam 
 Xu hướng kinh tế vĩ mô toàn cầu và những tác động đến Việt 
Nam 
 Đánh giá triển vọng kinh tế VN trong thời gian tới 

 
Diễn giả:  TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam  

 
09.15- 09.45 Đánh giá tình hình xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2018 

và dự báo  

 Tổng quan xuất khẩu Việt Nam trong những tháng đầu năm  
 Dự báo và đánh giá về triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực 
xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới 
 Lợi ích cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu từ ứng dụng Công 
nghệ thông tin trong quản lý hải quan tự động 

 
Diễn giả: Đại diện Tổng cục Hải quan Việt Nam 
 

09.45- 10.05 

 

Tài chính hỗ trợ xuất nhập khẩu – Cơ hội tiếp cận nguồn vốn 
cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam  

 
Diễn giả: Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Ngân hàng 
Phương Đông (OCB) 



 
10.05- 10.25 Thảo luận - Hỏi đáp  

10.25-10.40 Giải lao 

10.40- 11.00 

 

Cập nhật những diễn biến, định hướng, tác động từ chính sách 
thương mại của Hoa Kỳ hiện nay và trong thời gian tới đối với 
hàng hóa xuất khẩu vào Hoa Kỳ 

 
 Cập nhật về chính sách thương mại của Hoa Kỳ và tác động 
 Tận dụng cơ hội xuất khẩu Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ và 
những lưu ý để nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm Việt 
Nam tại thị trường Hoa Kỳ 

 
Diễn giả:  Đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hồ Chí Minh  - 
AmCham HCM (TBC) 
 

11.00- 11.20 

 

Cơ hội cho các DN Xuất khẩu Việt Nam từ các Hiệp định thương 
mại tự do (FTAs) / CPTPP 
 
Diễn giả:  Bà Aki KOBAYASHI, Đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương 

mại Nhật Bản tại Hồ Chí Minh (JETRO Hồ Chí Minh) 

11.20 – 11.40 Một số giải pháp hố trợ xuất khẩu: 
 Hạn chế rủi ro XNK nhìn từ góc độ bảo hiểm hàng hóa, hợp 
đồng, và giải quyết tranh chấp 
 Cổng thông tin hỗ trợ xuất khẩu - Kết nối trực tiếp nhà nhập 
khẩu nước ngoài với các DN xuất khẩu Việt Nam 

 
Diển giả: + Đại diện VCCI, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 
(VIAC), TCT Bảo hiểm Bảo Việt 
 

11.40– 12.00 Hỏi đáp - Gặp gỡ, giao lưu doanh nghiệp 

Lưu ý: Chương trình sẽ tiếp tục được cập nhật (9/7). 
 


