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Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và
khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa theo 3 tiêu
chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính

năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả sử
dụng vốn); (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp
Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền
thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát các chuyên gia trong ngành và Khảo
sát doanh nghiệp được thực hiện trong tháng 12/2018 về quy mô vốn,
thị trường, lao động, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch
hoạt động trong năm 2019, v.v...

Kể từ lần đầu tiên công bố vào năm 2012 đến nay, danh sách Top
các doanh nghiệp uy tín liên tục được mở rộng sang các ngành nghề
khác nhau và đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng doanh
nghiệp và các chuyên gia trong và ngoài nước. Đây là bảng xếp hạng
ngành Logistics lần đầu tiên của Vietnam Report, khảo sát độc lập.

Sự đánh giá khách quan từ các tổ chức uy tín, các chuyên gia, khách
hàng và đối tác là minh chứng quan trọng khẳng định vai trò và vị thế
dẫn đầu với quy mô hoạt động ngày càng lớn mạnh của Gemadept trên
thị trường Logistics Việt Nam.

Lễ công bố chính thức Top 10 Công ty uy tín ngành Vận tải và
Logistics năm 2018 diễn ra vào ngày 16/01/2019 tại Khách sạn Rex, TP.
Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500 -
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018 - trong đó

Gemadept nhiều năm liền được vinh danh.
Trải qua quá trình hình thành và phát triển gần 30 năm qua,

Gemadept xác định tầm nhìn “trở thành một Tập đoàn hàng đầu Việt
Nam và khu vực về Khai thác cảng và Logistics”, đồng thời hướng đến
mục tiêu chiến lược là góp phần “thúc đẩy dòng chảy kinh tế, tạo ra giá
trị gia tăng cho đất nước, doanh nghiệp và đối tác đồng hành thông qua
chuỗi dịch vụ, giải pháp vượt trội”. Với tầm nhìn và mục tiêu kiên định

đó, Gemadept không ngừng kiến tạo mạng lưới Cảng và Logistics quy
mô, hiện đại, tọa lạc tại các vùng kinh tế, thương mại trọng yếu của cả
nước, đóng vai trò tích cực phục vụ ngành công nghiệp sản xuất và xuất
nhập khẩu của Việt Nam.    

Đến nay, Tập đoàn đang sở hữu và khai thác chuỗi 6 cảng trải dài từ
Bắc vào Nam và tiếp tục phát triển 1 cảng biển nước sâu quy mô hàng
đầu cả nước tại khu vực Cái Mép, tỉnh BRVT. Khi hoàn thành, tổng năng
lực khai thác cảng của Gemadept sẽ tương đương 5 triệu Teu/năm. 

Bên cạnh đó, Gemadept sở hữu và khai thác mạng lưới Logistics với
hệ thống trung tâm phân phối phủ rộng nhiều tỉnh thành, diện tích
hàng trăm nghìn mét vuông, thực hiện hơn 7 triệu tấn hàng hóa mỗi
năm. Gemadept đề ra mục tiêu dài hạn có tính hiện thực cao là trở
thành doanh nghiệp lớn nhất Việt nam cung cấp các dịch vụ và giải
pháp quản trị chuỗi cung ứng toàn diện với hệ thống Logistics bao gồm
6 lĩnh vực khác nhau: Cảng hàng hóa hàng không, Trung tâm phân phối
hàng hóa, Vận tải hàng siêu trường siêu trọng, Vận tải biển-thủy,
Logistics hàng lạnh & Logistics ô tô.

Năm 2019 mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp
Việt khi các hiệp định thương mại quan trọng (EVFTA, CPTPP...) dần đi
vào thực thi. Gemadept vững tin và sẵn sàng tâm thế để vượt qua khó
khăn, đón đầu các cơ hội tăng trưởng đột phá nhằm mang lại lợi ích và
các giá trị trường tồn cho doanh nghiệp, khách hàng, đối tác, cổ đông và
chung sức đưa kinh tế Việt Nam đạt đến bước thăng hoa mới.   

ngày 28/12/2018, CtCp Báo cáo Đánh giá Việt nam (Vietnam
Report) phối hợp cùng Báo Vietnamnet đã công bố Bảng
xếp hạng top 10 Công ty uy tín ngành Vận tải và Logistics
năm 2018. theo đó, CtCp gemadept vinh dự đứng ở vị trí
dẫn đầu trong danh sách “top 10 Công ty uy tín ngành vận
tải và Logistics năm 2018 - nhóm giao nhận và Kho bãi”.

Danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành Vận tải và Logistics
năm 2018 - Nhóm Giao nhận và Kho bãi
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty uy tín ngành Vận tải và
Logistics năm 2018, tháng 12/2018

Gemadept
dẫn đầu Top 10 Công Ty uy Tín

ngành Vận Tải Và LogisTiCs năm 2018

Công ty Cổ phần gemadept
Địa chỉ: 2 Bis - 4 - 6 Lê thánh tôn - phường Bến nghé - Quận 1
-tp. hồ Chí minh
tel: 028-38236236      Fax: 028-38235236
Website: www.gemadept.com.vn
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LỜI NÓI ĐẦU 

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam đánh dấu nấc phát triển mới với mức tăng GDP kỉ lục trong vòng 11 năm
qua 7,08%, đồng thời ghi nhận sự khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung và cầu. Kinh tế Việt Nam
còn cho thấy sự phát triển toàn diện hơn khi chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh

được cải thiện một cách tích cực. Đặc biệt, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
chính thức có hiệu lực đã trở thành điểm sáng nổi bật, không chỉ mang đến cho đất nước hy vọng về tương lai
phát triển thương mại quốc tế theo hướng tự do hóa, mà còn thúc đẩy công cuộc cải cách thể chế kinh tế, cải
thiện môi trường kinh doanh.

Trước bối cảnh đó và nhân sự kiện lần thứ 12 tổ chức lễ công bố 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
2018 – Bảng xếp hạng VNR500, Vietnam Report đã tiến hành nghiên cứu và xuất bản Báo cáo thường niên
Sách trắng song ngữ với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2019: cơ hội và Sức ép từ Hiệp định cPTPP”. Nội dung
của Báo cáo tập trung chủ yếu vào phân tích tình hình biến động kinh tế trong năm 2018 – những kết quả đã đạt
được và những khó khăn còn tồn tại trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đồng thời đánh giá các tác động của Hiệp
định CPTPP trong thương mại và đầu tư của Việt Nam, đặc biệt đối với những ngành kinh tế trọng điểm, qua đó
hỗ trợ định hướng cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những thông tin cập nhật về tình hình sản xuất kinh doanh
của Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất năm 2018 (Top 50 Vietnam The Best) cũng được giới thiệu
trong phần sau của Báo cáo.

Ban Biên tập Vietnam Report hi vọng rằng, Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2019: cơ hội và Sức ép
từ Hiệp định cPTPP xuất bản tháng 01/2019 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp Việt
Nam nói riêng và toàn thể độc giả nói chung.

Ban Biên tập xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Nhà Tài trợ: Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã đồng
hành cùng chúng tôi để xuất bản thành công cuốn Báo cáo thường niên này. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và nhận xét của Quý vị để Báo cáo ngày càng hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn.

Vũ Đăng Vinh
cEO - Vietnam Report
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FOREWORD

2018was a year with many resounding successes for the Vietnamese economy. GDP growth rate
was 7.08% yoy - the highest over the past 11 years and the economy witnessed positive
momentum in all three areas: production, supply and demand. This is considered a more

comprehensive development for Vietnamese economy when the quality of growth and business investment envi-
ronment is improved positively. Notably, the event that the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership (CPTPP) officially entered into force has become a prominent highlight, not only bringing hope
for the future of international trade development towards liberalization, but also promoting the economic institution-
al reform as well as improving the business environment.

Under this context and for the occasion of the 12th Announcement Ceremony of Top 500 largest Enterprises
in Vietnam 2018 – VNR500 Ranking list, Vietnam Report has conducted some researches and published the
Bilingual White Paper Annual Report “Vietnam Economy 2019: Opportunities and Pressures from
cPTPP Agreement”. The content of the Report focuses on analyzing the economic situation in 2018 – accomplish-
ments, remaining and emerging challenges at the edges of deeper integration, while assessing the impacts of CPTPP
Agreement on Vietnam’s investment and trade as a whole and on key economic sectors in particular, thereby sup-
porting businesses with their strategic orientation. In addition, the updated information of the Top 50 Vietnam The
Best is also introduced in the last section of the report.

Vietnam Report Editorial Board hopes that the White Paper Vietnam Economy 2019: Opportunities and
Pressures from cPTPP Agreement, published in January, 2019 will be a useful reference for the business com-
munity and readers in general.

We would like to express our sincere thanks to the Sponsor: Phat Dat Real Estate Development Corporation for the
cooperation in publishing this report successfully.

We hope to receive comments and feedbacks to perfect the report. 

Yours sincerely,

Vu Dang Vinh
cEO of Vietnam Report JSc
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PERSPEcTIVE ON    
VIETNAMESE EcONOMY IN THE 2018 - 2019 PERIOD

1 BÀI PHỎNG VẤN CỦA VIETNAM REPORT VỚI TS. CẤN VĂN LỰC, CHUYÊN GIA KINH TẾ TRƯỞNG BIDV / VIETNAM REPORT’S INTERVIEW WITH
DR. CAN VAN LUC, BIDV’S CHIEF ECONOMIST

GÓC NHÌN
KINH TẾ VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2018 - 2019

Tiến sỹ Cấn Văn Lực hiện là Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) kiêm Giám đốc Trường Đào tạo BIDV. Ông
từng là nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Kennedy của Đại học Harvard và
có thời gian làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Là một chuyên gia về dịch
vụ tài chính-ngân hàng, ông đã có nhiều bài viết được xuất bản trên các tạp
chí quốc tế như Journal of Financial Services Research, Journal of Asia-Pacific
Economy, China Economic Review, và Journal of Asset Management.

Dr. Can Van Luc is currently BIDV’s Chief Economist and the Director of the
BIDV Training School. He was a senior research fellow at the Kennedy School,
Harvard University and worked for the International Monetary Fund. As a spe-
cialist in the financial/banking services, he has published numerous articles in
international journals such as the Journal of Financial Services Research, the
Journal of Asia-Pacific Economy, the China Economic Review and the Journal of
Asset Management.
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Thưa Ông, Ông đánh giá như thế nào về bức
tranh tổng thể nền kinh tế Việt Nam năm 2018?
Những ngành kinh tế nào đóng vai trò chủ lực
trong năm vừa qua?

Bức tranh tổng thể kinh tế Việt Nam năm
2018 có nhiều gam sáng. Nói cách khác, kinh tế
Việt Nam 2018 đã đạt được kết quả rất tích cực.
Một là, tăng trưởng kinh tế (7,08%) vượt mục tiêu
đề ra, cao nhất trong 11 năm qua; đồng thời đảm
bảo ổn định kinh tế vĩ mô (lạm phát CPI tăng
3,54%; lãi suất, tỷ giá tương đối ổn định trong bối
cảnh thị trường tài chính–tiền tệ thế giới có nhiều
biến động). Hai là, chất lượng tăng trưởng tiếp tục
được cải thiện (ICOR năm 2018 theo giá thực tế
ước tính là 4,73 lần - thấp hơn năm 2017 ở mức
4,89 và giai đoạn 2011-2017 là khoảng 5,39; đóng
góp của TFP vào GDP năm 2018 đạt khoảng 40%,
cao hơn mức đóng góp 33,6% của giai đoạn 2011-
2015). Năng suất lao động tăng 5,93%, so với bình
quân giai đoạn 2011-2017 tăng 4,87%/năm; cơ
cấu kinh tế dịch chuyển tích cực với sự đóng góp
ngày càng gia tăng của công nghiệp và dịch vụ,
trong khi ngành nông-lâm-ngư nghiệp tăng trưởng
ấn tượng (3,76% so với năm 2017, cao nhất kể từ
năm 2011 trở lại đây, vượt mục tiêu đã đề ra là
3,05%). Ba là, xuất khẩu tăng trưởng cao (khoảng
14%) trong bối cảnh chiến tranh thương mại gia
tăng, với sự đóng góp tích cực của khu vực doanh
nghiệp trong nước và xuất khẩu nông, lâm và thủy
sản đạt kỷ lục (trên 41 tỷ USD). Bốn là, đầu tư tư
nhân và thu hút FDI đạt kết quả tốt; theo đó, ước
tính cả năm có khoảng 131.000 doanh nghiệp mới
thành lập (tăng khoảng 3,5% về số lượng doanh
nghiệp và 13,8% về vốn đăng ký), đăng ký và bổ
sung vốn FDI đạt 35,5 tỷ USD (tương đương năm
2017), giải ngân FDI đạt kỷ lục 19 tỷ USD (tăng
9% so với năm 2017). Năm là, sự quan tâm và nỗ
lực cải thiện môi trường kinh doanh được thể hiện
rõ nét, dù kết quả chưa được như mong muốn.
Cuối cùng là, hội nhập kinh tế quốc tế được mở
rộng với việc Việt Nam tham gia CPTPP và tích cực
vận động để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam
– EU sớm có hiệu lực.

Theo các ngành kinh tế, đóng vai trò chủ

How do you think about the overall picture of
Vietnamese economy in 2018? What are the key
economic sectors in the past year?

The overall picture of Vietnamese economy
in 2018 has a lot of bright gamuts. In other
words, Vietnamese economy in 2018 has achieved
very positive results. Firstly, the economic growth is
7.08% - the highest in 11 years, exceeding the set tar-
get; macroeconomic stability is maintained (CPI infla-
tion increases by 3.54%; interest rates and exchange
rates are quite stable in the context of fluctuating
financial and monetary markets in the world).
Secondly, the growth quality continues to be improved
(ICOR 2018 at actual prices is estimated at 4.73 times,
lower than 4.89 times in 2017 and about 5.39 times in
the 2011-2017 period; contribution of TFP to GDP in
2018 about 40%, higher than the contribution of
33.6% in the 2011-2015 period). The labor productiv-
ity increases by 5.93%, compared with the average of
4.87% in the 2011-2017 period, the economic struc-
ture has shift positively with the increasing contribu-
tion of the industry and services while agriculture-
forestry-fisheries has experienced an impressive
growth of about 3.76% compared to 2017, the high-
est since 2011, surpassing the set target of 3.05%.
Thirdly, the export growth is high (at about 14%) in
the context of increasing trade war with positive con-
tributions from the domestic business sector and
exports of agricultural, forestry and fishery products,
reaching a record of more than USD 41 billion.
Fourthly, private investment and FDI attraction have
gained achievements; accordingly, it is estimated that
in 2018, there are about 131,000 newly established
enterprises (up by about 3.5% in terms of the number
of enterprises and 13.8% in the registered capital), FDI
registration will be USD 35.5 billion, equivalent to that
of 2017, FDI disbursement will reach a record of USD
19 billion, up by 9% from 2017). Fifthly, the interest
and efforts to improve the business environment have
been clearly reflected although the results are not as
expected. Finally, the international economic integra-
tion is expanded with Vietnam's participation in the
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership (CPTPP) and active lobbying for the
Vietnam-EU Free Trade Agreement to take effect soon.
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In terms of economic sectors, playing the
leading role and being the main growth motivation
are the sectors: (i) processing and manufacturing sec-
tor with an increasingly important role (its proportion
is high and increases in the current GDP structure(1),
up 12.3%, contributing 2.25 percent points to the
overall increase); (ii) traditional service sectors such
as trade, finance - banking, dining accommodation
services, real estate business (contributing to about
0.2-0.8 percent points to the overall GDP growth);
(iii) agriculture and fisheries experience a year-on-
year growth and contribute to about 0.36 percent
point and 0.22 percent point, respectively to the over-
all GDP growth.

However, the economic picture still has
some dark gamuts, that is: (i) regarding the situa-
tion of enterprises, the establishment of new enter-
prises slows down (only up by 8% in the number of
newly-established enterprises and up by 13.4% in the
registered capital versus 15% and 45.4%, respective-
ly of 2017); while the number of enterprises with sus-
pended operation grows by 49% and the number of
enterprises dissolved grows by 35% from 2017; (ii)
disbursement of public investment is still slow (it is
estimated at only 92% of the plan for the year, in
which disbursement of development investment capi-
tal is estimated to be only 80% of the plan, spending
on basic construction is estimated at only 75% of the
plan); although the public investment capital accounts
for only about 19% of the total social investment cap-
ital, the negative impact of the disbursement is quite
great due to public investment projects involving a lot
of employers and donors both at home and abroad
and raises the responsibility to pay government bond
interests etc.; (iii) the process of economic restructur-
ing, especially SOE restructuring and budget restruc-
turing are still slow while the budget deficit (including
principal repayment) is still high (nearly 5% of GDP
according to Citi Research), public debt, foreign debt
were still high; (iv) improving the business environ-

đạo, động lực tăng trưởng chính là các ngành: (i)
công nghiệp chế biến, chế tạo với vai trò ngày càng
quan trọng (tỷ trọng cao và gia tăng trong cơ cấu
GDP hiện hành , tăng 12,3%, đóng góp 2,25 điểm
% vào mức tăng chung); (ii) các ngành dịch vụ
truyền thống như thương mại, tài chính - ngân
hàng, dịch vụ lưu trú ăn uống, kinh doanh bất động
sản, vận tải, kho bãi (đóng góp từ 0,2-0,8 điểm %
vào mức tăng GDP chung); (iii) ngành nông nghiệp
và thủy sản (tăng cao hơn năm 2017 và đóng góp
tương ứng khoảng 0,36 và 0,22 điểm % vào mức
tăng chung của GDP).

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế vẫn có một
số gam tối, đó là: (i) về tình hình doanh nghiệp,
tốc độ thành lập mới doanh nghiệp chậm lại (chỉ
tăng 3,5% về số doanh nghiệp và 13,4% về vốn
đăng ký so với mức tăng 15% về số doanh nghiệp
và tăng 43,4% về số vốn đăng ký của năm 2017);
trong khi số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt
động tăng 49% và giải thể tăng 35% so với năm
2017; (ii) giải ngân vốn đầu tư công còn chậm
(ước tính chỉ đạt 92% kế hoạch năm, trong đó giải
ngân vốn đầu tư phát triển ước chỉ đạt 80% kế
hoạch, chi đầu tư xây dựng cơ bản ước chỉ đạt
75% kế hoạch), dù số vốn đầu tư công chỉ chiếm
khoảng 19% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhưng
tác động tiêu cực của việc chậm giải ngân là khá
lớn do các dự án đầu tư công liên quan đến nhiều
chủ đầu tư và nhà tài trợ cả trong và ngoài nước
và làm tăng trách nhiệm trả nợ lãi trái phiếu Chính
phủ...; (iii) tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, nhất
là tái cơ cấu DNNN và ngân sách còn chậm, trong
khi thâm hụt ngân sách (tính cả trả nợ gốc) còn
cao (gần 5% GDP theo Citi Research), nợ công, nợ
nước ngoài còn ở mức cao; (iv) cải thiện môi
trường kinh doanh còn chậm, chưa thực chất còn
nhiều (thực chất chỉ khoảng 30%, theo khảo sát
của CIEM), chủ yếu do khâu thực thi ở các cấp còn
yếu…; và (v) năng suất lao động có cải thiện
nhưng còn rất hạn chế.

(1) Đến hết năm 2018, ngành này chiếm khoảng 16% GDP hiện
hành so với mức 15,3% năm 2017.

(1) By the end of 2018, this sector accounts for about 16% of cur-
rent GDP compared to 15.3% in 2017.
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ment remains slow, much insubstantial (the really
improved business environment is just about 30%
according to CIEM’s survey) mainly due to the weak
implementation at levels etc.; and (v) labor productiv-
ity is improved but remains very limited. 

What are the impacts the adoption of the cPTPP
will have on our economy in the coming time
from your viewpoint? Which sectors will be
most likely to change?

The CPTPP that is expected to take effect in 2019
will create many opportunities and challenges for
Vietnamese economy. Regarding opportunities,
firstly, with nearly 500 million people, accounting for
13.5% GDP and 10% global trade, the CPTPP opens
up opportunities in terms of trade and investment for
Vietnam through the ability to expand markets, part-
ners, customers and participation in the internal sup-
ply chain; thereby allowing Vietnam to restructure its
export and import markets in a more balanced manner
(for example, reducing the dependence on imports
from the Chinese market for some items to meet the
rules of origin). According to the results from the
World Bank’s research using the Computable General
Equilibrium (CGE) model released in March 2018, by
2030, Vietnam’s exports to countries with the CPTPP
will increase from USD 54 billion to USD 80 billion,
accounting for 25% out of total exports and the export
growth will be seen in “food, beverages and tobacco”,
“apparel, leather goods” and “textile and garment”;
accordingly, these sectors will experience an export
growth by USD 10 million, USD 7 billion and USD 0.5
billion, respectively. The simulation results also show
that in the CPTPP, the export portfolio of sectors will
focus on “apparel, leather goods” and “food, bever-
ages and tobacco” in which their export proportions
will grow to 22.6% and 13.6% or 1.3 percent points
and 2.8 percent points, respectively. Secondly, the
participation in the CPTPP will help Vietnamese enter-
prises reduce costs and improve their competitiveness
through activities of sharing experiences, technology
transfer and management skills. Thirdly, there will be
more investment, business opportunities and more
effective capital mobilization and allocation. Fourthly,
the participation in the CPTPP also create pressures on

Theo Ông, việc thông qua Hiệp định cPTPP sẽ
tác động như thế nào tới nền kinh tế nước ta
trong thời gian tới? Những ngành nào sẽ có
tiềm năng thay đổi rõ rệt nhất?

Hiệp định CPTPP dự kiến có hiệu lực trong năm
2019 sẽ tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với nền
kinh tế Việt Nam. Về cơ hội, thứ nhất, với qui mô gần
500 triệu dân chiếm khoảng 13,5% GDP và 10%
thương mại toàn cầu, CPTPP mở ra cơ hội về thương
mại, đầu tư cho Việt Nam thông qua khả năng mở
rộng thị trường, đối tác, nền khách hàng và tham gia
chuỗi cung ứng nội khối; qua đó cho phép Việt Nam
cơ cấu lại thị trường xuất, nhập khẩu theo hướng cân
bằng hơn (thí dụ, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập
khẩu từ thị trường Trung Quốc đối với một số mặt
hàng để đáp ứng quy tắc xuất xứ). Theo kết quả
nghiên cứu sử dụng mô hình cân bằng tổng thể của
Ngân hàng Thế giới công bố tháng 3/2018, tính đến
năm 2030, xuất khẩu sang các nước CPTPP (của Việt
Nam) sẽ tăng từ 54 lên 80 tỷ USD, chiếm 25% tổng
lượng xuất khẩu, sẽ tăng ở các ngành “thực phẩm, đồ
uống, thuốc lá”, “may mặc, hàng da” và “dệt may”;
theo đó, các ngành này sẽ tăng xuất khẩu lần lượt là
10, 7 và 0,5 tỷ USD. Kết quả mô phỏng cũng cho thấy
trong CPTPP, danh mục xuất khẩu giữa các ngành sẽ
tập trung nhiều vào “may mặc, hàng da” và “thực
phẩm, đồ uống, thuốc lá” với tỷ trọng xuất khẩu tăng
lên lần lượt 22,6% và 13,6%, hay tăng 1,3 và 2,8
điểm %. Thứ hai, tham gia CPTPP giúp doanh nghiệp
Việt Nam giảm chi phí giá thành và nâng cao năng lực
cạnh tranh thông qua các hoạt động chia sẻ kinh
nghiệm, chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản trị điều
hành. Thứ ba, tăng cơ hội đầu tư, kinh doanh, huy
động và phân bố nguồn vốn hiệu quả hơn. Thứ tư,
tham gia CPTPP cũng là tạo áp lực cải cách, nhất là về
thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực
– vốn dĩ vẫn là ba điểm nghẽn của Việt Nam.

Tham gia sân chơi CPTPP cũng có nhiều thách
thức đối với nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp
Việt nói riêng. Một là, hiệp định này có những tác động
làm giảm một phần thu ngân sách của Việt Nam do
giảm thuế suất (nhiều mặt hàng về 0%). Hai là, áp lực
cạnh tranh sẽ tăng lên, do có sự xâm nhập thị trường
của các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh của các nước
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reform, especially institutional reform, infrastructure
development and human resources - which are still
three bottlenecks of Vietnam. 

The participation in the CPTPP also creates a lot of
challenges for the economy in general and Vietnamese
enterprises in particular. Firstly, the agreement will
partly reduce Vietnam's budget revenue due to lower
tax rates (tax rates of many items will be revised down
to 0%). Secondly, the competitive pressure will
increase due to the market penetration of investors
and business partners of intra-regional countries while
the competitiveness of Vietnamese economy and
enterprises is still weak. Thirdly, the risk of “brain
drain” will increase due to the severe competition of
entities and enterprises to recruit high-quality human
resources. Fourthly, legal risks increase due to con-
tract disputes, intra-regional countries’ use of trade
and investment defense measures. Finally, it is the
challenge for countries in the bloc to find a common
voice” due to the difference in institution, develop-
ment level, business culture, etc.  

The sectors expected to have a lot of
changes are those without being considered to be
sensitive and have a provision in which the investment
or reserves the right to license are not allowed; and
those with the strength of Vietnam or the strength of
the remaining countries in the bloc. Accordingly,
some sectors are considered to be benefitted
such as textile and garment, leather and footwear,
fisheries, food, beverages, wood products, infrastruc-
ture development, information technology, tourism,
logistics, real estate, health, education, etc. Some
sectors are expected to face many challenges
such as agriculture (milk and dairy products, sugar,
animal husbandry, processed food, etc.), automotive
production, etc. Even the above benefitted sec-
tors, it is also worth noting that there are many
challenges faced by them. These are the higher,
stricter requirements and standards of origin and labor
(for textile and garment, leather and footwear, etc.),
on food safety (for food, beverages, etc.) and on intel-
lectual property (for IT, education, advertising, etc.). 

However, it is very difficult to assess whether the

nội khối, trong khi năng lực cạnh tranh của nền kinh
tế và doanh nghiệp Việt còn yếu. Ba là, rủi ro “chảy
máu chất xám” sẽ tăng do các chủ thể, doanh nghiệp
cạnh tranh tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng
cao. Bốn là, rủi ro pháp lý tăng do tranh chấp hợp
đồng, các nước nội khối áp dụng biện pháp phòng vệ
thương mại và đầu tư. Cuối cùng là thách thức đối với
các nước trong khối trong việc tìm “tiếng nói” chung
do khác biệt về thể chế, trình độ phát triển, văn hóa
kinh doanh... 

các ngành dự kiến có khả năng phải thay đổi
nhiều là những ngành không được tính là nhạy cảm
và có quy định không cho phép đầu tư hoặc bảo lưu
quyền cấp phép; và là những ngành có thế mạnh của
Việt Nam hoặc thế mạnh của các quốc gia còn lại trong
khối. Theo đó, một số ngành được đánh giá là
hưởng lợi như: dệt may, da giày, thủy-hải sản, thực
phẩm, đồ uống, sản phẩm gỗ, phát triển CSHT, CNTT,
du lịch, logistics, bất động sản, y tế, giáo dục... Một
số ngành dự tính sẽ gặp nhiều thách thức như:
sản xuất nông nghiệp (sữa và các sản phẩm từ sữa,
mía đường, chăn nuôi, thực phẩm chế biến…), sản
xuất ô tô... Ngay cả những ngành được hưởng lợi
nêu trên cũng cần lưu ý khá nhiều thách thức
song hành. Đó là các yêu cầu, tiêu chuẩn cao hơn,
khắt khe hơn về nguồn gốc xuất xứ, về lao động (như
đối với dệt may, da giày…), về an toàn thực phẩm (đối
với thực phẩm, đồ uống…), về sở hữu trí tuệ (đối với
CNTT, giáo dục, quảng cáo…). 

Tuy nhiên, việc một ngành được hưởng lợi hay

49

KINH TẾ VIỆT NAM 2019: CƠ HỘI & SỨC ÉP TỪ HIỆP ĐỊNH CPTPP



sector is benefited or unbenefited in an overall per-
spective because producers are unbenefited but con-
sumers may be benefited from the competition
between the domestic and foreign products. Besides,
from the perspective of production alone, the positive
or negative impacts from the CPTPP also depend very
much on the initiative of enterprises, adaptability to
the change and integration. 

What is your forecast on Vietnamese economy
in 2019?

Vietnam is an open economy and is increasingly
integrated, so it is necessary to consider the external
macroeconomic environment first. The world econo-
my in 2019 is forecasted to keep growing but at
a lower level (about 3.1% according to Citi
Research) compared to 2017 and 2018 (3.3%), CPI
inflation is forecasted to be lower at about 2.6% com-
pared to 2018 (2.8%) and there will more risks and
uncertainties. The four major risks for the world
economy in 2019 are: (i) the US-China trade tension
can escalate, change complicatedly and unpredictably;
(ii) the Central bank of major countries (including the
US Federal Reserve Bank - Fed) continues to tighten
monetary policy (raise interest rates with less frequen-
cy), causing interest rate level to continue rising and
the financial market liquidity to decrease; (iii) China
continues to grow slowly (from 6.9% in 2017 to about
6.6% in 2018 and 6.3% in 2019; while China now con-
tributes about 34% to the global economic growth);
and (iv) there will be geopolitical risks, causing oil
prices and other economic policies to change unpre-
dictably.

For Vietnam, the economy in 2019 will have
many advantages as well as risks challenges. In
terms of the advantages, the economy in 2019 will
continue to grow well thanks to the positive momen-
tum from both supply and demand. On the supply
side, industrial production in which the processing
and manufacturing sector is forecasted to continue
playing a key role with continuous expansion thanks to
foreign investment flows (including the trend of mov-
ing a part of production and business facilities from
China to ASEAN in which Vietnam is a priority), which

chịu thiệt ở góc độ tổng thể là rất khó đánh giá bởi
người sản xuất phải chịu thiệt song người tiêu dùng có
thể sẽ được hưởng lợi từ sự cạnh tranh giữa sản phẩm
nội và ngoại. Bên cạnh đó, nếu chỉ nhìn từ góc độ sản
xuất, tác động tích cực hay tiêu cực từ CPTPP cũng
phụ thuộc rất nhiều vào tính chủ động của doanh
nghiệp, khả năng thích ứng với thay đổi và hội nhập. 

Ông có dự báo gì về kinh tế Việt Nam năm 2019?

Việt Nam là một nền kinh tế mở và ngày càng hội
nhập sâu rộng, vì vậy cần xem xét môi trường kinh tế
vĩ mô bên ngoài trước. Kinh tế thế giới năm 2019
được dự báo vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng
ở mức thấp hơn (khoảng 3,1% theo Citi Research)
so với năm 2017 và 2018 (3,3%), lạm phát CPI thấp
hơn (khoảng 2,6%) so với năm 2018 (2,8%) và rủi ro,
bất định nhiều hơn. Bốn rủi ro lớn đối với kinh tế
thế giới năm 2019 là: (i) căng thẳng thương mại Mỹ
- Trung có thể leo thang, diễn biến phức tạp, khó
lường; (ii) Ngân hàng Trung ương các nước lớn (gồm
cả Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed) tiếp tục thắt
chặt tiền tệ (tăng lãi suất với tần suất ít hơn) khiến
mặt bằng lãi suất tiếp tục tăng và mức độ thanh khoản
thị trường tài chính giảm đi; (iii) Trung Quốc tiếp tục
tăng trưởng chậm lại (từ mức tăng 6,9% năm 2017
xuống dự kiến khoảng 6,6% năm 2018 và 6,3% năm
2019; trong khi Trung Quốc hiện nay đóng góp
khoảng 34% vào mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu);
và (iv) rủi ro địa chính trị, khiến giá dầu và các chính
sách kinh tế khác thay đổi khó lường.

Với Việt Nam, kinh tế năm 2019 có nhiều
thuận lợi đan xen rủi ro, thách thức. Về thuận
lợi, kinh tế năm 2019 sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ
đà tích cực từ cả phía cung và phía cầu. 

Xét từ phía cung, hoạt động sản xuất công
nghiệp, trong đó ngành chế biến, chế tạo dự báo tiếp
tục đóng vai trò động lực với sự mở rộng liên tục nhờ
dòng vốn đầu tư nước ngoài (trong đó có cả xu thế
dịch chuyển một phần cơ sở sản xuất – kinh doanh từ
Trung Quốc sang ASEAN, mà Việt Nam là một ưu
tiên), đây cũng là nền tảng góp phần thúc đẩy hoạt
động xuất khẩu của Việt Nam trong ngắn và trung
hạn. Đồng thời, các ngành dịch vụ chính như bán
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is also the foundation for promoting Vietnam's export
activities in the short term and medium term. At the
same time, main service sectors such as wholesale,
retail, finance-banking, real estate, IT, tourism,
accommodation and catering services and the rise of
agriculture, forestry and fisheries in favorable weather
conditions are still forecasted as the main growth
motivation. On the demand side, consumer demand
will maintain its momentum with the rise of the mid-
dle-income population and a fairly stable consumer
sentiment in the context that the inflation is expected
to continue to be properly controlled; investment
activities (especially private investment and FDI) will
continue to be boosted and the trade balance is
expected to continue to have a surplus.

The above growth motivations are based on the
fact that the Government continues to prioritize
macroeconomic stability, boosting the improvement of
the business environment substantially, promoting
economic restructuring in accordance with the
roadmap and increasing the application of science and
technology. Accordingly, GDP in 2019 is forecasted to
grow at 6.6-6.8%, CPI inflation is forecasted to be
controlled at around 4%, export value is expected
upward by about 10-12% from 2018.

However, Vietnamese economy is also facing
some risks and challenges especially the chal-
lenges from the outside and inside of the economy
(mentioned above). This requires executive arts,
adaptability, aggressiveness, synchronousness and
consistency of the State, Government, local authori-
ties, organizations and enterprises.

What are your suggestions on the State policy
and the strategic aspect of Vietnamese enter-
prises to take full advantage of opportunities
and overcome current limitations?

Firstly, for external risks: (i) relevant ministries
and branches need to closely monitor and assess
impacts (especially the trade war developments) and
develop active and timely response forecast scenarios;
(ii) actively diversify investment and trade relations
with new markets (such as Canada, Latin America,

buôn, bán lẻ, tài chính - ngân hàng, bất động sản,
CNTT, du lịch, dịch vụ lưu trú ăn uống và đà vươn lên
của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trong điều
kiện thời tiết thuận lợi vẫn được dự báo là động lực
tăng trưởng chính. 

Xét về phía cầu, nhu cầu tiêu dùng duy trì đà tăng
với sự trỗi dậy của tầng lớp dân cư thu nhập trung
bình và tâm lý tiêu dùng khá ổn định trong bối cảnh
lạm phát dự kiến sẽ tiếp tục được kiểm soát hợp lý;
hoạt động đầu tư (nhất là đầu tư tư nhân và FDI) tiếp
tục được đẩy mạnh và cán cân thương mại hàng hóa
dự kiến tiếp tục thặng dư.

Những động lực tăng trưởng trên có được trên cơ
sở Chính phủ tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô,
đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh một cách
thực chất, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo đúng
lộ trình đề ra và tăng cường ứng dụng khoa học –
công nghệ. Theo đó, GDP năm 2019 dự báo tăng
trưởng ở mức 6,6-6,8%, lạm phát CPI được kiểm
soát quanh ngưỡng 4%, kim ngạch xuất khẩu dự
kiến tăng khoảng 10-12% so với năm 2018.

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam cũng đứng trước
một số rủi ro, thách thức, đặc biệt là những thách
thức từ bên ngoài và cả nội tại nền kinh tế (đã nêu
trên). Điều này đòi hỏi nghệ thuật điều hành, khả
năng thích ứng, tính quyết liệt, đồng bộ và nhất quán
của Nhà nước, Chính phủ, địa phương, tổ chức và
doanh nghiệp.  

Để đón đầu cơ hội và khắc phục những hạn chế
hiện nay, Ông có đề xuất nào về mặt chính sách
Nhà nước và về mặt chiến lược của các doanh
nghiệp Việt?

Thứ nhất, đối với rủi ro bên ngoài: (i) bộ, ngành
liên quan cần theo dõi sát sao, đánh giá tác động
(nhất là diễn biến chiến tranh thương mại) và xây
dựng các kịch bản dự báo ứng phó chủ động, kịp thời;
(ii) chủ động đa dạng hóa quan hệ đầu tư, thương
mại với các thị trường mới (như Canada, khu vực Mỹ
Latin, Liên minh EAEU, châu Phi…), song song với
việc duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với các thị
trường truyền thống nhằm giảm thiểu các tác động
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EAEU Alliance, Africa, etc.) in parallel with maintaining
and promoting the relationship with traditional mar-
kets to minimize negative impacts when these markets
have sudden changes; (iii) focus on internal reform
and focus on exploiting the domestic market.

Secondly, focus on macroeconomic stability,
improve policy coordination effectiveness especially
between the monetary policy, fiscal policy and prices
to control inflation (especially in the context that oil
prices change unpredictably and prices of State-man-
aged commodities (such as electricity, health, educa-
tion, basic wages, petrol and oil taxes, etc.) are still on
the increase roadmap. Moreover, it is also recom-
mended to closely follow, analyze and forecast the
international financial - monetary market develop-
ments to be able to synchronously use policy instru-
ments to stabilize interest rates, exchange rates and
the foreign exchange market.

Thirdly, promote to raise labor productivity, total
factor productivity (TFP), improve the efficiency and
competitiveness of the enterprises, sectors and econ-
omy: (i) perfect institutions, establish a National
Productivity Committee and create a National
Campaign for Higher Productivity (according to
Japanese experience); (ii) continue to identify and
promote the research and application of science and
technology, innovation is one of the 4 strategic break-
throughs of the country; (iii) promote the industrial
and agricultural restructuring, contributing to increas-
ing intra-industry productivity and reallocating
resources from low labor productivity areas to areas
with higher labor productivity, thereby increasing the
overall labor productivity of the economy; (iv) strong-
ly renovate the education and training including voca-
tional training, improve qualification and skills in line
with the requirements of increasing labor productivity
in the context of the fourth industrial revolution.

Fourthly, continue to promote, take more syn-
chronously and drastically solutions to restructure the
economy, pay special attention to overcoming inade-
quacies in the implementation stage of ministries,
branches, units and localities, accordingly: (i) prioritize
to complete the restructuring institution (including

tiêu cực khi các thị trường này có sự thay đổi đột
biến; (iii) tập trung cải cách nội tại và chú trọng khai
thác thị trường trong nước.

Thứ hai, chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, nâng
cao hiệu quả phối hợp chính sách, nhất là giữa chính
sách tiền tệ, chính sách tài khóa và giá cả; nhằm kiểm
soát lạm phát nhất là trong bối cảnh diễn biến giá dầu
khó lường và giá cả các mặt hàng Nhà nước quản lý
(như điện, y tế, giáo dục, lương cơ bản, thuế môi
trường xăng dầu…) vẫn trong lộ trình tăng. Đồng thời,
theo sát, phân tích và dự báo diễn biến thị trường tài
chính – tiền tệ quốc tế để có thể sử dụng đồng bộ các
công cụ chính sách nhằm ổn định mặt bằng lãi suất,
tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Thứ ba, thúc đẩy tăng năng suất lao động
(NSLĐ), năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), nâng
cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp,
các ngành và nền kinh tế: (i) hoàn thiện thể chế,
thành lập Ủy ban Năng suất quốc gia và khởi tạo Chiến
dịch quốc gia về tăng năng suất (theo kinh nghiệm
Nhật Bản); (ii) tiếp tục xác định và đẩy mạnh nghiên
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
là một trong 4 đột phá chiến lược của quốc gia; (iii)
đẩy mạnh tái cơ cấu công nghiệp và nông nghiệp, góp
phần tăng năng suất nội ngành và phân bổ lại nguồn
lực từ khu vực NSLĐ thấp sang khu vực có NSLĐ cao
hơn, từ đó tăng NSLĐ tổng thể nền kinh tế; (iv) đổi
mới mạnh mẽ giáo dục - đào tạo, gồm cả đào tạo
nghề, nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề phù hợp
với yêu cầu tăng NSLĐ trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp (CMCN) 4.0.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh, đồng bộ và quyết liệt
hơn các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế, chú trọng
khắc phục bất cập ở khâu triển khai thực hiện ở các
bộ, ngành, đơn vị, địa phương, theo đó: (i) ưu tiên
hoàn thiện thể chế tái cơ cấu (gồm cả sửa đổi, đồng
bộ hóa các bộ luật hiện hành); (ii) vận hành hiệu quả
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; vận
hành hiệu quả và thực chất Ban chỉ đạo tái cơ cấu nền
kinh tế, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả và
thực hiện rà soát, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện
tái cơ cấu của từng lĩnh vực cụ thể; (iii) đẩy nhanh tiến
độ và nâng cao hiệu quả thực chất của tái cơ cấu đối
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amending and synchronizing existing laws); (ii) effec-
tively operate the State Capital Management
Committee at enterprises; effectively and substantial-
ly operate the Economic Restructuring Steering
Committee, develop a set of effective evaluation crite-
ria and conduct the review, evaluation and adjustment
of the implementation of restructuring of each specif-
ic field; (iii) speed up and improve the actual effective-
ness of restructuring for all five areas (public invest-
ment, SOEs, credit institutions, state budget and pub-
lic non-business units) in which it is recommended to
tie the responsibility to management agencies and the
leaders of the restructured units.

Fifthly, proactively approach and apply the
achievements of the fourth industrial revolution: (i)
soon promulgate the National Strategy on the fourth
industrial revolution and the Digital Economic Strategy
up to 2030; (ii) focus on renovating education and
training, bringing some contents of the fourth industri-
al revolution into education and training programs
from the high-school level; (iii) create transparency
and centralization of the information and data base on
residents and enterprises for the needs analysis, sta-
tistics, forecast and assessment; and (iv) develop a
legal framework and develop an appropriate digital
technology infrastructure.

Sixthly, proactively improve the efficiency of the
international economic integration: (i) take advantage
of the integration opportunities to introduce new
technologies, technology transfer and attract FDI and
ODA in a proactive and screening way for common
purposes instead of local purposes, prioritizing solu-
tions on linking FDI enterprises and domestic enter-
prises; (ii) strengthen dissemination, communication
and training to support the people and enterprises to
exploit more effectively free trade agreements; (iii)
diversify markets and partners in a strategic and
clearly selective manner to take advantage of oppor-
tunities and limit centralized risks; (iv) pay attention
to the employment and more effective use of knowl-
edge, innovation and creativity, especially from the
contingent of high-educated overseas Vietnamese
(including the increase of the efficiency of connecting
domestic and foreign forces).

với cả năm lĩnh vực (đầu tư công, DNNN, tổ chức tín
dụng, NSNN và đơn vị sự nghiệp công), trong đó cần
gắn trách nhiệm với cơ quan quản lý và lãnh đạo đơn
vị phải cơ cấu.

Thứ năm, chủ động tiếp cận và áp dụng thành
quả của cuộc CMCN 4.0: (i) sớm ban hành Chiến lược
Quốc gia về CMCN 4.0 và Chiến lược kinh tế số đến
năm 2030; (ii) chú trọng đổi mới giáo dục - đào tạo,
đưa một số nội dung CMCN 4.0 vào các chương trình
giáo dục - đào tạo từ cấp phổ thông trung học; (iii)
minh bạch và tập trung hóa cơ sở thông tin, dữ liệu về
cư dân, doanh nghiệp phục vụ cho phân tích, thống
kê, dự báo, đánh giá nhu cầu; và (iv) xây dựng hành
lang pháp lý và phát triển nền tảng hạ tầng công nghệ
số phù hợp. 

Thứ sáu, chủ động nâng cao hiệu quả hội nhập
kinh tế quốc tế: (i) tận dụng các cơ hội hội nhập để du
nhập công nghệ mới, chuyển giao công nghệ và thu
hút FDI, ODA một cách chủ động, sàng lọc vì mục tiêu
chung thay vì cục bộ, địa phương, ưu tiên giải pháp
gắn kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong
nước; (ii) tăng cường phổ biến, truyền thông và đào
tạo nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khai thác
hiệu quả hơn từ các hiệp định thương mại tự do; (iii)
đa dạng hóa thị trường, đối tác, có tính chiến lược,
chọn lọc rõ ràng nhằm tận dụng cơ hội và hạn chế rủi
ro tập trung; (iv) chú trọng khai thác, sử dụng hiệu
quả hơn vốn tri thức, đổi mới, sáng tạo, nhất là từ đội
ngũ tri thức kiều bào (gồm cả việc tăng hiệu quả kết
nối lực lượng trong và ngoài nước).
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Thứ bảy, chú trọng tăng năng lực tự cường, khả
năng kháng cự với các cú sốc bên ngoài của nền
kinh tế nói chung và của hệ thống tài chính - tiền tệ
nói riêng: (i) thúc đẩy sự phát triển toàn diện của hệ
thống tài chính, trong đó, chú trọng phát triển thị
trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh
nghiệp, nhằm tăng khả năng huy động vốn trung -
dài hạn của doanh nghiệp; tiếp tục lành mạnh, đa
dạng hóa sản phẩm, nhà đầu tư đối với thị trường
chứng khoán và thị trường bảo hiểm; (ii) chú trọng
nâng cao năng lực tài chính và khả năng quản lý rủi
ro của hệ thống các định chế tài chính (đẩy nhanh
quá trình áp dụng tiêu chuẩn Basel 2 và các thông lệ
quốc tế khác); (iii) kiểm soát chặt chẽ, có lộ trình
giảm mạnh nợ công, nợ nước ngoài và tiếp tục tăng
dự trữ ngoại hối; (iv) nâng cao năng lực quản lý,
giám sát, kiểm soát các rủi ro mang tính hệ thống,
có cảnh báo và điều chỉnh kịp thời, phù hợp; đổi mới
phương thức quản lý, giám sát (dựa trên rủi ro nhiều
hơn là hành chính); (v) quản lý thị trường bất động
sản (BĐS) bài bản hơn, bằng cách hoàn thiện hệ
thống pháp lý, quản lý và giám sát thị trường BĐS,
trong đó ưu tiên khuôn khổ pháp lý mới (đối với con-
dotel, officetel…), tái cơ cấu thị trường, sản phẩm,
phát triển tài chính BĐS và hệ thống thông tin, định
giá BĐS, chú trọng phát triển quỹ tiết kiệm nhà ở,
chương trình nhà ở xã hội… đảm bảo nhu cầu nhà ở
của người dân và hỗ trợ quá trình đô thị hóa hiệu
quả hơn.

Thứ tám, đẩy mạnh cải thiện thực chất môi
trường kinh doanh: (i) đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện
thể chế về đầu tư - kinh doanh theo hướng không
ban hành thêm các điều kiện kinh doanh không cần
thiết, không hợp lý; đảm bảo các văn bản quy phạm
pháp luật ban hành mới rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực
hiện, tránh tạo rào cản và tăng chi phí cho người
dân, doanh nghiệp; (ii) đẩy nhanh tiến độ rà soát, cải
cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm các
điều kiện kinh doanh không cần thiết và không còn
phù hợp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/07/2018
của Thủ tướng, xử lý nghiêm các bộ, ngành chậm trễ
hoặc chống chế trong công tác cắt giảm điều kiện
thực chất; (iii) cải thiện mạnh mẽ khâu phối kết hợp
và thực thi của các bộ, ban ngành và địa phương;
(iv) tiến tới chấm điểm bộ, ngành về mức độ hoàn

Seventhly, focus on strengthening self-reliance,
resistance to external shocks of the economy in gener-
al and the financial-monetary system in particular: (i)
promote the comprehensive development of the finan-
cial system in which it should pay attention to the devel-
opment of the capital market, especially the corporate
bond market to increase the ability of enterprises to
mobilize medium-term and long-term capital; continue
to be healthy, diversify products and investors for the
security market and insurance market; (ii) focus on
improving financial capacity and risk management
capabilities of financial institution system (speed up the
application of Basel 2 and other international practices);
(iii) strictly control, have a roadmap to sharply reduce
public debt and foreign debt and continue to increase
foreign exchange reserves; (iv) improve management,
supervision, control of systematic risks, have timely and
appropriate warnings and adjustments; innovate man-
agement and monitoring methods (based on risk rather
than administrative); (v) manage the real estate market
more methodically by improving the legal system, man-
aging and monitoring the real estate market with a pri-
ority given to the new legal framework (for condotel,
officetel, etc.), restructuring the market, products,
developing real estate finance and information system,
real estate valuation, focusing on the development of
home savings funds, social housing programs, etc. to
meet the housing needs of the people and support the
urbanization more effectively.

Eighthly, promote the substantial improvement of
the business environment: (i) accelerate the progress
of institutional improvement on investment - business
in the direction of not promulgating unnecessary and
irrational business conditions; ensure new legal docu-
ments to be clear, easy to understand, easy to imple-
ment, avoid creating barriers and increasing costs for
people and enterprises; (ii) speed up the progress of
reviewing and reforming specialized inspection activi-
ties, reducing unnecessary business conditions that are
no longer appropriate under the Directive No.20/CT-
TTG dated July 13, 2018 of the Prime Minister, severe-
ly dealing with ministries or branches that are slow or
reluctant to reduce the substantial conditions; (iii)
drastically improve the coordination and implementa-
tion of ministries, departments and localities; (iv) move
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thành nhiệm vụ đối với tiêu chí này (bao gồm cả khảo
sát sự hài lòng của doanh nghiệp).

Đối với doanh nghiệp, cần chú trọng hơn khâu
quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, minh bạch hóa
thông tin, xây dựng và thực thi chiến lược kinh
doanh trong bối cảnh CMCN 4.0 và hội nhập sâu
rộng, chủ động tham gia hoàn thiện thể chế của cơ
quan quản lý, chú trọng hai đột phá là nguồn nhân
lực và công nghệ. Đồng thời, các cơ quan quản lý chỉ
có thể lắng nghe tiếng nói và hỗ trợ doanh nghiệp
khi doanh nghiệp biết mình thực sự cần gì và ở mức
độ như thế nào. Cuối cùng, doanh nghiệp Việt cần
phát huy vai trò là trung tâm đổi mới, sáng tạo, phát
triển và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao
NSLĐ, với việc áp dụng hệ thống quản trị doanh
nghiệp theo thông lệ.

Xin cám ơn ông!n

55

towards scoring ministries and branches on the level of
accomplishment of tasks for this criterion (including
enterprise satisfaction surveys).

For enterprises, more attention should be paid to
corporate governance, risk management, information
transparency, developing and implementing business
strategies in the context of the fourth industrial revolu-
tion and in-depth integration, proactive participation to
perfect the institutions of management agencies, focus-
ing on 2 breakthroughs, namely human resources and
technology. At the same time, management agencies
can only listen to voices and support enterprises when
the enterprises know what they really need and at what
level. Finally, Vietnamese enterprises need to promote
their role as a center for the innovation, creativity,
development and application of science and technology,
improving labor productivity with the application of cus-
tomary corporate governance systems.

Thank you!n
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In the face of rapid changes in the global develop-
ment landscape with new opportunities and chal-
lenges, the year of 2018 will probably be histori-

cally marked as an important milestone in Vietnam’s
reform. The first 30-year reform period (Reform 1),
from 1986 to 2015, is characterized by an attempt to
wake up thinking, untangle mechanisms, and be
brave in global integration, the next 30-year reform
period (Reform 2), from 2016 to 2045, will be shaped
by the extraordinary efforts of the whole nation in the
rising vision, building the foundation for a prosperous
society, and bringing Vietnam has become a powerful
country with a worthy position in the international
community.

THREE GROWTH-“cATcH-UP” ScENARIOS AND
STRATEGIc OPTIONS

Vietnam has gained impressive achievements since
the reform was initiated in 1986. Efforts of strong and in-
depth reform after the 12th Party Congress in 2016 have
made important strides in both quality and quantity in
the pace of economic development. Vietnam’s per capi-
ta GDP growth over the past three years (2016-2018) is
5.5%, higher than that of Thailand (3.2%), South Korea

Trước những biến chuyển nhanh chóng của cục
diện phát triển toàn cầu với những cơ hội và
thách thức mới ngày càng lớn, năm 2018 sắp

qua có lẽ sẽ đi vào lịch sử như là một dấu mốc quan
trọng trong công cuộc đổi mới của Việt Nam. Nếu giai
đoạn 30 năm đổi mới đầu tiên (Đổi mới 1), từ 1986
đến 2015, được đặc trưng bởi nỗ lực thức dậy về tư
duy, cởi trói về cơ chế, và mạnh dạn trong hội nhập
toàn cầu thì giai đoạn 30 năm đổi mới tiếp theo (Đổi
mới 2), từ 2016 đến 2045, sẽ được định hình bởi
những cố gắng phi thường của cả dân tộc trong trỗi
dậy về tầm nhìn, xây dựng nền tảng cho một xã hội
phồn vinh, và đưa Việt Nam trở thành một quốc gia
hùng cường có vị thế xứng đáng trong cộng đồng
quốc tế. 

BA KỊcH BẢN TĂNG TRƯởNG-BắT KỊP VÀ cÁc
lỰA cHọN cHIẾN lƯỢc

Việt Nam đã đạt những thành quả ấn tượng kể từ
khi công cuộc đổi mới được bắt đầu vào năm 1986.
Những nỗ lực cải cách mạnh mẽ và sâu rộng từ sau
Đại hội Đảng XII năm 2016 đã tạo nên những bước
tiến quan trọng cả về chất và lượng trong nhịp độ phát
triển kinh tế. Mức tăng trưởng GDP bình quân đầu
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(2.4%), and approaching the growth of China (6.1%).
However, in order to catch up with these countries in the
coming decades, Vietnam needs extraordinary efforts
that are far beyond current efforts. This statement is
based on the following three scenarios.

Scenario 1 (Figure 1): It is assumed that Vietnam
as well as comparable countries (except China) will main-
tain the average growth rate as in the past three years in
the coming decades. For China, it is assumed that the
country’s per capita GDP growth will be revised down to
5.6%, 0.5 percentage point lower than the average of
6.1% achieved over the past three years. Under this sce-
nario, it will take Vietnam nearly two decades (by 2036)

người của Việt Nam trong ba năm qua vừa qua (2016-
2018) là 5,5%, cao hơn hẳn Thái Lan (3,2%), Hàn
Quốc (2,4%), và tiến gần đến mức tăng của Trung
Quốc (6,1%). Tuy nhiên, để bắt kịp các quốc gia này
trong các thập kỷ tới, Việt Nam cần có những cố gắng
phi thường, vượt xa mức nỗ lực hiện tại. Nhận định
này dựa trên ba kịch bản dưới đây. 

Kịch bản 1 (Hình 1): Giả định rằng Việt Nam
cũng như các nước so sánh (trừ Trung Quốc) sẽ duy
trì mức tăng trưởng bình quân như ba năm vừa qua
trong các thập kỷ tới. Với Trung Quốc, giả định rằng
nước này sẽ có mức tăng trưởng GDP đầu người
giảm xuống còn 5,6%, thấp hơn 0,5 điểm % so với

Hàn Quốc / Korea

Hàn Quốc-2018 / Korea-2018

Thái Lan / Thailand

Thái Lan-2018 / Thailand-2018

Việt Nam, nỗ lực như hiện tại (tăng trưởng GDP khoảng 6,3-7,1%) /
Vietnam, with current e4ort (GDP growth is about 6.3-7.1%)

Trung Quốc / China

Tăng trưởng và bắt kịp của Việt Nam, 2018-2050 / Growth-“catch-up” scenarios for Vietnam, 2018-2050
Kịch bản 1: Nỗ lực như ba năm qua (GDP/người tăng trung bình 5,5%)  /
Scenario 1: E4ort like the last three years (GDP per capita increases by an average of 5.5%)
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Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu WDI và ADB
Source: The author’s calculation based on the data from WDI and ADB

Hình 1: VIệT NAM DUY TRÌ ĐượC MứC Nỗ LựC CẢI CÁCH NHư BA NăM QUA (2016-2018), TăNG TRưởNG GDP/NGưỜI
TRUNG BÌNH ĐạT MứC 5,5%
Figure 1: VIETNAM WILL MAINTAIN ITS REFORM EFFORT AS IN THE PAST THREE YEARS (2016-2018), GDP PER CAPI-
TA GROWTH WILL BE 5.5%
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to achieve GDP per capita (Purchasing Power Parity –
PPP based) of US$ 16,000 of Thailand and China in 2018.
Also under this scenario, by 2050, Vietnam will reach
income per capita (PPP based) of US$ 36,000, on par
with Korea (Republic) in 2018. However, under this sce-
nario, Vietnam’s income per capita (PPP based) is still
much lower compared to Thailand and other comparable
countries in the middle of the century.

Scenario 2 (Figure 2): It is assumed that the
growths in comparable countries will be similar to Scenario
1 while Vietnam will make further reform efforts, bringing
GDP growth to 7.0-7.5% and per capita GDP growth to an
average of 6.0%/year. Under this scenario, Vietnam will

mức bình quân 6,1% đạt được trong giai đoạn ba
năm vừa qua. Theo kịch bản này, Việt Nam sẽ cần
gần hai thập kỷ (đến năm 2036) để đạt được mức
GDP đầu người (theo sức mua tương đương) 16.000
đô la của Thái Lan và Trung Quốc năm 2018. Cũng
theo kịch bản này, vào năm 2050, Việt Nam sẽ đạt
mức thu nhập bình quân đầu người (theo sức mua
tương đương) ở mức 36.000 đô la, ngang bằng với
Hàn Quốc năm 2018. Tuy nhiên, theo kịch bản này,
Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với Thái Lan
và các nước so sánh vào giữa thế kỷ này. 

Kịch bản 2 (Hình 2): Giả định về tăng trưởng ở
các nước so sánh tương tự như ở Kịch bản 1 trong khi
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Hàn Quốc / Korea

Hàn Quốc-2018 / Korea-2018

Thái Lan / Thailand

Thái Lan-2018 / Thailand-2018

Việt Nam, nỗ lực tăng tốc (tăng trưởng GDP khoảng 7,0-7,5%) /
Vietnam, with e;ort to accelerate (GDP growth is about 7.0-7.5%)

Trung Quốc / China

Tăng trưởng và bắt kịp của Việt Nam, 2018-2050 / Growth-“catch-up” scenarios for Vietnam, 2018-2050
Kịch bản 2: Nỗ lực tăng tốc (GDP/người tăng trung bình 6,0%) / 
Scenario 2: E;ort to accelerate (GDP per capita increases by an average of 6.0%)

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu WDI và ADB
Source: The author’s calculation based on the data from WDI and ADB

Hình 2: VIệT NAM CÓ Nỗ LựC TăNG TốC, TăNG TRưởNG GDP/NGưỜI TRUNG BÌNH ĐạT MứC 6,0%
Figure 2: VIETNAM WILL MAKE FURTHER GREAT EFFORTS, GDP PER CAPITA GROWTH WILL BE 6.0%
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achieve per capita GDP (PPP based) in 2018 of Thailand
and China (US$ 16,000) by 2034 and that of South Korea
(US$ 36,000) by 2048. However, under this scenario,
Vietnam will be unable to catch up with Thailand and other
comparable countries in the middle of this century.

Scenario 3 (Figure 3): It is assumed that the
growths in comparable countries will be similar to
Scenario 1 while Vietnam will make extraordinary
efforts to be determined to catch up with the preceding
countries. As a result, Vietnam will gain the growth that
Asian miraculous economies have achieved in their
take-off stage. GDP growth is assumed at 7.5-8.5% and
per capita GDP growth will be 7.0%/year on average.

Việt Nam tăng tốc trong nỗ lực cải cách, đưa mức tăng
trưởng GDP lên 7,0-7,5% và GDP bình quân đầu người
tăng trung bình 6,0%/năm. Theo kịch bản này, Việt
Nam sẽ đạt được mức GDP đầu người (theo sức mua
tương đương) năm 2018 của Thái Lan và Trung Quốc
(16.000 đô la) vào năm 2034 và của Hàn Quốc
(36.000 đô la) vào năm 2048. Tuy nhiên, theo kịch
bản này, Việt Nam vẫn chưa bắt kịp Thái Lan và các
nước so sánh vào giữa thế kỷ này. 

Kịch bản 3 (Hình 3): Giả định về tăng trưởng ở
các nước so sánh tương tự như ở Kịch bản 1 trong khi
Việt Nam có những nỗ lực phi thường, quyết tâm bắt
kịp các nước đi trước. Nhờ đó, Việt Nam đạt mức tăng
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Hàn Quốc / Korea

Hàn Quốc-2018 / Korea-2018

Thái Lan-2018 / Thailand-2018

Việt Nam, nỗ lực phi thường (tăng trưởng GDP khoảng 7,5-8,5%) /
Vietnam, with extraordinary e<ort (GDP growth is about 7.5-8.5%)

Trung Quốc / China

Tăng trưởng và bắt kịp của Việt Nam, 2018-2050 / Growth-“catch-up” scenarios for Vietnam, 2018-2050
Kịch bản 3: Nỗ lực phi thường (GDP/người tăng trung bình 7,0%) / 
Scenario 3: Extraordinary e<ort (GDP per capita increases by an average of 7.0%)

Thái Lan / Thailand

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu WDI và ADB
Source: The author’s calculation based on the data from WDI and ADB

Hình 3: VIệT NAM CÓ Nỗ LựC CẢI CÁCH PHI THưỜNG, TăNG TRưởNG GDP/NGưỜI ĐạT MứC TRUNG BÌNH 7,0%
Figure 3: VIETNAM WILL MAKE EXTRAORDINARY EFFORTS, GDP PER CAPITA GROWTH WILL BE 7.0%
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Under this scenario, Vietnam will achieve 2018 per
capita GDP (PPP based) of Thailand and China (US$
16,000) right in the early 2030s and that of South
Korea (US$ 36,000) by 2045 when Vietnam cele-
brates 100 years of independence. Also according to
this scenario, Vietnam will surpass Thailand in GDP
per capita by 2045.

The above three scenarios show that Vietnam’s
ability to catch up other economies depends very
much on its reform efforts in the coming years. It is
noted that all three scenarios assume the develop-
ment conditions will be quite stable as in the past. In
reality, economies will experience many shocks in the
next 2-3 decades. Therefore, the growth rate of some
countries may be lower than the assumed level.

Scenario 1 shows that reform efforts as in the last
three years, despite being quite great, are not enough
for Vietnam to really take off in the will to catch up other
economies. Meanwhile, Scenario 3 shows that Vietnam
can create a miraculous development story if Vietnam
makes extraordinary reform efforts. The extraordinary
here is reflected in the ability to exploit three great
dynamics: standing on the shoulders of giants - upgrad-
ing the development foundation in the form of advanced
countries; fully exploiting the technological progress and
global development trend; and mobilizing the total
strength of the whole nation - everyone stays together,
in health as in sicks. Scenario 2 is better than Scenario 1
but is much worse than Scenario 3.

In order to open Scenario 3 for the development,
it is needed to attach special importance to the imple-
mentation of the top five strategic priorities below.

TOP FIVE STRATEGIc PRIORITIES

The 1st priority: Strategic positioning 

The power of a nation comes not only from its
resources and efforts but in many aspects, it is deter-
mined by its strategic positioning capacity. Vietnam is
a country with a large, young population, located in a
strategic position that is particularly advantageous in
the rise of Asia, and is an open economy that has

trưởng mà các nền kinh tế thần kỳ châu Á đã đạt được
trong gia đoạn cất cách của họ. Tăng trưởng GDP đạt
7,5-8,5% và GDP bình quân đầu người tăng trung bình
7,0%/năm. 

Theo kịch bản này, Việt Nam sẽ đạt được mức GDP
đầu người (theo sức mua tương đương) năm 2018 của
Thái Lan và Trung Quốc (16.000 đô la) vào ngay đầu
thập niên 2030 và của Hàn Quốc (36.000 đô la) vào
trước năm 2045, khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm độc lập.
Cũng theo kịch bản này, Việt Nam sẽ vượt Thái Lan về
thu nhập GDP bình quân đầu người vào trước năm 2045.

Ba kịch bản ở trên cho thấy khả năng bắt kịp của
Việt Nam tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực cải cách trong
các năm tới. Chú ý rằng cả ba kịch bản đều giả định
rằng điều kiện phát triển đều khá ổn định như trong
thời gian qua. Trên thực tế, các nền kinh tế sẽ phải trải
qua nhiều cơn sốc trong 2-3 thập kỷ tới. Do vậy nhịp
độ tăng trưởng của một số nước có thể thấp hơn so
với mức giả định đã nêu. 

Kịch bản 1 cho thấy, nỗ lực cải cách như ba năm
qua, dù đã khá cao, chưa đủ để Việt Nam thực sự cất
cánh trong ý chí bắt kịp. Trong khi đó, Kịch bản 3 chỉ
ra rằng, Việt Nam có thể tạo nên câu chuyện phát
triển thần kỳ nếu có những nỗ lực cải cách phi thường.
Sự phi thường ở đây thể hiện ở khả năng khai thác ba
động lực lớn: đứng trên vai người khổng lồ – nâng cấp
nền tảng phát triển theo mẫu hình các nước tiên tiến;
khai thác tối đa tiến bộ công nghệ và xu thế phát triển
toàn cầu; và huy động sức mạnh tổng lực của toàn
dân tộc – trên dưới một lòng, muôn người như một.
Kịch bản 2 là ở trên Kịch bản 1 nhưng thấp hơn nhiều
so với Kịch bản 3. 

Để mở ra Kịch bản 3 cho công cuộc phát triển, cần
đặc biệt coi trọng thực hiện năm ưu tiên chiến lược
hàng đầu dưới đây. 

NĂM ƯU TIêN cHIẾN lƯỢc HÀNG ĐầU

Ưu tiên thứ nhất: Định vị chiến lược 

Sức mạnh của một quốc gia không chỉ có từ nguồn
lực và nỗ lực, mà trên nhiều phương diện, nó được
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deeply integrated and increasingly shows its quickly
adaptability to rapid changes of the era.

Positioning itself as a global development hub in
the 21st century will help Vietnam exploit its unique
strengths and exert extraordinary momentum in the
development. Therefore, investors coming to Vietnam
will be not only for general profits but also for their
strategic core benefit.

In order to have a smart strategic positioning,
Vietnam needs to firmly grasp and fully exploit eight
global development trends, shaping the world in the
coming decades. These trends are as follows:

1. The world has been undergoing increasingly huge
and unpredictable fluctuations and even unthink-
able events. Therefore, deeply understanding the
present and always attaching the importance to
increasing the resistance of the economy and the
political system, sharp and drastic reform to adapt
to change, and sincerely learning are the core
requirements that the people who bell the cat must
have and constantly practice.

2. Globalization, despite certain adjustments, will
continue to prevail. It is not only strong in trade
and investment but also in tourism and culture.
Vietnam, a highly integrated country with a trade-
to-GDP ratio of over 200% (the highest among
countries with more than 10 million people) and
the growth in international tourists of over 20% for
many years will certainly benefit greatly from this
trend in case of the good strategic positioning.

3. The rise of Asia. Developing countries in Asia con-
tribute over 60% to global economic growth. China
and India, each with more than 1.3 billion people
and achieving high growth rates, are rapidly
becoming the world's largest economies. Vietnam,
Indochina, and Southeast Asia will join this rising
rhythm and will have an increasing position in the
global value chain.

4. The fourth industrial revolution and rapid advances
in technology. This trend not only increases the
efficiency of all socio-economic activities but also
creates fundamental changes in the business
model and state management. By grasping this

quyết định bởi năng lực định vị chiến lược của mình.
Việt Nam là một quốc gia có dân số lớn - dồi dào sức
trẻ, nằm ở vị trí chiến lược đặc biệt thuận lợi trong trào
lưu trỗi dậy của châu Á, và là một nền kinh tế mở đã
hội nhập sâu và thể hiện ngày càng rõ khả năng thích
ứng nhanh chóng với đổi thay vũ bão của thời đại. 

Định vị trở thành một tâm điểm phát triển toàn cầu
trong thế kỷ 21 sẽ giúp Việt Nam khai thác các thế
mạnh đặc sắc của mình và tạo sức bật phi thường
trong công cuộc phát triển. Khi đó, các nhà đầu tư đến
Việt Nam sẽ không chỉ vì lợi nhuận đơn thuần mà còn
là lợi ích cốt lõi chiến lược.

Để có một định vị chiến lược thông tuệ, Việt Nam
cần nắm chắc và khai thác tối đa tám xu thế phát triển
toàn cầu, định hình cục diện thế giới trong những thập
kỷ tới. Đó là:

1. Thế giới đang và sẽ trải qua những biến động ngày
càng lớn và khó lường, thậm chí có những biến cố
chưa từng nghĩ tới (unthinkable). Do đó thấu hiểu
sâu sắc hiện tại và luôn coi trọng tăng sức kháng
bền của nền kinh tế và hệ thống chính trị, nhạy
bén và quyết liệt cải cách để thích ứng với đổi
thay, và thành tâm học hỏi là những yêu cầu cốt
lõi mà những người đứng mũi chịu sào phải có và
không ngừng rèn luyện. 

2. Toàn cầu hóa, dù có những điều chỉnh nhất định,
sẽ tiếp tục thắng thế. Nó không chỉ mạnh mẽ ở
thương mại và đầu tư mà cả ở du lịch và văn hóa.
Việt Nam là nước có độ hội nhập cao với tỷ lệ
thương mại trên GDP trên 200% (cao hàng đầu
trong các nước có trên 10 triệu dân) và nhịp độ
tăng khách du lịch quốc tế trên 20% trong nhiều
năm qua chắc chắn sẽ hưởng lợi lớn từ xu thế này
nếu định vị chiến lược tốt.

3. Sự trỗi dậy của châu Á. Các nước đang phát triển
ở châu Á đóng góp trên 60% vào tăng trưởng kinh
tế toàn cầu. Trung Quốc và Ấn độ, mỗi nước có
trên 1,3 tỷ dân và đạt mức tăng trưởng cao, đang
nhanh chóng trở thành những nền kinh tế lớn nhất
thế giới. Việt Nam, Đông Dương (Indo-China), và
Đông Nam Á sẽ hòa theo nhịp trỗi dậy này và sẽ
có vị thế ngày càng cao trong chuỗi giá trị gia tăng
toàn cầu.
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trend, Vietnam can create a leap in developing a
unique development model in the 21st century.

5. Urbanization. As forecasted by the United Nations,
by the middle of this century, the urban population
will have increased by more than 3 billion including
1.6 million in Asia. The urban area accounts for 70-
80% of a country's GDP and major cities are the
key driver of growth and upgrading of the entire
economy, playing a decisive role in the success or
failure of a nation’s development. Therefore, the
Government needs to invest and support more
strongly for big cities, especially Hanoi and Ho Chi
Minh City, Ho Chi Minh, Da Nang, Hai Phong, and
Can Tho so that they can become global cities.

6. Aging population. The world population is aging
rapidly not only in developed countries but also in
many developing countries like China and Vietnam.
According to the UN forecast, by 2040, the average
age of China will be 47 (older than that of Japan in
2010); the average age of Vietnam will be over 40
(equivalent to that of Japan in 2000). This trend
requires Vietnam to urgently maximize the pace of
development when there is still a young population
advantage in the next two decades. If being
unsuccessful, Vietnam will not only fall into the
“old but not rich” situation but will also suffer huge
welfare and health burdens while the budget is
depleted and debt is high.

7. Sustainable development. The world is moving fast
to renewable energy, attaching the importance to
environmental protection, and a sense of prepara-
tion for dealing with climate change risks. Vietnam
has grasped this trend but is still weak in both
strategic planning and enforcement. In addition,
Vietnam’s Electricity Savings Law is still very weak
both in terms of the content and enforcement.
Therefore, the coefficient of price elasticity of
demand for electricity to the GDP growth is too
high compared to the world.  

8. Social responsibility. This is an increasingly important
measure that decides the position of a business no
matter what field it operates. The government
should rely on social networks to encourage good
behaviors and reduce bad behaviors of businesses
from environmental protection to tax payment, from
creative entrepreneurship support to employee care.

4. Cách mạnh công nghiệp 4.0 và các tiến bộ nhanh
chóng về công nghệ. Xu thế này không chỉ tăng
hiệu quả của mọi hoạt động kinh tế xã hội mà còn
tạo nên những đổi thay căn bản trong mô hình
kinh doanh và quản lý nhà nước. Nắm bắt xu thế
này, Việt Nam có thể tạo bước nhảy vọt trong xây
dựng một mô hình phát triển đặc sắc ở thế kỷ 21.

5. Đô thị hóa. Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, tới
giữa thế kỷ này, số dân đô thị tăng thêm trên 3 tỷ
người, trong đó 1,6 tỷ là ở châu Á. Đô thị chiếm
70-80% GDP của một quốc gia và các đô thị lớn là
động lực tăng trưởng và nâng cấp chủ đạo của
toàn bộ nền kinh tế, có vai trò quyết định trong sự
thành bại trong công cuộc phát triển của một quốc
gia. Do vậy, Chính phủ cần đầu tư và hỗ trợ mạnh
mẽ hơn cho các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội,
TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, và Cần Thơ
trở thành các thành phố toàn cầu. 

6. Dân số già hóa. Dân số thế giới đang già đi nhanh
chóng, không chỉ ở các nước phát triển mà cả ở
nhiều nước đang phát triển như Trung Quốc và
Việt Nam. Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, vào
năm 2040, độ tuổi trung bình của Trung Quốc là
47 (già hơn Nhật Bản năm 2010); của Việt Nam là
trên 40 (tương đương Nhật Bản năm 2000). Xu thế
này đòi hỏi Việt Nam phải cấp bách tăng tốc tối đa
nhịp độ phát triển khi đang còn lợi thế dân số trẻ
trong hai thập kỷ tới. Nếu không thành công, Việt
Nam sẽ không chỉ rơi vào tình trạng “già nhưng
chưa giàu” mà còn sẽ chịu những gánh nặng phúc
lợi và y tế rất lớn trong khi ngân sách cạn kiệt, vay
nợ cao.

7. Phát triển bền vững. Thế giới đang chuyển nhanh
sang năng lượng tái tạo, coi trọng bảo vệ môi
trường, và ý thức chuẩn bị đối phó với nguy cơ
biến đổi khí hậu. Việt Nam đã nắm bắt xu thế này
nhưng còn yếu trong cả hoạch định chiến lược và
tổ chức thực thi. Thêm nữa, Luật Tiết Kiệm Điện
của ta còn rất yếu cả về nội dung và thực hiện. Vì
vậy, hệ số đàn hồi tăng nhu cầu sử dụng điện trên
mức tăng GDP còn quá cao so với thế giới.

8. Trách nhiệm xã hội. Đây là một thước đo ngày
càng quan trọng, nếu không nói là quyết định đến
vị thế của một doanh nghiệp, dù hoạt động ở bất
kể lĩnh vực nào. Chính phủ nên dựa vào mạng xã
hội để khuyến khích các hành vi tốt và triệt giảm
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Grasping these eight trends in Vietnam’s develop-
ment positioning is a combined effort. In addition, the
trend of globalization, the rise of Asia, and the fourth
industrial revolution show that Vietnam may be a focal
point of a global data center due to favorable condi-
tions with less natural disasters, good security and
cool temperatures.

The 2nd priority: Strongly and synchronously rein-
forcing all four pillars of the development founda-
tion: market, institution, people, and culture

There will not be a strong market if institutions are
weak, no matter how deep trade and investment inte-
gration is. Corruption, lack of vision, and limited coor-
dination undermine the potential power of the market
and make it vulnerable to external economic shocks.

Human resources will not be strong, no matter
how proficient in English and digital skills they are, if
the society does not work hard together to develop a
highly intellectual culture with high vision and noble
humanity, noble personality, and always engraves in
the heart with love for the people and responsibility for
the country.

The 3rd priority: Building eminent public authorities

The eminent public authorities is a fundamental
condition for a country’s development. Successful
countries' experience shows that building eminent
public authorities requires three prerequisites. Firstly,
it is awareness of the importance of public authorities.
It is extremely difficult for a poor country to develop
outstandingly to catch up with advanced countries,
which only the team including the elite people can
solve. Secondly, it is the transparency and accounta-
bility of public authorities. This condition requires each
individual and organization to try its best to enforce
their duties. Thirdly, it is the efficiency and validity in
the design of the apparatus. The efficiency helps pub-
lic authorities provide good services with the lowest
cost as possible. The validity helps public authorities
have the ability to mobilize total strength to implement
its responsibilities quickly and accurately to raise the
vision and trust of people on the journey to the future.

các hành vi xấu của doanh nghiệp, từ bảo vệ môi
trường đến đóng thuế, từ hỗ trợ khởi nghiệp sáng
tạo đến quan tâm chăm sóc người lao động.

Nắm bắt tám xu thế trên trong định vị công cuộc
phát triển của Việt Nam là một nỗ lực tổng hợp. Thêm
nữa, xu thế toàn cầu hóa, sự trỗi dậy của châu Á, và
cuộc CMCN 4.0 cho thấy rằng Việt Nam có thể là một
tâm điểm của trung tâm dữ liệu toàn cầu do điều kiện
thuận lợi về ít thiên tai, an ninh tốt, và nhiệt độ mát mẻ.

Ưu tiên thứ hai: Gia cường mạnh mẽ và đồng bộ
cả bốn trụ cột của nền tảng phát triển: thị
trường, thể chế, con người, và văn hóa 

Sẽ không thể có một thị trường mạnh nếu thể chế
yếu, cho dù độ hội nhập thương mại và đầu tư có sâu
đến đâu. Tham nhũng, thiếu tầm nhìn, và khả năng
phối thuộc hạn chế làm suy giảm sức mạnh tiềm tàng
của thị trường và làm nó dễ tổn thương bởi các chấn
động kinh tế bên ngoài. 

Nguồn lực con người sẽ không mạnh, cho dù thông
thạo tiếng Anh và kỹ năng số đến đâu, nếu xã hội
không chung sức vun đắp xây dựng một nền văn hóa
uyên thâm về trí tuệ, cao cả về tầm nhìn, cao quí về
nhân văn, cao thượng về nhân cách, và luôn khắc sâu
trong tâm khảm mình tình yêu thương đồng bào và
trách nhiệm với Tổ quốc. 

Ưu tiên thứ ba: xây dựng bộ máy công quyền
(BMcQ) ưu tú

BMCQ ưu tú là điều kiện nền tảng để một quốc gia
phát triển. Kinh nghiệm các nước thành công cho thấy
xây dựng BMCQ ưu tú đòi hỏi ba điều kiện tiên quyết.
Thứ nhất là nhận thức về tầm quan trọng của BMCQ.
Bài toán đưa một quốc gia nghèo phát triển vượt bậc
để bắt kịp với các nước tiên tiến là vô cùng khó mà chỉ
có đội ngũ gồm những con người ưu tú mới có thể giải
được. Thứ hai là tính công khai minh bạch và chịu
trách nhiệm của BMCQ. Điều kiện này buộc mỗi cá
nhân và tổ chức phải cố gắng cao nhất trong thực thi
phận sự của mình. Thứ ba là tính hiệu quả và hiệu lực
trong thiết kế bộ máy. Tính hiệu quả giúp BMCQ cung
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Once all three conditions are respected and estab-
lished firmly, public authorities will not only be a place
to gather talented people but also a fulcrum for them
to make the achievements recognized by the whole
society. Building eminent public authorities is probably
the best way to educate the whole society especially
the younger generation about the noble qualities that
every Vietnamese needs such as integrity, honesty,
courage, dedication, and vision of the era.

The 4th priority: Planning a strategic transfor-
mation roadmap for each sector and locality

Each sector and locality has made important contri-
butions to the development of Vietnam. With a strong
and comprehensive effort to move Vietnam rapidly on
its path to become an industrialized country before
2045, there will be sectors and localities that move
faster to this desired goal. Planning a development
roadmap for each sector and locality for the next 5-10-
20 years is particularly important to help the sectors
and localities understand where they are, where they
want to go, and what to do in the way ahead. Indicators
of progressive assessment, especially the proportion of
contributions to the economy, labor productivity, work-
ers’ salary, environmental quality and people's qualifica-
tions should be periodically reported and profoundly
evaluated. Reforms in institutions and policy initiatives
will be designed and implemented to provide strong and
timely support for sectors and localities to move ahead
under the planned strategic roadmap.

Take the tourism industry as an example. Strategic
roadmap planning for this industry may consider the fol-
lowing analyses and recommendations. First of all, this
is an industry worthy of being selected as a vanguard in
expressing Vietnam's rising will and capacity. This choice
is not only based on Vietnam's potential competitive
advantage in this field but is also due to three strategic
reasons. Firstly, this is the industry with the participation
of all people, in every corner and alley of the country. A
good design will allow Vietnam to harness the nation’s
combined power from the society’s determination in its
efforts to develop in this field. Secondly, this is a fast-
growing industry both at present and in the future
thanks to the contribution of the fourth industrial revo-

cấp dịch vụ tốt với chi phí thấp nhất có thể. Tính hiệu
lực giúp BMCQ có khả năng huy động sức mạnh tổng
lực để thực thi trách nhiệm không chỉ nhanh chóng,
chuẩn xác mà còn nâng tầm nhìn và lòng tin của người
dân trên hành trình đi đến tương lai. 

Một khi cả ba điều kiện này được coi trọng và thiết
lập vững chắc, BMCQ sẽ không chỉ là nơi tụ hội người
tài mà còn là điểm tựa để họ làm nên những kỳ tích
được cả xã hội ghi nhận. Xây dựng BMCQ ưu tú có lẽ
là phương cách tốt nhất giáo dục toàn xã hội, đặc biệt
là thế hệ trẻ, về những phẩm chất cao quí mà mỗi
người Việt Nam cần có; đó là liêm chính, trung thực,
quả cảm, hiến dâng, và tầm nhìn thời đại.

Ưu tiên thứ tư: Hoạch định lộ trình cải biến
chiến lược cho từng ngành và địa phương

Mỗi ngành và địa phương đều có đóng góp quan
trọng cho công cuộc phát triển của Việt Nam. Với nỗ
lực mạnh mẽ và toàn diện đưa Việt Nam tiến nhanh
trên hành trình trở thành một quốc gia công nghiệp
phát triển trước năm 2045, sẽ có những ngành và địa
phương tiến nhanh hơn tới mục tiêu thôi thúc này.
Hoạch định lộ trình phát triển cho từng ngành và địa
phương cho chặng đường 5-10-20 năm tới có vai trò
đặc biệt quan trọng giúp các ngành và địa phương
hiểu rõ mình hiện đang ở đâu, muốn đi đến đâu, và
cần phải làm gì trong chặng đường phía trước. Các chỉ
số đánh giá tiến bộ, đặc biệt là tỷ trọng đóng góp vào
nền kinh tế, năng suất lao động, mức lương công
nhân, chất lượng môi trường, trình độ người dân cần
được báo cáo định kỳ công khai và đánh giá sâu sắc.
Các cải cách về thể chế và sáng kiến chính sách sẽ
được thiết kế và triển khai để hỗ trợ mạnh mẽ và kịp
thời cho các ngành và địa phương tiến lên theo lộ trình
chiến lược đã được hoạch định. 

Lấy ngành Du lịch làm ví dụ minh họa. Hoạch định
lộ trình chiến lược cho ngành này có thể xem xét các
phân tích và đề xuất sau đây. Trước hết, đây là ngành
đáng được lựa chọn làm đội quân tiên phong trong thể
hiện ý chí và năng lực trỗi dậy của Việt Nam. Sự lựa chọn
này không chỉ dựa trên lợi thế cạnh tranh tiềm tàng của
Việt Nam trong lĩnh vực này mà còn vì ba lý do chiến
lược. Thứ nhất, đây là ngành có sự tham gia của toàn
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lution and the globalization trend. Thirdly, it does not
take much time to bring the tourism industry to the top
of the world compared to manufacturing industries while
the efficiency is huge not only to the economic aspect
but also the national brand. The astonishing success of
Vietnam's tourism development in the world will pave
the way for other economic sectors to assert their glob-
al position and attract the world's investment especially
in the fields such as aviation, food processing, and cul-
ture-creation.

In the sector strategic planning, the experience of
successful countries is an invaluable treasure that needs
to be fully exploited. For example, it took 10 years for
Thailand to raise the number of international tourists
from nearly 15 million in 2007 to over 35 million (with a
total revenue of US$ 57.5 billion or US$ 1,600/person)
in 2017 as well as increase the contribution of tourism
to GDP from 6.5% to 10% in the 10-year period.
Vietnam is expected to reach 15 million international
tourists in 2018. A good strategic plan can set a target
to increase the number of international tourists to
Vietnam to 35 million by 2030 and 60 million by 2045.
Moreover, it is expected to raise the current revenue
from US$ 685/person (US$ 8.9 billion and 13 million vis-
itors) in 2017 to be equal to the level of Thailand in the
near future. It means that exports from tourism will
increase from less than US$ 10 billion in 2018 to US$ 57
billion by 2030 and US$ 100 billion by 2045.

To support the fast-growing tourism industry on
this strategic roadmap, Vietnam needs strong reforms
both in terms of institutions and policy initiatives. For
example, it is recommended to support the system of
tourism training schools in Vietnam to reach interna-
tional standards in which the policy on attracting the
world's leading tourism schools from Switzerland and
advanced countries should be as active and powerful
as the efforts to attract Samsung and Intel to the elec-
tronics industry. Da Nang may position itself as one of
Asia’s leading tourism training hubs. In addition, in the
strategic roadmap for tourism, visa fees and tourism
conservation fees should increase rather than decreas-
ing. The Vietnam National Administration of Tourism
and related agencies should have adequate budgets to
attract talents, promote and support upgrading invest-

dân, ở mọi hang cùng ngõ hẻm của đất nước. Một thiết
kế tốt sẽ cho phép Việt Nam khai thác sức mạnh cộng
hưởng vô song của dân tộc từ sự đồng tâm quyết trí của
toàn xã hội trong nỗ lực phát triển ở lĩnh vực này. Thứ
hai, đây là ngành có xu hướng tăng trưởng rất nhanh cả
trong hiện tại và tương lai nhờ đóng góp của cuộc CMCN
4.0 và xu thế toàn cầu hóa. Thứ ba, đưa ngành du lịch
lên đỉnh cao hàng đầu thế giới không mất nhiều thời
gian so với các ngành công nghiệp chế tạo; trong khi
hiệu quả mang lại rất lớn, không chỉ về kinh tế mà cả
thương hiệu quốc gia. Thành công làm kinh ngạc thế
giới của Việt Nam trong phát triển ngành du lịch sẽ mở
đường cho các ngành kinh tế khác khẳng định vị thế
toàn cầu của mình và thu hút đầu tư của thế giới, nhất
là trong các lĩnh vực công nghiệp hàng không, chế biến
thực phẩm, và văn hóa-sáng tạo. 

Trong hoạch định chiến lược ngành, kinh nghiệm
của các nước thành công là một kho báu vô giá cần
hết sức khai thác. Chẳng hạn, Thái Lan mất 10 năm
để đưa số khách du lịch quốc tế từ gần 15 triệu năm
2007 lên trên 35 triệu (với tổng mức thu 57,5 tỷ USD
hay 1.600 USD/khách) năm 2017; đồng thời tăng mức
đóng góp của ngành du lịch vào GDP từ 6,5% lên 10%
trong giai đoạn 10 năm này. Việt Nam dự kiến đạt 15
triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2018 này. Một
hoạch định chiến lược có tầm có thể đặt ra mục tiêu
tăng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam lên 35
triệu trước 2030 và 60 triệu trước 2045. Đồng thời
tăng mức thu hiện tại từ 685 USD/khách (8,9 tỷ USD
và 13 triệu khách) năm 2017 lên ngang bằng mức Thái
Lan trong thời gian tới. Nghĩa là xuất khẩu từ du lịch
sẽ tăng từ dưới 10 tỷ USD năm 2018 lên 57 tỷ năm
2030 và 100 tỷ trước 2045.

Để hỗ trợ ngành du lịch tiến nhanh trên lộ trình chiến
lược này, Việt Nam cần có những cải cách mạnh mẽ, cả
về thể chế và sáng kiến chính sách. Chẳng hạn, hỗ trợ
hệ thống các trường đào tạo du lịch ở Việt Nam đạt đẳng
cấp quốc tế; trong đó chính sách thu hút các trường du
lịch hàng đầu thế giới từ Thụy Sỹ và các nước tiên tiến
cần chủ động và mạnh mẽ không kém gì so với nỗ lực
thu hút Samsung và Intel cho ngành điện tử. Đà Nẵng
có thể định vị trở thành một tổ cụm đào tạo du lịch hàng
đầu của châu Á. Ngoài ra, trong hoạch định lộ trình
chiến lược cho ngành du lịch, phí visa và các phí bảo tồn
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ments to increase the value of tourists’ experiences,
especially high-end tourists going with their family.

To advance fast and firmly, Vietnam must quickly
establish a Strategic Transformation Roadmap for all
economic sectors (about 30 sectors) so that each sector
knows where it is, where it wants to go, and what to do
in the next 2-3 decades if it wants to reach the current
size of Korea (Republic) and Federal Republic of
Germany. Efforts to establish a Strategic Transformation
Roadmap not only better understand the situation and
approach for each sector but also urge the ministries,
branches, localities, enterprises and workers to share
their vision and determination to develop. Take the man-
ufacturing industry as an example. Vietnam has had a
rapid development of this important field over the past
decade. As a result, the labor force in Vietnam's manu-
facturing industry is quite large that is not inferior to
Germany, Korea and Thailand. However, the labor force
of this industry is still low compared to advanced coun-
tries. This low level is not only low productivity in each
industry but also in the expansion of Vietnam’s structur-
al bias into low-productivity industries such as garment,
footwear and household wood products. (Table 1).

According to Table 1, in comparison with Korea
(Republic), Vietnam’s labor proportion in textile-gar-
ment, footwear, and wood products is too high. The
total labor proportion of these three industries in man-
ufacturing industry is nearly 50% (21.9% + 18.7% +
8.2%); while the figure for the three industries of
Korea (Republic) is only 7.7% (3% + 0.8% + 3.9%).
It is noted that the labor productivity of these three
industries is much lower than the overall labor produc-
tivity of the entire manufacturing industry (US$ 8.6
thousand). Meanwhile, as shown in Table 1, Vietnam’s
labor proportion in the industries that have relatively
high labor productivity and are important to the take-
off growth is very low compared to Korea (Republic),
including: Chemicals (2.7% vs. 5.3%); Mechanical
machinery and equipment (1.9% vs. 12.4%);
Electronic products (8.2% vs. 13.6%); Electrical
machinery and equipment (2.8% vs. 6.3%); Cars,
motorbikes, tractors (1.9% vs. 9.8%); and Other trans-
port equipment (1.7% vs. 4.6%). These statements
suggest that in addition to innovation efforts to

du lịch nên tăng chứ không giảm. Cục tác nghiệp du lịch
và các ngành liên quan cần có ngân sách thỏa đáng để
thu hút nhân tài, quảng bá và hỗ trợ các đầu tư nâng
cấp tăng giá trị trải nghiệm của khách du lịch, đặc biệt
là khách du lịch cao cấp, đi cùng gia đình.

Để tiến nhanh và vững chắc, Việt Nam phải nhanh
chóng lập Lộ trình Cải biến Chiến lược (LTCBCL) cho tất
cả các ngành kinh tế (khoảng 30 ngành) để mỗi ngành
biết rõ mình đang ở đâu, muốn đi đến đâu, và phải làm
gì trong 2-3 thập kỷ tới nếu muốn vươn tới tầm cỡ như
Hàn Quốc và CHLB Đức hiện tại. Nỗ lực lập LTCBCL
không chỉ hiểu rõ hơn thực trạng và cách đi cho từng
ngành mà còn thôi thúc các Bộ Ngành, địa phương
cùng doanh nghiệp và người lao động chia sẻ tầm nhìn
và quyết tâm phát triển. Lấy ngành công nghiệp chế tạo
làm ví dụ. Việt Nam đã có bước phát triển rất nhanh
chóng lĩnh vực quan trọng này trong thập kỷ vừa qua.
Kết quả là, lực lượng lao động trong ngành công nghiệp
chế tạo của Việt Nam khá lớn, không thua kém các
nước Đức, Hàn Quốc, Thái Lan. Tuy nhiên lao động của
ngành này so với các nước tiên tiến còn thấp. Mức thấp
này không chỉ năng suất thấp ở từng ngành mà còn ở
việc mở rộng thiên lệch về cấu trúc của Việt Nam vào
các ngành có năng suất lao động thấp như may mặc,
da giày, và đồ gỗ dân dụng. (Bảng 1).

Theo Bảng 1, so với Hàn Quốc, tỷ trọng lao động
trong ngành dệt may, da giày, và sản phẩm gỗ gia
dụng của Việt Nam quá cao. Tổng tỷ trọng lao động
của ba ngành này trong ngành công nghiệp chế tạo
lên đến gần 50% (21.9%+18.7%+8.2%); trong khi
con số này cho ba ngành của Hàn Quốc chỉ là 7,7%
(3% + 0.8% + 3.9%). Chú ý rằng năng suất lao động
của ba ngành này thấp hơn nhiều so với mức năng
suất lao động chung của toàn ngành CNCT (8,6 nghìn
USD). Trong khi đó, như Bảng 1 cho thấy, tỷ trọng lao
động của Việt Nam trong các ngành có năng suất lao
động tương đối cao và quan trọng cho tăng trưởng cất
cánh còn rất thấp so với Hàn Quốc, bao gồm: Hóa chất
(2,7% so với 5,3%); Máy móc thiết bị cơ khí (1.9% so
với 12.4%); Sản phẩm điện tử (8.2% so với 13.6%);
Máy móc thiết bị điện (2.8% so với 6.3%); Ô tô, xe
máy, đầu kéo (1.9% so với 9.8%); và Các thiết bị vận
tải khác (1.7% so với 4.6%). Các nhận định này gợi ý
rằng, bên cạnh nỗ lực đổi mới sáng tạo để tăng năng
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increase labor productivity for each industry, the strat-
egy of industrial restructuring on industries with higher
labor productivity is also important. It is recommended
to refer to the Korean experience but not to be so rigid.
For example, Vietnam’s food and beverage has a high
labor productivity and has experienced a rapid increase
in both productivity and employment for the past time.

suất lao động cho từng ngành, chiến lược chuyển dịch
cơ cấu công nghiệp lên các ngành có năng suất lao
động cao hơn cũng hết sức quan trọng. Tham khảo
kinh nghiệm Hàn Quốc nhưng không nên cứng ngắc.
Chẳng hạn, ngành thực phẩm và đồ uống của Việt
Nam có năng suất lao động cao và tăng nhanh cả về
năng suất và việc làm cho thời gian qua. Ngành này

Bảng 1: Tỷ TRọNG VÀ NăNG SUẤT LAO ĐộNG CỦA CÁC NGÀNH CN CHẾ TạO: VIệT NAM VÀ HÀN QUốC 
Table 1: LABOR PROPORTION AND LABOR PRODUCTIVITY OF MANUFACTURING INDUSTRIES: VIETNAM VS. KOREA (REPUBLIC) 

Việt Nam (1) Hàn Quốc (2) (2)- (1) Việt Nam (3) Hàn Quốc (4) (4)/(3)
Vietnam (1) Korea (2) Vietnam (3) Korea (4)

Thực phẩm và đồ uống / Food and beverage 9.7 6.9 -2.8 14.6 106.5 7.3

Sản phẩm thuốc lá / Tobacco 0.2 0.1 -0.1 25.2 976.1 38.8

Dệt / Textile 2.3 3.5 1.2 9.8 50.3 5.1

May mặc / Garment 21.9 3 -18.9 2.6 61.7 23.7

Da giày / Leather-footwear 18.7 0.8 -17.9 2.8 60.1 21.3

Sản phẩm gỗ (trừ đồ gỗ) / Wood products (except woodwork) 2.1 0.9 -1.2 7.4 55.4 7.5

Sản phẩm giấy / Paper products 1.8 2 0.2 9.0 89.8 10.0

In và xuất bản / Printing and publishing 1.2 1.5 0.3 7.4 35.1 4.8

Lọc dầu và năng lượng hạt nhân / Oil refining and nuclear energy 0.1 0.3 0.2 228.8 1,256.1 5.5

Hóa chất / Chemical 2.7 5.3 2.6 17.3 232.1 13.4

Cao su và nhựa / Rubber and plastic 4 7.3 3.3 7.9 80.4 10.1

Sản phẩm khoáng chất phi kim loại / Non-metallic mineral products 4.5 2.8 -1.7 11.2 129.2 11.6

Kim loại cơ bản / Basic metal 1.4 4.3 2.9 23.0 138.9 6.0

Các sản phẩm kim loại chế tạo / Manufactured metal products 4.8 10.9 6.1 8.2 64.7 7.9

Máy móc thiết bị cơ khí / Mechanical machinery and equipment 1.9 12.4 10.5 8.6 79.8 9.3

Sản phẩm điện tử / Electronic products 8.2 13.6 5.4 21.0 212.6 10.1

Máy móc thiết bị điện / Electrical machinery and equipment 2.8 6.3 3.5 10.3 86.7 8.4

Ô tô, xe máy, đầu kéo / Cars, motorcycles, tractors 1.9 9.8 7.9 15.9 143.3 9.0

Các thiết bị vận tải khác / Other transport equipment 1.7 4.6 2.9 17.9 102.6 5.7

Sản phẩm gỗ gia dụng / Household wood products 8.2 3.9 -4.3 5.1 48.7 9.6

total manufacturing / total manufacturing 100 100 0 8.6 118.3 13.8

ngành công nghiệp / Industry

tỷ trọng lao động trong 
ngành công nghiệp chế tạo
(%) / Labor force in
manufacturing industry (%)

năng suất lao động
(nghìn USd)

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu UNIDO. Ghi chú: Số liệu năm 2016 cho Hàn Quốc và 2015 cho Việt Nam
Source: The author’s calculation based on the data from the UNIDO. Note: Data of 2016 for Korea (Republic)
and data of 2015 for Vietnam
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This industry can be considered an important driving
force for Vietnam’s economic growth especially when
efforts to open up exports to the Chinese market cre-
ate a firm position.

The 5th priority, strengthening people’s trust

The power of a political system in reforms is based
on three main pillars: people's trust; ability to attract
and use talents; and capacity to plan and implement
strategies. In order to have a high power in the reform
effort, the Party and Government should consider
strengthening people's hearts as a fundamental step
in all their reform efforts. If this pillar is overlooked,
other reform efforts, no matter how strong they are,
will not yield the desired results. Being close to the
people, using talents, and taking the responsibility for
bringing the country toward the vision of aspiration
are important factors that determine people’s trust.

cONclUSION

A country's reform efforts are often reduced or
eliminated by three main obstacles: cognitive thinking
does not keep up with the times; selfish interests of
interest groups; and the unprepared capacity of the
existing mechanism-apparatus. Overcoming these
obstacles to conduct a profound reform requires not
only the spiritual strength of national aspirations but
also the enlightening vision absorbed from the
essence of human knowledge and institutional founda-
tions scientifically designed to help create the genera-
tive, endogenous strength of the whole society.

The Party and Government’s reform efforts over
the past three years have created the first foundation
for Vietnam to enter a new, higher development stage
both in quantity and quality. However, in order to
make the economy really take off, Vietnam must have
extraordinary efforts, and a-thousand-year national
aspirations. For the people, there is an unprecedented
expectation of Vietnam's remarkable development in
the strong rise of national pride.n

có thể được coi là một động lực quan trọng cho tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam; đặc biệt khi nỗ lực khai
thông xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tạo nên
một thế đứng vững chắc.

Ưu tiên thứ năm, củng cố lòng tin của nhân dân

Quyền năng của một hệ thống chính trị trong
công cuộc cải cách phát triển dựa trên ba trụ cột
chính yếu: lòng tin của dân; khả năng thu hút và sử
dụng hiền tài; và năng lực hoạch định và thực thi
chiến lược. Để có một quyền năng cao trong nỗ lực
cải cách, Đảng và Chính Phủ cần coi củng cố lòng
dân là bước đi nền tảng trong mọi nỗ lực cải cách của
mình. Nếu xem nhẹ trụ cột này, các nỗ lực cải cách
khác, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không đem lại
kết quả mong muốn. Gần dân, trọng dụng hiền tài,
và quả cảm nhận trách nhiệm đưa đất nước tiến tới
tầm nhìn khát vọng là những định tố quan trọng
quyết định lòng tin của dân. 

KẾT lUậN

Nỗ lực cải cách của một quốc gia thường bị tiết giảm
hoặc triệt tiêu bởi ba trở lực chính: tư duy-nhận thức
không theo kịp thời đại; quyền lợi ích kỷ của các nhóm
lợi ích; và năng lực chưa sẵn sàng của cơ chế-bộ máy
hiện hữu. Vượt qua các trở lực này để tiến hành một
công cuộc cải cách sâu rộng đòi hỏi không chỉ sức mạnh
tinh thần của khát vọng dân tộc mà cả tầm nhìn khai
sáng hấp thu từ tinh hoa tri thức nhân loại và những
nền tảng thể chế được thiết kế khoa học, giúp tạo lên
sức mạnh tổng lực, nội sinh của toàn xã hội.

Nỗ lực cải cách của Đảng và Chính Phủ trong ba
năm qua đã tạo nền tảng bước đầu cho Việt Nam bước
vào giai đoạn phát triển mới, cao hơn trước, cả về
lượng và chất. Tuy nhiên, để nền kinh tế thực sự cất
cánh, Việt Nam phải có những nỗ lực phi thường,
mang tầm thời đại và khát vọng ngàn năm của dân
tộc. Trong nhân dân đang dấy lên những kỳ vọng
chưa từng có về khả năng phát triển vượt bậc của Việt
Nam trong sự trỗi dậy mạnh mẽ của hào khí dân tộc.n
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THE STATE OF HUMAN RESOURcES AND
TEcHNOlOGY IN THE cONTEXT OF INDUSTRY 4.0: 
UNDER THE VIEWPOINT OF lARGE ENTERPRISES

cÁcH MẠNG
cÔNG NGHIỆP 4.0
DƯỚI GÓc NHÌN
cỦA cÁc DOANH NGHIỆP lỚN

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC
VÀ CÔNG NGHỆ TRONG BỐI CẢNH 
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Trong khuôn khổ công bố Bảng xếp hạng
VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam năm 2018, Vietnam Report đã tiến hành

khảo sát cộng đồng các doanh nghiệp lớn Việt Nam
nhằm tổng hợp những đánh giá của doanh nghiệp về
tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn hiện tại,
những rào cản và thách thức các doanh nghiệp lớn
đang phải đối mặt, triển vọng kinh doanh và khả
năng tiếp cận công nghệ của doanh nghiệp trong thời
đại số.

DOANH NGHIỆP VẫN DUY TRÌ ĐÁNH GIÁ KHẢ
QUAN VỚI KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 Dù
ĐốI MặT VỚI NHIỀU THÁcH THức

Theo kết quả điều tra, Chiến tranh thương mại
Mỹ – Trung và những hệ lụy có liên quan đang là rủi
ro lớn nhất với cộng đồng doanh nghiệp lớn Việt
Nam, với việc 63,3% ý kiến đánh giá cho rằng những
sự bất khả đoán từ căng thẳng địa chính trị đã và
đang gây những khó khăn lớn cho doanh nghiệp.
Bên cạnh rủi ro từ môi trường quốc tế, những khó
khăn nội tại như Thiếu nguồn nhân lực có tay nghề,
Thủ tục hành chính phức tạp và Chính sách hỗ trợ
cạnh tranh yếu là những mối bận tâm lớn nhất của
doanh nghiệp giai đoạn qua. Tuy vậy, đánh giá về
tổng thể tình hình sản xuất kinh doanh năm nay,
48,3% doanh nghiệp đánh giá ổn định, 41,4%
doanh nghiệp nhận định tốt lên và 10,3% báo cáo
kết quả giảm đi theo khảo sát của Vietnam Report
tháng 11/2018. (Hình 4).

Về những nỗ lực của Chính phủ giai đoạn qua,
doanh nghiệp đánh giá Top 3 chính sách đạt hiệu quả
cao trong việc tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp là
Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế (79,3%); Đẩy
mạnh phòng chống tham nhũng, đánh giá cán bộ

Within the framework of the announcement of
the VNR500 2018, Vietnam Report also con-
ducted a survey on Vietnam’s largest busi-

ness community to summarize the enterprises’ assess-
ment of the current production and business, barriers
and challenges of large enterprises, business
prospects and technology access of enterprises in the
digital age.

ENTERPRISES’ ASSESSMENT IS STIll OPTI-
MISTIc ABOUT THEIR BUSINESS RESUlTS IN
2018 DESPITE FAcING A lOT OF cHAllENGES

According to the survey results, the US-China trade
war and related implications are the biggest chal-
lenges to the large business community in Vietnam,
with 63.3% of the respondents saying that the unpre-
dictability of geopolitical tensions has been causing
great difficulties for businesses (Figure 4). Beside risks
from the international environment, internal difficulties
such as Lack of skilled human resources, Complex
administrative procedures and Weak competitive sup-
port policies are the biggest concerns of enterprises
over the past time. However, in terms of overall pro-
duction and business performance this year, 48.3% of
enterprises rated it stable, 41.4% of enterprises rated
it good, and 10.3% rated it decreased in the survey
conducted by Vietnam Report in November 2018.
(Figure 4).

Regarding the Government’s efforts over the
past time, enterprises rated Top 3 best policies in
solving the difficulties of enterprises are
Strengthened international economic integration
(79.3%), Promoted anti-corruption, Staff assess-
ment (50%) and Administrative reform (48.3%)
(Figure 5). In 2018, Vietnam ranked 9th in the
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Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp VNR500 thực hiện bởi Vietnam Report, tháng 11/2018
Source: VNR500 survey conducted by Vietnam Report in November 2018

Hình 4: TOP 5 RÀO CẢN, THÁCH THứC ẢNH HưởNG ĐẾN HOạT ĐộNG SXKD CỦA DN TRONG NăM 2018 (ĐơN Vị: %)
Figure 4: TOP 5 BARRIERS, CHALLENGES AFFECTING PRODUCTION AND BUSINESS OF ENTERPRISES IN 2018 (UNIT: %)
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Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp VNR500 thực hiện bởi Vietnam Report, tháng 11/2018
Source: VNR500 survey conducted by Vietnam Report in November 2018

Hình 5: ĐÁNH GIÁ Về CÁC GIẢI PHÁP CHíNH PHỦ THÁO Gỡ KHÓ KHăN CỦA DOANH NGHIệP ĐượC THựC HIệN
TRONG THỜI GIAN QUA (ĐơN Vị: %)
Figure 5: ASSESSMENT OF SOLUTIONS USED BY THE GOVERNMENT TO SOLVE DIFFICULTIES OF ENTERPRISES
OVER THE PAST TIME (UNIT: %)
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Sustainable Trade Index (among 19 Asian and
American economies) and was one of the countries
highly appreciated in terms of market openness. In
particular, the National Assembly’s recent ratification
of the CPTPP (The Comprehensive and Progressive
Agreement for Trans-Pacific Partnership) has
received positive signals from enterprises. Not only
opening up the market of goods, services and
investment, creating opportunities for enterprises to
benefit from tariffs, the CPTPP also promises to help
Vietnamese enterprises improve their internal
strengths and promote standards such as intellectu-
al property as well as dispute resolution and trade
remedies. (Figure 5).

TEcHNOlOGY AccESS OF ENTERPRISES IN THE
DIGITAl AGE

Trade liberalization and economic integration
through the CPTPP together with the wave of technol-
ogy transfer have made Vietnam an attractive destina-
tion for investment but this also means that
Vietnamese enterprises must prepare full capacity for
meeting the requirements of the age.

Almost enterprises have just used digital technolo-
gy mainly in finance/accounting, sales, manufacturing,
R&D (with an average of 71.2% of enterprises apply-
ing technology in these fields) while regarding fields
such as service and logistics have not been paid much
attention from enterprises (the average application
rate is approximately 35%), but these are also the

(50%) và Cải cách thủ tục hành chính (48,3%). Năm
2018, Việt Nam đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng chỉ số
thương mại bền vững (trong 19 nền kinh tế Châu Á và
Mỹ), nằm trong các nước được đánh giá cao về mức
độ mở cửa thị trường. Đặc biệt, việc Quốc hội phê
chuẩn Hiệp định CPTPP mới đây đã nhận được nhiều
tín hiệu tích cực từ phía các doanh nghiệp. Không chỉ
mở cửa mạnh mẽ thị trường hàng hóa - dịch vụ - đầu
tư, tạo cơ hội giúp các doanh nghiệp hưởng lợi thuế
quan, CPTPP còn hứa hẹn sẽ giúp các doanh nghiệp
Việt nâng cao nội lực, đẩy mạnh các quy chuẩn như sở
hữu trí tuệ, đồng thời giải quyết tranh chấp và phòng
vệ thương mại. (Hình 5).

TÌNH HÌNH TIẾP cậN cÔNG NGHỆ cỦA DOANH
NGHIỆP THờI ĐẠI Số

Quá trình tự do hóa thương mại và hội nhập kinh
tế thông qua CPTPP cùng với làn sóng chuyển đổi
công nghệ giúp Việt Nam trở thành một địa chỉ hấp
dẫn về đầu tư, tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với
việc doanh nghiệp Việt phải chuẩn bị năng lực đầy đủ
để đáp ứng yêu cầu của thời đại. 

Hầu như các doanh nghiệp mới chỉ ứng dụng công
nghệ số chủ yếu trong các mảng tài chính/kế toán,
bán hàng, sản xuất, R&D (với tỉ lệ trung bình khoảng
71,2% doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ trong
các mảng này); trong khi đó các mảng về dịch vụ,
logistics chưa nhận được nhiều chú trọng của doanh
nghiệp (tỉ lệ ứng dụng trung bình xấp xỉ 35%), tuy
nhiên đây cũng là các mảng nhận được nhiều hứa hẹn
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Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp VNR500 thực hiện bởi Vietnam Report, tháng 11/2018
Source: VNR500 survey conducted by Vietnam Report in November 2018

Hình 6: TÌNH HÌNH ứNG DỤNG CÔNG NGHệ TRONG NộI Bộ DOANH NGHIệP (ĐơN Vị: %)
Figure 6: TECHNOLOGICAL APPLICATION WITHIN THE ENTERPRISES (UNIT: %)              
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Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp VNR500 thực hiện bởi Vietnam Report, tháng 11/2018
Source: VNR500 survey conducted by Vietnam Report in November 2018

Hình 7: ĐÁNH GIÁ Kỹ NăNG NHÂN VIêN TRONG THỜI ĐạI Số (ĐơN Vị: %)
Figure 7: ASSESSMENT OF STAFF SKILLS IN THE DIGITAL AGE (UNIT: %)
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đầu tư của doanh nghiệp trong vòng 1-2 năm tới.
(Hình 6).

Vấn đề nổi bật nhất đối với các doanh nghiệp hiện
nay là vấn đề không đủ nguồn nhân lực chất lượng
cao trong thời đại kĩ thuật số. Gần 70% cho rằng đây
là rào cản lớn nhất, cấp bách nhất sau khi xem xét quá
trình tiếp cận, ứng dụng công nghệ thực tiễn tại doanh
nghiệp. Đánh giá về kỹ năng nhân viên trong thời đại
số, doanh nghiệp nhận định khả năng sử dụng công
nghệ tự động hóa, khả năng phân tích dữ liệu, tư duy
hệ thống là các kĩ năng người lao động nói chung còn
yếu, tương ứng với 35,7%, 21,7%, 17,9% phản hồi
của doanh nghiệp. (Hình 7).

Đánh giá về tiềm năng đầu tư cho các công nghệ
tiên tiến của CMCN 4.0, Công nghệ di động (Mobility)
(27,6%), Cảm biến thông minh (Smart sensors)
(20,7%) và Điện toán đám mây (Cloud Computing)
(17,2%) là 3 công nghệ được chú trọng và nhận định
đem lại kết quả khả quan cho doanh nghiệp với xu
hướng gia tăng đầu tư trong thời gian tới. Tuy vậy, kết
quả phản hồi đồng thời cho thấy tỉ lệ các doanh
nghiệp lớn đầu tư cho các công nghệ tiên tiến còn

fields that have been promised to be invested in the
next 1-2 years by many enterprises. (Figure 6)

The most prominent issue for enterprises today is
the lack of high-quality human resources in the digital
age. Nearly 70% enterprises said that this is the
biggest and most urgent barrier after considering the
process of approach and application of practical tech-
nology in enterprises. Regarding staff skills in the dig-
ital age, enterprises said that the ability to use
automation technology, the ability of data analysis,
systems thinking are general weak skills of workers
with 35.7%, 21.7% and 17.9% of the respondents,
respectively. (Figure 7)

Regarding the investment potential for advanced
technologies of the fourth industrial revolution,
Mobility (27.6%), Smart sensors (20.7%) and Cloud
Computing (17.2%) are the three technologies that
have been focused and identified to bring positive
results for enterprises with the increasing investment
trend in the coming time. However, the concurrent
responses show that the proportion of large enterpris-
es investing in advanced technologies is still low. At
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Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp VNR500 thực hiện bởi Vietnam Report, tháng 11/2018
Source: VNR500 survey conducted by Vietnam Report in November 2018

Hình 8: TÌNH HÌNH ĐẦU Tư CỦA DN CHO CÁC CÔNG NGHệ TIêN TIẾN CỦA CMCN 4.0 PHỤC VỤ HOạT ĐộNG KINH
DOANH (ĐơN Vị: %)
Figure 8: ENTERPRISES’ INVESTMENT IN ADVANCED TECHNOLOGIES OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
TO SERVE BUSINESS (UNIT: %)

KINH TẾ VIỆT NAM 2019: CƠ HỘI & SỨC ÉP TỪ HIỆP ĐỊNH CPTPP



76

thấp, hiện tại có gần 40% doanh nghiệp tham gia
khảo sát cho biết chưa đầu tư cho bất kì công nghệ
4.0 nào. Trong vòng 3 năm tới, một số công nghệ
được phần đông doanh nghiệp dự định lựa chọn đầu
tư là Điện toán đám mây, Phân tích dữ liệu lớn (Big
Data) và Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT).
(Hình 8).

Mặc dù bức tranh kinh tế giai đoạn tới được nhiều
chuyên gia nhận định sẽ tăng trưởng khá, nhiều doanh
nghiệp thể hiện sự dè dặt khi 50% doanh nghiệp dự
báo kết quả sản xuất kinh doạnh đầu năm 2019 sẽ chỉ
ở mức cơ bản ổn định, trong đó 37% cho rằng chi phí
sẽ tăng lên và 18,5% dự đoán lợi nhuận sẽ giảm.
Trước những biến động và diễn biến mới đan xen của
thị trường, việc giữ vững vị thế và khẳng định uy tín
doanh nghiệp sẽ ngày càng quan trọng. Vietnam
Report hi vọng các doanh nghiệp VNR500 nói riêng và
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung sẽ giữ
vững vị thế trên thương trường, hướng tới mục tiêu
phát triển bền vững.n

present, nearly 40% of enterprises surveyed said that
they have not invested in any technology of the fourth
industrial revolution. Within the next three years,
some technologies that most enterprises plan to invest
are Cloud Computing, Big Data and Internet of things
(IoT). (Figure 8)

Although Vietnam economy in the coming time is
forecasted to grow quite well by many experts, a lot of
enterprises show a cautiousness when 50% of enter-
prises forecast that the production and business in early
2019 will be basically stable while 37% of enterprises
forecast that the costs will grow and 18.5% of enter-
prises forecast that the profit will go down. Given the
new market fluctuations and changes, maintaining the
position and affirming the prestige of enterprises will be
increasingly important. The organizers hope that with
the remarkable achievements and remarkable efforts of
the typical enterprises in the past time, VNR500 enter-
prises in particular and the Vietnamese business com-
munity in general will maintain their position in the mar-
ket, towards the goal of sustainable development.n
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CẠNH TRANH / INTERVIEW OF VIETNAM REPORT WITH DR. VO TRI THANH, DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR BRAND AND
COMPETITIVENESS STRATEGY

cPTPP:   
MOVEMENT AND PREPARATION
OF VIETNAMESE ENTERPRISES

SỰ cHUYỂN DỊcH
VÀ cUỘc cHUẨN BỊ
cỦA DOANH NGHIỆP VIỆT

CPTPP: 

Hội nhập vừa là cơ hội, vừa là thách thức và có không ít rủi ro. Song rủi ro lớn nhất của không hội
nhập là không có sự phát triển đi cùng thời đại. Vậy doanh nghiệp Việt Nam đã và đang cần chuẩn
bị những gì cho cuộc hội nhập mới?

Integration is both an opportunity and a challenge associated with increased risks. However, the
biggest risk of not integrating is that there would be no development. So what do Vietnamese
businesses need to prepare for the new integration?
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How will there be transitions in Vietnamese
economy under the cPTPP Agreement?

The CPTPP Agreement is a new, high-class and
fairly comprehensive free-trade agreement with the
deepest level of commitment so far, which will have
significant impacts in trade and investment, economic,
and institutional reforms for Vietnam. This agreement
is very symbolic of Vietnam's commitment, not only in
the process of proactive economic integration, but also
of the close association between the country’s internal
and external economic reform. The agreement is most
effective with two points:

First, the Agreement is signed in accordance with
Vietnam’s transformation period that includes pro-
found integration and focus on domestic reforms.
Accordingly, it brings benefits to the country and the
people, especially in the booming start-up era, and the
development of small-to-medium enterprises.

Xin Ông cho biết, với Hiệp định cPTPP nền kinh
tế Việt Nam sẽ có những nét chuyển dịch như
thế nào? 

Hiệp định CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế
hệ mới chất lượng cao và khá toàn diện, cụ thể với
mức độ cam kết sâu nhất từ trước tới nay, có nhiều
tác động về mặt thương mại, đầu tư kinh tế, cải cách
thể chế đối với Việt Nam. Hiệp định này mang tính
biểu tượng rất cao cho những cam kết của Việt Nam,
không chỉ trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế,
mà còn là biểu tượng của sự kết hợp gắn bó chặt chẽ
giữa cải cách bên trong và liên kết kinh tế với bên
ngoài của Việt Nam. Hiệp định có ảnh hưởng nhất ở
hai điểm:

Thứ nhất, Hiệp định được kí kết phù hợp với giai
đoạn chuyển mình của Việt Nam, hội nhập sâu và tập
trung cải cách trong nước. Qua đó, làm nêu bật những
lợi thế của đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt

TS. Võ Trí Thành nguyên là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý
kinh tế Trung ương, Hiện ông là thành viên Hội đồng Tư vấn chính
sách tài chính-tiền tệ quốc gia, Thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của
Thủ tướng Chính phủ (2011-2016). Hiện ông là thành viên Hội đồng
Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Quốc
gia về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC), và là Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh. Bên cạnh
đó, ông còn là chuyên gia phân tích kinh tế và tư vấn về các vấn đề
liên quan đến thương mại tự do, hội nhập kinh tế khu vực, phát triển
tài chính và chính sách vĩ mô. Đồng thời ông cũng rất quan tâm tới
các lĩnh vực khác như cải cách thể chế và phát triển kinh tế.

Dr. Vo Tri Thanh is a former Deputy Director of the Central Institute
for Economic Research and Management, Member of the Economic
Advisory Group of the Prime Minister (2011-2016). He is currently a
member of the National Monetary and Financial Policy Advisory
Council, Chairman of the National Committee for Pacific Economic
Cooperation (VNCPEC), and Director of the Institute for Brand
Strategy and Competition. In addition, he is an expert in economic
analysis and advice on issues related to free trade, regional economic
integration, and financial development and macro policies. At the
same time, he is also very interested in other areas such as institu-
tional reform and economic development.
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Second, this Agreement is associated with reforming
institutions, improving business and investment set-
tings, and creating a conducive environment for corpo-
rations to do business whilst reducing operational costs.

Although the CPTPP Agreement is still underway, it
has already begun to highlight and made many
pledges related to trade and investment, such as dig-
italization, e-commerce, and discrete commitment on
intellectual property rights. Wisdom also requires more
environmental guarantees. Therefore, the Agreement
will be both a challenge and an opportunity for
Vietnam, taking advantage of the prospects from the
Technology Revolution itself. Moreover, the
Agreement contributes to improving the country’s
favorable investment environment with leading large
enterprises and investors participating in the global
investment value chains. Meanwhile, small and medi-
um enterprises will have the opportunity to connect
with these big corporations and companies in order to
learn and rise up.

According to you, what challenges are waiting
for Enterprises and the Government?

I think Vietnam is a "dare to play" country, meaning
that although our country is not really strong, the insti-
tution is not really resilient, manpower is not that great,
we are still willing to join the global playground.
Vietnam is still a transitional economy: with low devel-
opment level, and the gap between the requirements of
the current integration - especially CPTPP, VN-EU FTA,
etc. and Vietnam's actual capacity to meet those
requirements is not marginal. Therefore, the biggest
challenge here is how to accelerate institutional reforms
and improve international ties. This will create the most
favorable investment environment, and the best condi-
tions for domestic businesses to learn and grow.

So what should Vietnam prepare to take advan-
tage of the comprehensive opportunities in the
cPTPP Agreement?

For the Government, the current reform is no
longer "solitary", but has much stronger interaction
with the integration process. Therefore, the

trong giai đoạn khởi nghiệp mới và phát triển các
doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ hai, Hiệp định này gắn liền với cải cách thể
chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo dựng
môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp để làm ăn,
giảm thiểu chi phí giao dịch…

Hiệp định CPTPP tuy chưa đầy đủ, nhưng đã bắt
đầu đề cập, gắn liền nhiều cam kết liên quan đến
thương mại đầu tư, ví dụ như dịch chuyển số hóa,
thương mại điện tử, cam kết rất cao về quyền sở hữu
trí tuệ, đòi hỏi hơn nữa những đảm bảo về mặt môi
trường. Vì vậy, Hiệp định sẽ vừa là thách thức, vừa là
cơ hội đối với Việt Nam, từ đó tận dụng cơ hội từ chính
cuộc Cách mạng công nghệ. Thêm một điểm nữa,
Hiệp định góp phần cải thiện môi trường đầu tư thuận
lợi cho Việt Nam với những doanh nghiệp lớn đi đầu,
những nhà đầu tư tham gia vào chuỗi giá trị đầu tư
toàn cầu và các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có cơ hội
kết nối với các tập đoàn, công ty lớn để học hỏi và
vươn lên.

Theo Ông, những thách thức nào đang đợi
Doanh nghiệp, chính phủ Việt Nam?

Tôi nghĩ Việt Nam là một nước “dám chơi”, nghĩa
là mặc dù nước mình chưa thực sự phát triển mạnh,
thể chế chưa mạnh, nguồn nhân lực chưa quá tốt
nhưng mình sẵn sàng gia nhập sân chơi toàn cầu. Việt
Nam vẫn đang là một nền kinh tế chuyển đổi, trình độ
phát triển thấp, khoảng cách giữa đòi hỏi của hội nhập
hiện nay – nhất là CPTPP, VN-EU FTA… và năng lực
đáp ứng thực tế của Việt Nam là không hề nhỏ. Vì vậy,
thách thức lớn nhất ở đây là các chế tác, làm sao để
đẩy nhanh cải cách thể chế, và ngày càng gắn kết tốt
hơn với những cam kết quốc tế, tạo ra môi trường đầu
tư kinh doanh thuận lợi nhất, tạo điều kiện tốt nhất
cho doanh nghiệp trong nước học hỏi và vươn lên. 

Vậy Việt Nam cần chuẩn bị những gì để tận
dụng được các cơ hội toàn diện trong Hiệp định
cPTPP?

Với chính phủ, cải cách hiện nay không còn là
“tự thân”, mà đã tương tác mạnh hơn nhiều với tiến
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Government must make great efforts to reform and
develop policies in the direction of:

First: Harmonizing integration routes with socio-
economic development strategy and economic
restructuring process;

Second: Perfecting market institutions, enhancing
the role and position of the private sector, meeting the
integration commitments of the Agreements such as
CPTPP, VN-EU FTA, and AEC, etc.;

Third: Promoting entrepreneurship, encouraging cre-
ativity in terms of development thinking, management /
governance capabilities and technological innovation;

Fourth: Creating a good "image" on the "rule-of-
law" conduct, a government serving citizens / business-
es, being transparent, accountable and responsible;

Fifth: Reducing cost adjustment by stabilizing
macro economy, supporting businesses and vulnera-
ble groups when promoting integration;

Sixth: Actively making practical contributions to
regional and global collaboration and cooperation.

At the same time, it is very necessary to exchange
information, and have profound and thorough dia-
logue between the Government, businesses and asso-
ciations, not only with the CPTPP Agreement in partic-
ular, but also in other Trade Agreements that Vietnam
joins in; along with current policies, reforms and
changes needed in the future.

For businesses, the "core" is seeing business as
a "Career" and associating that mission with learning
how to do business in a modern context.

The first is learning to look for business opportunities
in a market which opens both horizontally and in depth,
based on comparative advantage and commitment to
integration. Opportunities can then emerge by identify-
ing the right capacity in production networks, value
chains, in new sectors and industries such as "green"
industry, services associated with e-commerce, etc.

trình hội nhập. Do đó, Chính phủ phải hết sức nỗ lực
cải cách, xây dựng chính sách theo hướng:

Thứ nhất, Hài hòa các tuyến hội nhập với chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình tái cấu trúc
nền kinh tế; 

Thứ hai, Hoàn thiện thể chế thị trường, tăng cường
vai trò, vị thế của khu vực tư nhân, đáp ứng cam kết
hội nhập của các Hiệp định như CPTPP, VN-EU FTA,
AEC…; 

Thứ ba, Thúc đẩy tinh thần kinh doanh, khuyến
khích sáng tạo cả về tư duy phát triển, năng lực quản
lý/quản trị và đổi mới công nghệ;

Thứ tư, Tạo dựng “hình ảnh” tốt về cách ứng xử
của một “nhà nước pháp quyền”, một chính phủ phục
vụ công dân/doanh nghiệp, minh bạch, có khả năng
giải trình, trách nhiệm;

Thứ năm, Giảm thiểu phí tổn điều chỉnh bằng cách
ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp và những
nhóm người dễ bị tổn thương khi đẩy mạnh hội nhập;

Thứ sáu, Chủ động có những đóng góp thiết thực
cho quá trình liên kết, hợp tác khu vực và toàn cầu.

Đồng thời, hiện nay rất cần trao đổi thông tin, đối
thoại đầy đủ, sâu sắc giữa Chính phủ với doanh
nghiệp, hiệp hội, không chỉ Hiệp định CPTPP nói riêng
mà còn các Hiệp định thương mại Việt Nam tham gia
và hội nhập nói chung; cùng những chính sách, cải
cách hiện hành và những thay đổi cần thiết trong thời
gian tới.

Với doanh nghiệp, điều “cốt lõi” là phải xem kinh
doanh như cái “Nghiệp” và gắn sứ mệnh đó với học
hỏi cách thức kinh doanh trong bối cảnh mới.

Một là học tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Cơ hội
kinh doanh trong một thị trường mở rộng cả về
chiều ngang và chiều sâu dựa trên lợi thế so sánh và
cam kết hội nhập. Cơ hội có thể từ đó xuất hiện nhờ
xác định đúng năng lực trong mạng sản xuất, chuỗi
giá trị, trong những lĩnh vực, ngành nghề mới như

VIETNAM ECONOMY 2019: OPPORTUNITIES AND PRESSURES FROM CPTPP AGREEMENT KINH TẾ VIỆT NAM 2019: CƠ HỘI & SỨC ÉP TỪ HIỆP ĐỊNH CPTPP



83

The second is learning to connect and embrace
competition. Enhancing the competitiveness of enter-
prises needs to be approached in many ways: from
shifting from "price" competition to "non-price" com-
petition. Knowing how to connect, to network with
leading companies, and to join value chains to help
increase the benefits of scale, promote better compar-
ative advantages, reduce service connection costs,
and create opportunities to grow.

The third is learning how to mobilize capital.
Realize that access to capital is now widely circulated
on a global scale. The forms of mobilization are also
more diverse, not only in credit, bond issuance and
stocks, but also in the hybrids of such instruments. It
should be noted that financial institutions are increas-
ingly gaining interest in the "green" aspect of project
implementations, the second being asset availability,
followed by production and business cash flow.

The fourth is learnning to manage uncertainty
through understanding and effectively using risk preven-
tion tools: "turning uncertainties into determinants" like
derivatives and insurance tools. Need to be aware and
fully meet the requirements of standards and technical
barriers, especially in developed markets to mitigate
risks. Capturing the level of macroeconomic instability in
order to anticipate policy change is the basis for part or
the entirety of business strategy adjustments.

The fifth is learning how to comply with the
Government. Not only to understand information and
commitment to integration, but also to capture current
and upcoming policies and reforms of the
Government. On the other hand, business practice is
the basis for the Government to have more appropri-
ate policies and mechanisms. This requires open and
straightforward exchanges and dialogues between
businesses, associations and the Government, so that
the State and enterprises are "companions" but should
not be too "close" to ensure clear transparency.

The sixth is studying "legal dialogue". Debate and
enforcement ensure business contracts and business
interests based on legal basis, and procedures must be
an integral part of business life, especially in the con-

công nghiệp “xanh”, dịch vụ gắn với thương mại
điện tử…

Hai là học kết nối cùng chấp nhận cạnh tranh.
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cần
được tiếp cận lại theo nhiều góc độ, biết chuyển từ
cạnh tranh “bằng giá” sang chú trọng cạnh tranh “phi
giá”. Biết kết nối, liên kết với các công ty đầu đàn,
tham gia vào chuỗi giá trị giúp tăng lợi thế nhờ quy
mô, phát huy tốt hơn lợi thế so sánh, giảm phí tổn kết
nối dịch vụ, tạo điều kiện vươn lên.

Ba là học cách huy động vốn, mà trước hết là tạo
khả năng tiếp cận vốn hiện được chu chuyển rộng
khắp, trên phạm vi toàn cầu. Các hình thức huy động
cũng đa dạng hơn, không chỉ là vay tín dụng, phát
hành trái phiếu, cổ phiếu mà còn là sự giao thoa giữa
các hình thức. Cần lưu ý thêm về việc các định chế tài
chính ngày càng coi trọng khía cạnh “xanh” trong thực
hiện dự án, thứ nữa là tài sản có và dòng tiền sản xuất
kinh doanh. 

Bốn là học quản trị sự bất định thông qua việc
hiểu và sử dụng hiệu quả các công cụ phòng chống
rủi ro, “biến cái bất định thành cái xác định” như các
công cụ phái sinh, bảo hiểm. Cần nhận thức và đảm
bảo đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật,
nhất là tại các thị trường phát triển để hạn chế các
rủi ro. Nắm bắt mức độ bất ổn kinh tế vĩ mô để có
thể tiên liệu về thay đổi chính sách là cơ sở cho
những điều chỉnh bộ phận hay cả tổng thể chiến lược
kinh doanh.

Năm là học cách đồng hành với Chính phủ. Không
chỉ để hiểu thông tin, cam kết hội nhập mà để nắm bắt
những chính sách, cải cách hiện hành và sắp tới của
Chính phủ. ở chiều ngược lại, thực hiện kinh doanh là
cơ sở để Chính phủ có cơ chế, chính sách thích hợp
hơn. Điều đó đòi hỏi những trao đổi, đối thoại cởi mở,
thẳng thắn giữa doanh nghiệp, hiệp hội và Chính phủ,
để Nhà nước và doanh nghiệp là “bạn đồng hành”
nhưng không nên quá “gần gũi” nhằm đảm bảo sự
minh bạch.

Sáu là học “đối thoại pháp lý”. Tranh luận và thực
thi đảm bảo hợp đồng kinh doanh và quyền lợi doanh
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text of multifaceted integration based on those com-
mitments and international standards. This can only
be achieved by continuously improving understanding,
applying legal basis as well as mechanisms and proce-
dures for conflict resolution.

Integration is both an opportunity and a challenge
associated with increased risks. However, the biggest
risk of not integrating is that there would be no devel-
opment. Nonetheless, integration is only a necessary
condition but not sufficient for the development.
Integration must become a part of reform and devel-
opment strategy, organic mainstay to the country's
internal reform process.

In general, the commitments and implementation
of integration commitments such as in the CPTPP
Agreement and a number of other Trade Agreements
that Vietnam has been in the process of similar ratifi-
cation with the requirements for reform and econom-
ic transformation to change the country’s growth pat-
tern in the current development period. This is an
opportunity but is also a challenge, needing both the
Government and businesses to cooperate for a pros-
perous Vietnam with sustainable development.

Thank you!n

nghiệp dựa trên cơ sở và thủ tục pháp lý phải là một
phần không tách rời của đời sống doanh nghiệp, nhất
là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng dựa trên những
cam kết, chuẩn mực quốc tế. Điều này chỉ có thể đạt
được nhờ không ngừng nâng cao hiểu hiết, khả năng
vận dụng cơ sở pháp lý cũng như cơ chế, quy trình giải
quyết tranh chấp.

Hội nhập vừa là cơ hội, vừa là thách thức và có
không ít rủi ro. Song rủi ro lớn nhất của không hội
nhập là không có sự phát triển đi cùng thời đại. Đồng
thời, hội nhập mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ
cho phát triển. Hội nhập phải là một bộ phận trong cải
cách và chiến lược phát triển, gắn bó hữu cơ với tiến
trình cải cách bên trong của đất nước.

Nhìn chung, các cam kết và thực thi cam kết hội
nhập như trong Hiệp định CPTPP và một số các Hiệp
định thương mại khác mà Việt Nam đã và đang trong
tiến trình ký kết tương thích với yêu cầu cải cách, tái
cấu trúc nền kinh tế và thay đổi mô hình tăng trưởng
của Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đây
là cơ hội mà cũng là thách thức, cần cả Chính phủ và
doanh nghiệp vào cuộc vì một đất nước Việt Nam
hưng thịnh, phát triển bền vững.

Xin cám ơn ông!n
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HIỆP ĐỊNH
CPTPP 
cPTPP AGREEMENT  
AND THE IMPAcTS ON VIETNAMESE EcONOMY

VÀ TÁc ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

1 BAN KINH TẾ THẾ GIỚI-TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA / WORLD ECONOMIC DIVISION - NATIONAL
CENTER FOR SOCIO-ECONOMIC INFORMATION AND FORECAST

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (cPTPP) là phiên bản không có Mỹ
của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), với sự tham gia của 11 nước Australia, Brunei,
canada, chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam, bắt đầu có
hiệu lực từ ngày 30/12/2018.

The comprehensive Partnership and Trans-Pacific Partnership Agreement (cPTPP) is the non-US
version of the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP), with the participation of 11 countries
including Australia, Brunei, canada, chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore
and Vietnam, taking effect from December 30, 2018.
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This agreement creates a widened free trade
sector, with a market size of 500 million peo-
ple and accounting for 13% of the global

GDP. CPTPP unifies the policies on investment and
services for many sectors. The agreement also
gradually phases out tariffs on agricultural and
industrial products. This paper focuses on analyzing
some key impacts of CPTPP on Vietnam based on
quantitative analysis using the Global Trade
Analysis Project (GTAP) model.

VIETNAM'S TRADE AND INVESTMENT WITH
cOUNTRIES UNDER cPTPP

Import and export structure shows the fact that
Vietnam only concentrates on exploiting 4/10 markets
in CPTPP (Figure 9). These are also countries where
Vietnam has bilateral or multilateral FTAs (Japan,
Malaysia, Singapore, and Australia). According to
UNCOMTRADE, total export turnover of Vietnam to
CPTPP countries is about USD 29 billion (in 2015),
focusing on agricultural products (accounting for
11%), manufactured products (27%), machinery and
equipment (33%). Vietnam mainly exports to some
markets in CPTPP including Japan (48.6%), Malaysia
(12.3%) Singapore (11.2%), and Australia (10%), of
which Japan accounts for a large proportion in most
exported product groups.

Similar to exports, Vietnam imports mainly from
Japan (50.4%), Singapore (21.4%) and Australia
(7.19%). Main products imported from CPTPP are
machinery and transport equipment (42.2%),

Hiệp định này tạo nên một khu vực kinh tế tự do
khổng lồ, có phạm vi thị trường gồm 500 triệu
người dân và chiếm 13% GDP toàn cầu. CPTPP

thống nhất các quy định về đầu tư và dịch vụ đối với
rất nhiều lĩnh vực. Hiệp định này cũng từng bước bãi
bỏ thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp và
công nghiệp. Bài viết này tập trung phân tích một số
tác động chủ yếu của CPTPP tới Việt Nam dựa trên
những phân tích định lượng sử dụng mô hình cân
bằng tổng thể toàn cầu (GTAP). 

THƯơNG MẠI VÀ ĐầU TƯ cỦA VIỆT NAM VỚI
cÁc NƯỚc THUỘc cPTPP

Cơ cấu xuất nhập khẩu cho thấy thực tế là Việt
Nam mới chỉ tập trung khai thác được 4/10 thị trường
trong CPTPP (Hình 9). Đây cũng là những nước mà Việt
Nam đã có các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song
phương hoặc đa phương (Nhật Bản, Malaysia,
Singapore, Úc). Theo UNCOMTRADE, tổng kim ngạch
xuất khẩu của Việt Nam sang các nước CPTPP là
khoảng 29 tỷ USD (năm 2015), tập trung vào các nhóm
hàng nông sản (chiếm 11%), sản phẩm chế tạo (27%),
máy móc và thiết bị (33%). Việt Nam xuất khẩu chủ
yếu vào một số thị trường trong CPTPP là Nhật Bản
(48,6%), Malaysia (12,3%) Singapore (11,2%), và Úc
(10%), trong đó Nhật Bản chiếm tỷ trọng lớn trong hầu
hết các nhóm hàng xuất từ Việt Nam.

Tương tự xuất khẩu, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu
từ Nhật (50,4%), Singapore (21,4%) và Úc (7,19%).
Các mặt hàng chủ yếu nhập khẩu từ CPTPP là máy
móc và thiết bị vận tải (42,2%), hàng chế biến, chế
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processed and manufactured goods (18.1%), and
chemicals and chemical products (10.1%). 

Markets across the Americas are hardly exploited
by Vietnam. Currently, exports to these markets are
about USD 4.8 billion, accounting for 16.6% of export
turnover to CPTPP and 2.98% of total export turnover.
Similarly, imports from these markets are about USD
1.2 billion, accounting for 4.5% of total imports from
CPTPP and 0.7% of total import turnover. The reason
for restricting access to these markets lies in the geo-
graphical distance, the degree of export similarity (rel-
ative to the level of direct competition) between
Vietnam and other countries.

tạo (18,1%), hóa chất và sản phẩm hóa chất
(10,1%).

Các thị trường bên kia châu Mỹ hầu như chưa được
Việt Nam khai thác. Hiện xuất khẩu sang các thị trường
này là khoảng 4,8 tỷ USD, chiếm 16,6% trong kim
ngạch xuất khẩu sang CPTPP và 2,98% trong tổng kim
ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tương tự, nhập khẩu từ
các thị trường này mới khoảng 1,2 tỷ USD, chiếm 4,5%
trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ CPTPP và 0,7%
tổng kim ngạch nhập khẩu. Lý do của hạn chế tiếp cận
với các thị trường này nằm ở khoảng cách địa lý, mức
độ tương đồng trong xuất khẩu (liên quan đến mức độ
cạnh tranh trực tiếp) giữa Việt Nam với các nước.

Japan

Japan

Malay.

Mex.

Mex.

Malay.

Chile

Chile Can.
Can.

Sing.

Sing.

Brunei

Brunei

Aus.

Aus.

Peru

Peru
New Z

New Z

Hình 9: Cơ CẤU XUẤT KHẩU VÀ NHậP KHẩU CỦA VIệT NAM VớI CÁC NướC CPTPP (VòNG TRONG=NK, VòNG NGOÀI
= XK) (ĐơN Vị: %)
Figure 9: VIETNAM'S EXPORT AND IMPORT STRUCTURE WITH CPTPP COUNTRIES (INNER CIRCLE = IMPORT,
OUTER CIRCLE = EXPORT) (UNIT: %)

Nguồn: UNCOMTRADE
Source: UNCOMTRADE
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Regarding investment, as of March 2017, countries
in CPTPP have registered about USD 102 billion of FDI
into Vietnam, accounting for 25.3% of the total regis-
tered capital. Similar to trade, large investors in CPTPP
are Singapore (38.3%), Japan (41.5%) and Malaysia
(11.7%). In addition, other countries like Canada,
Australia, and Brunei all accounted for negligible pro-
portion. In general, Vietnam accounts for a very small
portion of FDI investment from developed countries in
CPTPP. This shows that the potential of attracting FDI
from these countries is still quite large, but also quite
competitive with the remaining ASEAN countries.

IMPAcTS OF cPTPP

On growth and trade: The calculation results show
that the net benefits received by CPTPP members from
trade liberalization will be only about 0.3% of the total
GDP of members, corresponding to USD 37.3 billion in
the midterm. In particular, Malaysia will be able to get the
most benefits (equal to 2% of GDP), followed by Vietnam
and Brunei with about 1.5% of GDP. Overall, CPTPP is
beneficial for Vietnam, but much inferior to TPP.

Specifically, due to the impact of tariff reductions,
CPTPP can help GDP increase by 1.32%(1), equiva-
lent to USD 1.7 billion (in TPP, this figure is about
6.7%). This impact is likely to be more if Vietnam
implements tariff cuts and service liberalization under
the service opening scenario (2.01%). Under the
assumption of progressive impacts to 2035, the aver-
age annual increase in GDP is about 0.016%, equiv-
alent to about USD 0.02 billion annually. Participating
in CPTPP, Vietnam also expects to gain benefits from
exports with a total increase of about 4% in export
turnover (equivalent to USD 4.09 billion). The total
import turnover will also increase at 3.8-4.6% (equiv-
alent to USD 4.93 billion(2)) (Figure 10). Due to high-
er export growth rates over imports’, the risk of trade
deficit can be curbed over time. However, compared
to TPP, the increase in import and export is much
lower (exports increase by 15% and imports increase

Về đầu tư, lũy tiến đến tháng 3/2017, các nước
trong CPTPP đã đăng ký khoảng 102 tỷ USD vốn FDI
vào Việt Nam, chiếm 25,3% tổng vốn đăng ký. Tương
tự như thương mại, các nhà đầu tư lớn trong CPTPP là
3 nước Singapore (38,3%), Nhật Bản (41,5%) và
Malaysia (11,7%). Ngoài ra các nước khác như
Canada, Úc, Brunei đều chiếm tỷ trọng không đáng kể.
Nhìn chung, Việt Nam chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong
đầu tư FDI từ các nước phát triển trong CPTPP. Điều
này cho thấy tiềm năng thu hút FDI từ các nước này
còn khá nhiều, nhưng cũng khá cạnh tranh với các
nước ASEAN còn lại.

TÁc ĐỘNG cỦA cPTPP 

Với tăng trưởng và thương mại: Kết quả tính toán
cho thấy lợi ích ròng mà các thành viên CPTPP nhận
được từ tự do hóa thương mại sẽ chỉ vào khoảng 0,3%
tổng GDP của các thành viên, tương ứng với 37,3 tỷ
USD trong trung hạn. Trong đó, Malaysia sẽ có thể có
được nhiều lợi ích nhất (bằng 2% GDP), theo sau là
Việt Nam và Brunei với khoảng 1,5% GDP. Nhìn chung
về tổng thể CPTPP là có lợi cho Việt Nam, nhưng thấp
hơn khá nhiều so với TPP.

Cụ thể, do tác động của cắt giảm thuế quan, CPTPP
có thể giúp GDP tăng thêm 1,32%(1), tương đương với
1,7 tỷ USD (trong TPP, con số này là khoảng 6,7%). Tác
động này có thể sẽ lớn hơn nếu Việt Nam thực hiện
đồng thời cắt giảm thuế quan và tự do hóa dịch vụ theo
kịch bản mở cửa dịch vụ (2,01%). Với giả định mức tác
động lũy tiến tới 2035, trung bình mức GDP tăng thêm
mỗi năm khoảng 0,016%, tương đương khoảng 0,02 tỷ
USD/năm. Tham gia CPTPP, Việt Nam cũng dự kiến đạt
được lợi ích từ xuất khẩu với tổng mức tăng thêm về
kim ngạch xuất khẩu khoảng 4% (tương đương 4,09 tỷ
USD). Tổng kim ngạch nhập khẩu cũng sẽ tăng thêm ở
mức 3,8-4,6% (tương đương 4,93 tỷ USD(2)) (Hình 10).
Do tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu, nguy cơ
thâm hụt thương mại có thể được kiềm chế theo thời
gian. Tuy nhiên nếu so sánh với TPP, mức tăng thêm về
xuất, nhập khẩu thấp hơn rất nhiều (xuất khẩu tăng

(1) Số liệu cơ sở là của năm 2011 (GTAP9)
(2) Tính từ số liệu gốc của GTAP, năm cơ sở là 2011

(1) Base year is 2011 (GTAP9)
(2) According to the original data of GTAP, base year is 2011
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by more than 10%). The increase in exports will be
mainly to countries in CPTPP with the growth rate of
14.3% (assuming progression to 2035), equivalent to
USD 2.61 billion, while exporting to countries outside
CPTPP increased by 1.7% (equivalent to USD 1.4 bil-
lion). This shows that participation in CPTPP can help
Vietnam diversify its export market. For imports, the
level of increase due to CPTPP from countries in the
bloc is not large, and the increase in imports will be
mainly from non-CPTPP countries (an increase of
USD 3.8 billion, accounting for 83% of total imports
increase). According to this result, Vietnam will con-
tinue to depend on imported sources from some
countries such as China and South Korea even when
CPTPP is available.

With foreign direct investment: The impact of
CPTPP on FDI in Vietnam comes from (1) opening
investment and reducing investment risks through
commitments on investment protection; (2) service lib-
eralization, and; (3) taking advantage of regulations on
trade origin. According to “The Impacts of TPP and AEC

thêm 15% và nhập khẩu tăng thêm trên 10%). Việc
tăng xuất khẩu sẽ chủ yếu là sang các nước trong
CPTPP với tốc độ tăng thêm ở mức 14,3% (giả định lũy
tiến đến năm 2035), tương đương với 2,61 tỷ USD,
trong khi xuất khẩu sang các nước ngoài CPTPP tăng
thêm 1,7% (tương đương 1,4 tỷ USD). Điều này cho
thấy việc tham gia CPTPP có thể giúp Việt Nam đa dạng
hóa thị trường xuất khẩu. Đối với nhập khẩu, mức độ
tăng thêm do CPTPP từ các nước trong khối là không
lớn, và việc tăng thêm nhập khẩu sẽ chủ yếu là từ các
nước ngoài CPTPP (tăng thêm 3,8 tỷ USD, chiếm 83%
tổng nhập khẩu tăng thêm). Theo kết quả này, Việt
Nam sẽ vẫn tiếp tục phải phụ thuộc vào nguồn nhập
khẩu từ một số nước hiện nay như Trung Quốc, Hàn
Quốc ngay cả khi có CPTPP. 

Với đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tác động của
CPTPP tới FDI vào Việt Nam xuất phát từ (1) mở cửa
đầu tư và giảm rủi ro đầu tư thông qua các cam kết về
bảo hộ đầu tư; (2) tự do hóa dịch vụ và (3) tận dụng
quy định về nguồn gốc xuất xứ trong thương mại. Báo
cáo tác động của TPP do Viện Nghiên cứu Chính sách
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Nguồn: Với CPTPP, nhóm nghiên cứu tính toán từ GTAP; Thông tin cho TPP lấy từ các nghiên cứu của Nhật Bản
và Canada (với kịch bản cắt giảm thuế quan)
Source: For CPTPP, data calculated from the GTAP calculation team; For TPP: data from studies of Japan and Canada
(with a tariff reduction scenario)

Hình 10: TÁC ĐộNG CỦA CPTPP VÀ TPP (ĐơN Vị: %)
Figure 10: IMPACTS OF CPTPP AND TPP (UNIT: %)
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on the Vietnamese Economy” Report conducted by Viet
Nam Institute for Economic and Policy Research
(VEPR), when participating in TPP, foreign investment
is expected to increase by about USD 13 billion, nearly
equal to the increase in FDI attraction into Japan, dou-
bling the increase in FDI into Australia or Malaysia. 

However, the liberalization and improvement of
the investment environment from CPTPP may not
have much impact on the flow of investment into
Vietnam. There are three reasons for this conclusion.
Firstly, the investment environment of the country
itself has been greatly improved in recent times,
especially with the amendments of the Enterprise
and Investment Law (2014). Vietnam's investment
restriction index has decreased very rapidly from
0.43 to 0.11 (4 times). Vietnam is one of the coun-
tries with the fastest improvement of investment
environment in ASEAN. Secondly, the major invest-
ment partners in CPTPP (Australia, Japan, and
Singapore) have all participated in FTAs with
Vietnam, in which investment commitments have
been expanded in accordance with international
practices. Thirdly, with the TPP, the US market is too
attractive, making non-TPP countries invest in
Vietnam to take advantage of exports to the US. With
CPTPP, the benefit of exporting to the US market is
no longer available, so it is not too attractive for for-
eign investors. Besides, without America, Vietnam
may lose a great opportunity to attract investment
from the world's largest economy.

Analysis of results from GTAP model also shows
that the impact of investment liberalization in CPTPP
on Vietnam's growth is the lowest among 11 CPTPP
countries (0.003 percentage points), comparable to
Japan and Chile (the highest are Malaysia and
Singapore). In addition, according to the research of
Tran Toan Thang and colleagues (2017), the increase
in investment flows into Vietnam will depend heavily
on regional geopolitical fluctuations, multinational
companies' strategies as well as strategies to attract
FDI from other countries in the region such as China
and the ASEAN. Therefore, it can be concluded that
the impact of CPTPP on Vietnam's attraction of foreign
direct investment is not that sizable.

và Kinh tế (VEPR) thực hiện nhận định khi tham gia vào
TPP, đầu tư nước ngoài được dự đoán sẽ tăng khoảng
13 tỷ USD, mức tăng gần bằng tăng thu hút FDI vào
Nhật Bản, gấp đôi mức tăng FDI vào Úc hay Malaysia. 

Tuy nhiên tự do hóa và cải thiện môi trường đầu tư
từ CPTPP có thể không tác động nhiều tới luồng đầu tư
vào Việt Nam. Có ba lý do dẫn đến kết luận này. Một là
bản thân môi trường đầu tư của Việt Nam đã được cải
thiện rất nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt là những
sửa đổi trong Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (2014).
Chỉ số hạn chế đầu tư của Việt Nam đã giảm rất nhanh
từ 0,43 xuống còn 0,11 (4 lần). Việt Nam là một trong
những nước có tốc độ cải thiện môi trường đầu tư nhanh
nhất trong ASEAN. Hai là các đối tác đầu tư lớn trong
CPTPP (Úc, Nhật Bản, Singapore) đều đã tham gia các
FTA với Việt Nam, trong đó các cam kết về đầu tư đã
được mở rộng phù hợp với thông lệ quốc tế. Ba là với
TPP, thị trường Mỹ quá hấp dẫn, làm cho các nước ngoài
khối TPP đầu tư vào Việt Nam để tận dụng xuất khẩu
sang Mỹ. Với CPTPP, lợi thế từ xuất khẩu vào thị trường
Mỹ không còn, vì vậy không quá hẫp dẫn với các nhà đầu
tư nước ngoài. Bên cạnh đó, thiếu Mỹ, Việt Nam có thể
sẽ mất đi cơ hội lớn thu hút đầu tư từ nền kinh tế lớn
nhất thế giới này.

Phân tích kết quả từ mô hình GTAP cũng cho thấy tác
động của tự do hóa đầu tư trong CPTPP tới tăng trưởng
của Việt Nam ở mức thấp nhất trong số 11 nước CPTPP
(0.003 điểm %), tương tự với Nhật Bản, Chile (cao nhất
là Malaysia và Singapore). Ngoài ra, theo một nghiên cứu
khác (Trần Toàn Thắng và đồng nghiệp-2017), việc tăng
luồng đầu tư vào Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào các
biến động địa chính trị khu vực, chiến lược của các công
ty đa quốc gia cũng như chiến lược thu hút FDI của các
quốc gia khác trong khu vực như Trung Quốc, và ASEAN.
Vì vậy có thể kết luận tác động của CPTPP lên việc thu hút
đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam là không lớn.

Với một số ngành:  Do tác động của CPTPP, tốc độ
tăng trưởng sản lượng của một số ngành có thể giảm,
bao gồm chăn nuôi, chế biến thực phẩm, và dịch vụ bảo
hiểm. Ngành chăn nuôi là ngành bị ảnh hưởng nhiều từ
CPTPP do sức cạnh tranh của ngành này rất yếu (Bảng
2). Trong nông nghiệp, trừ mặt hàng gạo, thuế quan
hiện hành của các nước với sản phẩm chăn nuôi không
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In some sectors, due to the impact of CPTPP, the
output growth rate may have been reduced. These
include animal husbandry, food processing and insur-
ance services. The livestock sector is heavily affected
by CPTPP because of the weak competitiveness of
this sector (Table 2). In agriculture, except for rice,
current tariffs of countries with livestock products are
not high, so lowering tariffs in CPTPP does not create
much export impact. The growth rate of the food
processing industry decreased at 0.37%-0.52%.
However, it helps to increase exports by 2.18% to
2.35%. It should be noted that the food processing
industry has a relatively slow schedule of tariff reduc-
tion compared to other sectors (the tax rate is 0 after
15 years), so this impact is not really extensive if cal-
culated on an average per year as well as during the
early stages of CPTPP.

cao, vì thế, việc hạ thấp thuế quan trong CPTPP không
tạo ra nhiều tác động xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng
của ngành chế biến thực phẩm giảm đi ở mức 0,37%-
0,52%. Tuy nhiên, vẫn giúp xuất khẩu tăng thêm từ
2,18% đến 2,35%. Cần chú ý là ngành chế biến thực
phẩm có lộ trình cắt giảm thuế quan khá chậm so với
các nhóm ngành khác (thuế về 0 sau 15 năm) vì vậy tác
động này cũng không thật sự lớn nếu tính bình
quân/năm cũng như ở giai đoạn đầu của CPTPP.

Tác động của CPTPP tới các ngành dịch vụ tài
chính là không lớn. Lý do chính có lẽ là cam kết mở
cửa dịch vụ không quá lớn so với cam kết trong WTO.
Cụ thể, CPTPP tạo thêm 0,01-0,03% tăng trưởng,
đồng thời cũng làm tăng nhập khẩu các dịch vụ này ở
mức khá cao (2,4-3,6%), trong khi xuất khẩu sẽ bị
giảm đi ở mức 2,8% đến 3,2%.

Bảng 2: TÁC ĐộNG THEO NGÀNH (% TăNG THêM SO VớI KHÔNG CÓ CPTPP)  
Table 2: INDUSTRY IMPACTS (% INCREASE COMPARED TO “WITHOUT CPTPP”) 

Giá trị sản xuất / Xuất khẩu / Nhập khẩu / Giá trị sản xuất / Xuất khẩu / Nhập khẩu /
Production Value Export Import Production Value Export Import

1. Trồng trọt / Cultivation 0.37 2.59 4.33 0.22 2.11 5.27

2. Chăn nuôi / Breeding -0.37 -7.9 3.24 -0.1 -9.2 4.3

3. Khai khoáng / Mining 0.08 -1.78 4.4 0.26 -1.72 7.58

4. Chế biến thực phẩm / Food processing -0.52 2.18 5.09 -0.37 2.35 5.9

5. Dệt may / Textile 7.54 8.83 6.9 8.68 10.18 7.96

6. Công nghiệp nhẹ / Light industry 4.71 8.72 6.32 5.28 9.583 7.34

7. Công nghiệp nặng / Heavy industry 0.82 1.67 2.72 1.25 2.63 3.4

8. Xây dựng / Construction 3.05 0.38 3.47 4.1 0.23 4.53

9. Giao thông vận tải / Transportation 2.24 2.13 0.8 2.98 2.86 1.25

10. Thông tin / Information 1.03 -1.48 2.11 1.53 -0.01 3.59

11. Thương mại / Trade 1.53 -1.58 2.16 2.3 -0.65 4.16

12. Dịch vụ tài chính / Financial services 0.03 -2.87 2.47 0.01 -3.24 3.68

13. Dịch vụ bảo hiểm / Insurance services -0.03 -0.9 1.15 0.15 -0.54 1.65

14. Dịch vụ khác / Other services 1.21 -1.59 1.89 1.89 -1.32 3.5

Cắt giảm thuế quan / tariff reduction Cắt giảm thuế quan + tự do hóa dịch vụ /
tariff reduction + Service liberalization

Nguồn: Nhóm nghiên cứu, sử dụng kết quả từ GTAP 
Source: Research team, using results from GTAP
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The impact of CPTPP on financial services is not
significant. The main reason is probably the commit-
ment to open the service is not that large compared to
WTO commitments. Specifically, CPTPP creates 0.01-
0.03% growth, and also increases the import of these
services at a relatively high level (2.4-3.6%), while
exports will be reduced, going at 2.8% to 32%.

Most light and labor-intensive industries still bene-
fit from CPTPP. The agreement can create additional
growth rates for this sector of 4-5%, and the increase
in exports may reach from 8.7-9.6%. On the contrary,
the impact on heavy industries is quite faint (0.8-
1.2%). The main reason is that Vietnam does not have
a competitive advantage in industrial goods and its
partners in CPTPP couldn’t promote Vietnam's heavy
industry development.

In the previous TPP, textiles and footwear are the
sectors with the highest benefit (up 13% and 59% of
exports compared to no TPP) (Petri 2012). Our calcula-
tion results also show that thanks to CPTPP, textile and
garment industry still increased production scale and
export value. Export growth rate increased from 8.3-
10.8%. The high export growth rate of this industry is
due to the competitiveness of higher prices in new mar-
kets in CPTPP, while maintaining two main markets: the
US and the EU. According to the General Department of
Customs, the export growth of the footwear industry into
the US market in 2016 was 9.9%; Japan 12%; Mexico
11%; Canada 16%; Australia 18.4%; Germany 8.3%;
Belgium 14.4%; Netherlands 11%. Currently, the protec-
tion level of this sector in the Americas is quite high, the
difference between MFN tariffs and preferential tariffs in
TPP is quite large for this sector. Tariff reductions thus
create a great advantage in price competition.

Labor: CPTPP does not create more jobs than TPP
because the growth of labor intensive industries such

Hầu hết các ngành công nghiệp nhẹ và thâm dụng
lao động vẫn được hưởng lợi từ CPTPP. Hiệp định có
thể tạo thêm mức tăng trưởng cho nhóm ngành này
từ 4-5%, và mức tăng xuất khẩu có thể đạt thêm từ
8,7-9,6%. Ngược lại, mức ảnh hưởng tới các ngành
công nghiệp nặng khá mờ nhạt (0,8-1,2%). Lý do chủ
yếu là Việt Nam không có lợi thế cạnh tranh ở nhóm
hàng công nghiệp và các đối tác trong CPTPP cũng
không phải là các đối tác có thể thúc đẩy công nghiệp
nặng của Việt Nam phát triển. 

Trong TPP trước đây, dệt may và da giày là
những ngành được đánh giá là có mức hưởng lợi cao
nhất (tăng 13% và 59% xuất khẩu so với không có
TPP) (Petri 2012). Kết quả tính toán của chúng tôi
cũng cho thấy trong CPTPP, ngành dệt may vẫn tăng
thêm được quy mô sản xuất và giá trị xuất khẩu nhờ
CPTPP. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng thêm là
từ 8,3-10,8%. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao của
ngành này là do hàng dệt may, da giày có sức cạnh
tranh về giá lớn hơn ở các thị trường mới trong
CPTPP, trong khi vẫn giữ được thị trường chủ lực là
Mỹ và EU. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, mức
tăng trưởng xuất khẩu của ngành da giày vào thị
trường Mỹ năm 2016 là 9,9%; Nhật Bản 12%;
Mexico 11%; Canada 16%; Úc 18,4%; Đức 8,3%; Bỉ
14,4%; Hà Lan 11%. Hiện nay mức bảo hộ của
nhóm ngành này ở các nước châu Mỹ là khá cao,
chênh lệch giữa mức thuế MFN và mức thuế quan ưu
đãi trong TPP là khá lớn với nhóm ngành này. Cắt
giảm thuế quan vì vậy tạo ra thuận lợi lớn trong
cạnh tranh về giá.

Về lao động: CPTPP không tạo được nhiều việc làm
hơn so với TPP do mức tăng trưởng của các ngành
thâm dụng lao động như dệt may và nông nghiệp bị
giảm đi(3). Tính chung CPTPP có thể mang lại từ 352
ngàn tới 456 ngàn việc làm. Những ngành bị ảnh
hưởng là sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm,

(3) Trong khuôn khổ phân tích của GTAP, mô hình này giả định về
lao động toàn dụng, vì vậy không dùng để tính toán được số việc
làm tăng thêm. Số lao động tăng thêm trong báo cáo này dựa trên
mức độ co giãn về việc làm theo tăng trưởng của Tổng cục thống
kê, và mức tăng trưởng sản lượng dự báo từ các ngành theo GTAP. 

(3) In the framework of GTAP analysis, this model assumes full
employment, so it is not used to calculate the number of additional
jobs. The increase in the number of employees in this report is
based on the GSO's growth in employment elasticity, and forecast-
ed output from GTAP sectors.
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as textiles and agriculture is reduced(3). Generally,
CPTPP can bring between 352 and 456 thousand jobs.
The affected sectors are agricultural production, food
processing, and most service industries. The major
sectors of employment benefits are textiles, com-
merce, and light industries.

SOME cONclUSIONS

Quantitatively, CPTPP has a positive impact on
Vietnamese economy, although it has been greatly
downgraded compared to TPP. The biggest opportunity
is access to new export markets in the Americas as well
as taking advantage of deeper commitments to existing
FTAs. More specifically, CPTPP can help Vietnam reduce
trade dependence (mainly exports) into a number of
traditional partners that can depend on other sectors.
CPTPP will also put great pressure on innovation in
domestic institutions to create momentum for attracting
foreign direct investment. However, when the CPTPP is
signed, the following points should be noted:

Firstly, regarding average per year, the impact on
GDP and exports is negligible. Vietnam can achieve
higher growth from other factors (for example, reform
the growth model and take advantage of existing FTAs).

Secondly, it is also necessary to take into account
the speed and ability of Vietnam to restructure the
domestic economy and institutional reform in accor-
dance with the opening rate in CPTPP to realize the
benefits of GDP growth as well as export.

Thirdly, the "origin" factor will greatly influence
and determine the ability to realize benefits from
CPTPP. This depends on both the local science and
technology aptitude and the ability to participate in the
value chain. Vietnam needs to have breakthroughs in
both areas to make use of CPTPP.

Fourthly, participating in CPTPP is an opportunity for
Vietnam to have a position, better negotiated capacity in
other FTAs that are and will be negotiated, but also pres-
ents a big challenge if the partners require horizontal
commitments equivalent to CPTPP. Currently, except for
the US market, Vietnam has FTA with major markets in

và hầu hết nhóm ngành dịch vụ. Những ngành hưởng
lợi lớn về việc làm là dệt may, thương mại, các ngành
công nghiệp nhẹ.

MỘT Số KẾT lUậN

Nhìn chung, về mặt định lượng, CPTPP có tác
động tích cực tới kinh tế Việt Nam mặc dù đã giảm đi
rất nhiều so với TPP. Cơ hội lớn nhất là việc tiếp cận
các thị trường xuất khẩu mới ở Châu Mỹ cũng như tận
dụng mức cam kết mở cửa sâu hơn với các FTA hiện
nay. Đặc biệt hơn, CPTPP có thể giúp Việt Nam giảm
phụ thuộc thương mại (chủ yếu xuất khẩu) vào một
số đối tác truyền thống mà sự phụ thuộc đó có thể
kéo theo sự phụ thuộc về các lĩnh vực khác. CPTPP
cũng sẽ tạo sức ép lớn tới đổi mới thể chế trong nước
tạo đà cho thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mặc
dù vậy, khi CPTPP được ký kết, cần chú ý những điểm
sau đây:

Một là: Nếu tính bình quân/năm thì tác động tới
GDP và xuất khẩu là không đáng kể. Việt Nam có thể
đạt được mức tăng trưởng cao hơn từ các yếu tố khác
(ví dụ đổi mới mô hình tăng trưởng, tận dụng các FTA
hiện tại).

Hai là: Cũng cần tính tới tốc độ và khả năng Việt
Nam tái cơ cấu kinh tế trong nước và đổi mới thể chế
có phù hợp với tốc độ mở cửa trong CPTPP để hiện
thực hóa được lợi ích từ tăng trưởng về GDP cũng như
xuất khẩu.  

Ba là: Yếu tố “nguồn gốc xuất xứ” sẽ ảnh hưởng
và quyết định rất lớn tới khả năng hiện thực hóa lợi ích
từ CPTPP. Điều này phụ thuộc vào cả trình độ khoa
học công nghệ trong nước lẫn khả năng tham gia vào
chuỗi giá trị. Việt Nam cần có những đột phá trong cả
hai lĩnh vực này để tận dụng được CPTPP.

Bốn là: Tham gia CPTPP là cơ hội giúp Việt Nam có
vị thế, năng lực thỏa thuận tốt hơn ở các FTA khác đang
và sẽ được đàm phán, tuy nhiên cũng là thách thức lớn
nếu các đối tác yêu cầu mức cam kết ngang bằng với
CPTPP. Hiện nay, ngoại trừ thị trường Mỹ, Việt Nam đã
có FTA với các thị trường lớn trong CPTPP. Việc mở
rộng thêm các thị trường mới chủ yếu là thị trường nhỏ,
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CPTPP. The new markets are mainly small ones, so with
a high level of commitment in CPTPP, whether or not
Vietnam can take advantage of opportunities depends
on its commercial capacity and strategy, improving the
domestic production in the coming time.

Lastly, recent studies show that the "glutinous"
effect may occur when there are too many FTAs
between countries that reduce the benefits gained from
a FTA. On the other hand, the rate of using preferential
tax rates through FTAs in Asian countries is quite low
(on average, only one among four businesses can uti-
lize it, in Vietnam it is about 37%) due to the small size
of businesses, as well as information and guidance to
help businesses access FTA have not been provided
well. Vietnam needs an appropriate strategy to over-
come this, so that CPTPP could actually be effective.n

vì vậy với mức cam kết cao trong CPTPP việc Việt Nam
có tận dụng được cơ hội hay không phụ thuộc vào năng
lực và chiến lược thương mại, cải thiện tình hình sản
xuất trong nước trong thời gian tới.

Năm là: Một số nghiên cứu gần đây cho thấy hiệu
ứng “bát mỳ” có thể xảy ra khi có quá nhiều các FTA
đan xen giữa các quốc gia làm giảm lợi ích thu được
từ một FTA. Mặt khác, tỷ lệ sử dụng mức thuế ưu đãi
thông qua FTA tại các quốc gia châu Á là khá thấp
(trung bình 4 doanh nghiệp mới có 1 doanh nghiệp
sử dụng được, ở Việt Nam là khoảng 37%) do quy
mô doanh nghiệp nhỏ, cũng như thông tin giúp
doanh nghiệp tiếp cận FTA chưa được thực hiện tốt.
Việt Nam cần có một chiến lược tốt khắc phục điều
này, CPTPP mới thực sự phát huy tác dụng.n
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IMPAcTS OF THE cOMPREHENSIVE   
AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-PAcIFIc
PARTNERSHIP (cPTPP) ON SOME KEY EcONOMIc
SEcTORS OF VIETNAM

cỦA cPTPP ĐẾN MỘT Số
NGÀNH KINH TẾ cHỦ lỰc
cỦA VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG 

Năm 2018 được đánh giá là một năm có nhiều biến động khó lường của thương mại thế giới với các
diễn biến phức tạp của cuộc chiến tranh thương mại ngày càng “leo thang” giữa hai nền kinh tế lớn
nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, bức tranh thương mại thế giới năm 2018 không chỉ
toàn “màu xám” mà vẫn có những hy vọng về tương lai phát triển thương mại quốc tế theo hướng
tự do hóa trong những năm tới. 

2018 is considered as a year experiencing many unpredictable changes of world trade with complicat-
ed developments of the “escalating” trade war between the world's two largest economies, the United
States and china. However, the world trade picture in 2018 is not only “gray” but there are still hopes
about the future of international trade development towards liberalization in the coming years.

1 TS. LÊ THANH TÙNG, ĐH TÔN ĐỨC THẮNG / DR. LE THANH TUNG, TON DUC THANG UNIVERSITY
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I. OVERVIEW OF THE cPTPP

One of the most prominent highlights this year was
the signing of the Comprehensive and Progressive
Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) in
Chile on February 8, 2018 with the participation of 11
member countries (including Australia, Brunei,
Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand,
Peru, Singapore and Vietnam). Under the Trans-Pacific
Partnership (TPP) Agreement, the participating coun-
tries’ gross domestic product (GDP) accounts for 40%
of global GDP, but with the withdrawal of the United
States, 11 countries participating in the CPTPP still
account for about 14% of global GDP with a large
market of 500 million people.

Most countries participating in the CPTPP have
large trade openness. Specifically, the total import-
export value of 11 CPTPP countries in 2017 was VND
5,375 billion, accounting for 50.8% of these countries’
GDP. Some countries having very high economic
openness are Singapore whose import and export
value is equal to 2.16 times of GDP, followed by
Vietnam with 1.9 times and Malaysia 1.31 times. Total

I. TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH cPTPP

Một trong những điểm sáng nổi bật nhất trong năm
nay là sự kiện Ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Chile vào
ngày 08/02/2018 với 11 quốc gia thành viên (bao gồm
Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia,
Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam).
Theo Hiệp định TPP cũ thì các quốc gia tham gia có
tổng sản phẩm quốc nội chiếm đến 40% GDP toàn cầu,
tuy nhiên với việc rút lui của Mỹ thì 11 quốc gia tham
gia CPTPP vẫn chiếm khoảng 14% GDP toàn cầu với
một thị trường rộng lớn gồm 500 triệu dân. 

Hầu hết các quốc gia tham gia vào CPTPP đều có độ
mở thương mại lớn. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu của 11 quốc gia CPTPP vào năm 2017 là 5.375 tỷ
đồng, bằng 50,8% GDP các quốc gia này. Một số nước
có độ mở nền kinh tế rất cao như Singapore với kim
ngạch xuất nhập khẩu bằng 2,16 lần GDP, tiếp theo là
Việt Nam với 1,9 lần, Malaysia 1,31 lần. Tổng kim ngạch
xuất nhập khẩu Việt Nam bằng khoảng 8% kim ngạch
toàn khối. Kim ngạch xuất nhập khẩu của 11 quốc gia
CPTPP bằng 15,52% tổng thương mại toàn cầu. Mặc dù
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import and export value of Vietnam is about 8% of the
total value of the bloc. Import and export value of the
11 CPTPP countries is equal to 15.52% of total global
trade. Although the economies of the countries partic-
ipating in the CPTPP are much smaller than those of
the US, China and the EU, their trade value is much
larger. Many international organizations such as the
World Bank (WB) have preliminarily estimated that the
total net benefits that the CPTPP gives to the 11 mem-
ber countries will be about 0.3% of their total GDP or
USD 37.3 billion in the short term. The total benefits
are due to the promotion of trade liberalization on
goods and services among the member states of the
Agreement. Therefore, the remaining 11 member
countries are still benefited greatly from the contents
of the CPTPP compared to the case of not obtaining
this important agreement. The content of the
Agreement is considered a new wind to support the
era of trade liberalization and boosted market open-
ing. Accordingly, the countries participating in the
Agreement have agreed to remove each other for
most of the import tariffs under the roadmap, liberal-
ize services and investment on the basis of complying
with the laws of the host countries, ensuring the state
management. The CPTPP is expected to create a lot of
new business opportunities for the international busi-
ness community and new benefits for consumers in
member countries.

In addition, the CPTPP member states still wel-
come the United States' return to the Agreement but
the country will have to accept the terms of the CPTPP
adopted for amendment. However, it is very difficult to
have a prospect of the US’s return and participation in
the CPTPP in the next few years and even if this econ-
omy is willing to participate in the CPTPP, there will be
no guarantee that other member states will agree to
re-apply the “suspension provisions”. In the case that
US returns to the negotiation and participation in the
CPTPP, the member states will have to show conces-
sions and flexibility in the negotiation.

Thus, the CPTPP has 11 participating economies
including Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan,
Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore and
Vietnam. The CPTPP countries will be valid for 60 days

về quy mô nền kinh tế các quốc gia tham gia CPTPP nhỏ
hơn nhiều so với Mỹ, Trung Quốc, EU nhưng kim ngạch
thương mại lại có quy mô lớn hơn. Nhiều tổ chức quốc
tế như Ngân hàng thế giới (WB) ước tính sơ bộ rằng
tổng lợi ích ròng mà CPTPP mang lại cho 11 quốc gia
thành viên vào khoảng 0,3% tổng GDP của các nước
này hay tương đương 37,3 tỷ USD, trong ngắn hạn.
Tổng lợi ích này đến từ việc đẩy mạnh tự do hóa thương
mại về hàng hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia
thành viên của Hiệp định. Như vậy, 11 quốc gia thành
viên còn lại vẫn được hưởng lợi rất nhiều với các nội
dung hiệp định CPTPP so với trường hợp không có được
Bản thỏa thuận quan trọng này. Nội dung bản Hiệp định
như một làn gió mới nhằm ủng hộ kỷ nguyên tự do hóa
thương mại và đẩy mạnh mở cửa thị trường. Theo đó
các quốc gia tham gia Hiệp định đã đồng ý xóa bỏ cho
nhau phần lớn thuế nhập khẩu theo lộ trình, tự do hóa
dịch vụ và đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nước
sở tại, bảo đảm sự quản lý của nhà nước. Hiệp định
CPTPP đang được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội kinh
doanh mới cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế và các
lợi ích mới cho người tiêu dùng tại các nước thành viên.

Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên CPTPP vẫn
hoan nghênh việc Mỹ quay trở lại với Hiệp định nhưng
quốc gia sẽ phải chấp nhận các điều khoản của Hiệp
định CPTPP được thông qua sửa đổi. Mặc dù vậy, triển
vọng của việc Mỹ quay lại và tham gia vào CPTPP
trong vài năm tới rất khó xảy ra và ngay cả khi nền
kinh tế này sẵn sàng tham gia, cũng không có gì bảo
đảm rằng các quốc gia thành viên khác sẽ đồng ý áp
dụng trở lại những “điều khoản treo”. Trong trường
hợp Mỹ quay trở lại đàm phán, tham gia CPTPP thì các
quốc gia thành viên sẽ phải thể hiện sự nhượng bộ và
mềm dẻo trong đàm phán.

Như vậy, Hiệp định CPTPP với 11 nền kinh tế tham
gia, bao gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật
Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore
và Việt Nam. Các quốc gia thuộc khối CPTPP sẽ có
hiệu lực trong 60 ngày sau khi có ít nhất sáu quốc gia
tham gia hoàn tất các thủ tục phê chuẩn (Ngày
12/11/2018 Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết phê
chuẩn Hiệp định CPTPP và nâng số thành viên đã phê
chuẩn lên 7 quốc gia). Hiệp định bao gồm 30 Chương
và đề cập không chỉ các lĩnh vực truyền thống như
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after at least six participating countries complete the
ratification procedures (On November 12, 2018, the
National Assembly of Vietnam voted to ratify the CPTPP
and this increased the number of approved members
to 7 countries. The Agreement includes 30 Chapters
and addresses not only traditional sectors such as
goods, services and investment but also new issues
such as e-commerce or state-owned enterprises.

After officially taking effect, the CPTPP will create
the world's largest free trade area having a market
size with a total value of about 10,567 billion USD,
accounting for about 13.5% of global GDP and cover-
ing vast markets in various many continents. In partic-
ular, Japan is a country accounting for nearly 50% of
the economic scale of the CPTPP bloc with USD 4.872
billion, countries with large gross domestic product are
Canada (USD 1,653 billion), Mexico (USD 1,150 billion)
and Australia (USD 1,323 billion). Vietnamese econo-
my ranks 10th with USD 224 billion, equivalent to only
about 2% of the total GDP of the whole bloc. Among

hàng hóa, dịch vụ và đầu tư mà còn các vấn đề mới
như thương mại điện tử hay doanh nghiệp nhà nước. 

Sau khi chính thức có hiệu lực, hiệp định CPTPP sẽ
tạo ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới
với quy mô thị trường với tổng giá trị GDP khoảng
10.567 tỷ USD, chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và
bao trùm thị trường rộng lớn trải rộng trên nhiều châu
lục. Trong đó, Nhật Bản là quốc gia chiếm đến gần 50%
về quy mô kinh tế của khối CPTPP với 4.872 tỷ USD, các
quốc gia có tổng sản phẩm trong nước lớn thứ là
Canada với 1.653 tỷ USD, Mexico 1.150 tỷ USD và
Autralia 1.323 tỷ USD. Quy mô kinh tế Việt Nam đứng
thứ 10 với 224 tỷ USD chỉ tương đương khoảng 2%
tổng GDP toàn khối. Trong số các quốc gia thành viên
thì nền kinh tế có quy mô rất nhỏ là Brunei chỉ vỏn vẹn
12 tỷ USD. Với sự kiện Việt Nam là quốc gia thành viên
thứ 7 thông qua nội dung Hiệp định sau khi các quốc
gia New Zealand, Canada, Australia, Nhật Bản, Mexico
và Singapore đã thông qua Hiệp định thì CPTPP được
thông báo có hiệu lực từ ngày 30/12/2018. (Hình 11).
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Hình 11: GDP DANH NGHĩA CỦA 11 QUốC GIA THAM GIA CPTPP NăM 2017 (ĐơN Vị: Tỷ USD)
Figure 11: NOMINAL GDP OF 11 COUNTRIES PARTICIPATING IN THE CPTPP IN 2017 (UNIT: BILLION USD) 
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the member countries, the economy with a very small
size is Brunei with just USD 12 billion. Given the event
that Vietnam is the seventh member state adopting
the Agreement after the countries such as New
Zealand, Canada, Australia, Japan, Mexico and
Singapore have adopted the Agreement, the CPTPP is
notified to be effective from December 30, 2018.
(Figure 11).

In terms of many socio-economic aspects, the par-
ticipation in the CPTPP in general is in line with
Vietnam's policy of promoting integration and the con-
tent of the Agreement also shows many benefits to
our economy. The agreement will contribute to pro-
moting exports of goods to major markets such as
Japan, Australia, Canada and Mexico as well as
attracting foreign investment in sectors and fields in
which Vietnam needs to develop. Opportunities for
Vietnam to participate in the CPTPP are expressed
through a number of indicators such as larger market
size, more preferential treatment, and more support-
ive import and export structure of Vietnam with the
remaining 10 countries than the competition. The par-
ticipation in the CPTPP also helps Vietnam continue to
innovate policies, enhance integration and develop-
ment as well as help maintain peace.

However, many experts also express their con-
cerns about the new challenges posed to the
Vietnamese economy when participating in the CPTPP
because our country has a small scale of GDP and low
competitiveness compared to the participants in the
Agreement. The difficulties are new issues such as
labor institutions, public procurement, state-owned
enterprise management and intellectual property
rights. There are even warnings if Vietnamese author-
ities do not control well, the goods and materials of
some countries outside the bloc will come into the bloc
and enjoy the origin benefit and thereby being export-
ed to markets in the CPTPP bloc. If this happens, it will
threaten domestic production and violate the commit-
ments that Vietnam has signed when negotiating the
Agreement. It is also required that the Government
must quickly improve institutions and laws, remove
barriers for international access in the context of par-
ticipating in the CPTPP.

Xét trên nhiều mặt kinh tế-xã hội, việc tham gia
CPTPP về tổng thể là phù hợp với đường lối đẩy mạnh
hội nhập của Việt Nam và nội dung bản Hiệp định
cũng cho thấy nhiều mặt lợi ích đến nền kinh tế nước
ta. Hiệp định sẽ góp phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu
hàng hóa sang các thị trường lớn như Nhật Bản,
Australia, Canada, Mexico cũng như thu hút đầu tư
nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang
có nhu cầu phát triển. Cơ hội cho Việt Nam khi tham
gia CPTPP được thể hiện qua một số chỉ tiêu như quy
mô thị trường lớn hơn, ưu đãi hơn, cơ cấu xuất nhập
khẩu của Việt Nam với 10 nước còn lại bổ sung nhiều
hơn là cạnh tranh. Việc tham gia CPTPP cũng giúp Việt
Nam tiếp tục đổi mới chính sách, tăng cường hội nhập,
phát triển, đồng thời duy trì hòa bình.

Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia tỏ ra lo âu
trước những vấn đề thách thức mới đặt ra cho nền
kinh tế Việt Nam khi tham gia Hiệp định CPTPP vì
nước ta đang là quốc gia có quy mô GDP nhỏ và năng
lực cạnh tranh quốc gia ở mức thấp so với các thành
viên tham gia Hiệp định. Các khó khăn đó là các vấn
đề mới như thiết chế lao động, mua sắm công, quản
lý doanh nghiệp Nhà nước, quyền sở hữu trí tuệ.
Thậm chí có cả cảnh báo nếu các cơ quan chức năng
của Việt Nam không kiểm soát tốt, hàng hóa và
nguyên liệu của một số quốc gia ngoài khối sẽ tuồn
vào để lấy nguồn gốc xuất xứ và qua đó xuất khẩu
vào thị trường các quốc gia trong khối CPTPP. Nếu
điều này xảy ra thì sẽ đe dọa sản xuất trong nước và
vi phạm các cam kết mà Việt Nam đã ký kết khi đàm
phán Hiệp định. Cũng có ý kiến yêu cầu Chính phủ
phải nhanh chóng hoàn thiện thể chế và pháp luật,
tháo gỡ các rào cản để tiếp cận quốc tế trong bối
cảnh tham gia CPTPP.

II. TÁc ĐỘNG cỦA cPTPP ĐẾN MỘT Số NGÀNH
KINH TẾ cHỦ lỰc cỦA VIỆT NAM

A. NGÀNH DỆT MAY

1. Đánh giá tác động của cPTPP đến ngành dệt may

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, 10
tháng đầu năm 2018, ngành hàng dệt may đã đạt kim
ngạch xuất khẩu là 25,15 tỷ USD, tăng 17,1% so với
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II. IMPAcTS OF THE cPTPP ON SOME KEY EcO-
NOMIc SEcTORS OF VIETNAM

A. TEXTIlE AND GARMENT

1. Impacts of the cPTPP on textile and garment

According to the statistics from the General Statistics
Office, for the first 10 months of 2018, exports of textile
and garment were USD 25.15 billion, up by 17.1% year
on year. Also as estimated by the General Statistics
Office, exports of textile and garment for the first 11
months of 2018 will be USD 27.8 billion, marking a
record growth of this key economic sector. Following the
strong growth momentum of 2017, the textile and gar-
ment has developed in the direction of increasingly
diversifying export markets with a focus on key export
markets attaining good growth such as the United
States, EU, Japan and Korea and developed some
potential markets such as China, Russia, Cambodia, etc.
Besides, the textile and garment sector also focuses on
developing diversified export products; in addition to tra-
ditional textile and garment products, items such as fab-
rics, yarns, geotextiles and textile & garment materials
also have very good growth. (Table 3).

cùng kỳ năm 2017. ước tính, xuất khẩu hàng dệt may
11 tháng sẽ đạt 27,8 tỷ USD đánh dấu một bước tăng
trưởng kỷ lục của ngành kinh tế chủ lực này. Tiếp nối
đà tăng trưởng mạnh của năm 2017, ngành dệt may
đã phát triển theo hướng ngày càng đa dạng hóa các
thị trường xuất khẩu, trong đó vẫn chú trọng vào các
thị trường xuất khẩu chính đạt mức tăng trưởng tốt
như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và phát triển thêm
một số thị trường tiềm năng như: Trung Quốc, Nga,
Campuchia... Bên cạnh đó, ngành dệt may cũng chú
trọng phát triển đa dạng các mặt hàng xuất khẩu;
ngoài các mặt hàng dệt may truyền thống thì các mặt
hàng như vải, xơ sợi, vải địa kỹ thuật, phụ liệu dệt may
cũng có sự tăng trưởng rất tốt. (Bảng 3).

Trong đó, các doanh nghiệp lớn trong ngành cho
biết các đơn hàng dệt may tập trung chủ yếu ở các thị
trường trọng điểm và có ký kết Hiệp định Thương mại
tự do (FTA) song phương, đa phương với Việt Nam
như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc và đặc biệt nổi lên
là thị trường các nước trong khối Hiệp định Đối tác
toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Trong Hiệp định CPTPP, đã có tới 8 nước cùng Việt
Nam tham gia ký kết về các hiệp định liên quan đến
cắt giảm thuế quan. Vì vậy, với việc có CPTPP, Việt

Bảng 3: Dự BÁO KIM NGạCH XUẤT KHẩU DệT MAY CỦA VIệT NAM ĐẾN MộT Số THị TRưỜNG NăM 2018  
Table 3: FORECASTED EXPORT VALUE OF TEXTILE AND GARMENT OF VIETNAM TO SOME MARKETS IN 2018 

Nguồn: Bộ Công thương 
Source: Ministry of Industry and Trade

1 Mỹ 11.660 12.489 13.838 7,11 10,8

2 EU 3.667 3.802 3.760 3,68 -1,1

3 Nhật Bản 3.037 3.285 3.679 8,17 12,0

4 Hàn Quốc 2.662 3.075 3.570 15,51 16,1

5 Trung Quốc 2.667 3.360 3.871 25,98 15,2

6 Khác 4.539 5.273 5.507 16,17 4,44

tổng 28.232 31.284 34.225 10,81 9,4

thị trường Stt năm 2016 (triệu
USd)

năm 2017 (triệu
USd)

dự báo 2018 (triệu
USd) 

2017/2016
(%)

2018/2017
(%)
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Specifically, according to large enterprises in the
sector, textile and garment contracts focused mainly
on key markets and those signed a bilateral and mul-
tilateral Free Trade Agreement (FTA) with Vietnam like
the US, EU, Korea, China and especially emerging
markets that are countries in the bloc of the
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership (CPTPP). In the CPTPP, up to 8
countries and Vietnam have signed agreements relat-
ed to tariff reduction. Therefore, with the CPTPP,
Vietnam has more and more opportunities to expand
the reduction in tariff lines, which will affect the devel-
opment of many key export sectors of the economy.

According to preliminary data from the Ministry of
Industry and Trade, export value of the textile and
garment sector is expected at USD 34 billion in 2018
but may exceed USD 1 billion compared to the plan set
at the beginning of the year (Figure 12). The growth
momentum of 2018 has sustained the continuous
growth of textile and garment export value over the
past years.

Nam ngày càng nhiều cơ hội mở rộng thêm việc cắt
giảm các dòng thuế hơn, từ đó sẽ tác động đến phát
triển nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nền
kinh tế. 

Theo số liệu dự báo sơ bộ từ Bộ Công thương thì
dự kiến kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may có
thể đạt 34 tỷ USD trong cả năm 2018 nhưng có thể
vượt khoảng 1 tỷ USD so với kế hoạch đề ra vào thời
điểm đầu năm. Đà tăng trưởng của năm 2018 đã nối
tiếp chuỗi tăng trưởng liên tục về giá trị xuất khẩu của
ngành dệt may trong những năm qua. (Hình 12).

Sau ngày 31/12/2018 khi mà Hiệp định CPTPP
chính thức có hiệu lực thì mức thuế xuất khẩu một số
sản phẩm về giảm về 0% và được kỳ vọng sẽ động lực
cho sự bùng nổ kim ngạch xuất khẩu dệt may đến thị
trường các quốc gia thành viên của Hiệp định. Cụ thể
với gần nửa tỷ dân và thị trường của 11 quốc gia
thành viên CPTPP đã đóng góp tổng cộng 10.000 tỷ
USD (hơn 13% GDP toàn cầu) chắc chắn là cú hích lớn
đối với sự phát triển của ngành dệt may nói chung vì
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Hình 12: XUẤT KHẩU HÀNG DệT MAY CỦA VIệT NAM 2012-2017 (ĐơN Vị: Tỷ USD)
Figure 12: EXPORTS OF TEXTILE AND GARMENT OF VIETNAM, 2012-2017 (UNIT: BILLION USD)
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After December 31, 2018 when the CPTPP officially
takes effective, the export tariff on some products will
be revised down to 0% and is expected to motivate the
boom in textile and garment export value to the market
of the member states of the Agreement. Specifically,
with nearly half a billion people and the fact that the
market of the 11 member states of the CPTPP has con-
tributed a total of USD 10,000 billion (more than 13%
of the global GDP), this will be certainly a big boost to
the development of the textile and garment sector in
general as the TCTPP is considered as one of the three
largest free trade agreements ever.

At the same time, it is the tension in the US-China
trade relations that can lead to the shift of textile and
garment contracts from the Chinese market to the
Vietnamese market. In addition, when the market of
two developed countries, Australia and New Zealand is
open to the CPTPP, the export tariff will be reduced to
5% in the 2019-2021 period and to 0% from 2020
which will create great advantages for the textile and
garment exports. A number of Australian enterprises
also tend to turn to import and process garment prod-
ucts in the Vietnamese market. This is a very good
opportunity because Australia is one of the markets
with high retail prices for textiles and garments and
strong purchasing power.

2. Opportunities and threats of the cPTPP for
textile and garment

2.1. Opportunities

Firstly, the textile and garment sector will be ben-
efitted from the increasing access to many large and
potential markets such as Australia, Canada, Chile etc.
and some of which Vietnam has not signed any free
trade agreement yet. When the CPTPP is effective, tax
rates are reduced, textile and garment enterprises will
have a great opportunity to export goods into these
markets.

Secondly, the CPTPP regulates that the tax rates
imposed on most items will be reduced to 0% within
7 years and Vietnam can loosen up to 10 years. This
is an opportunity to help Vietnamese textile and gar-

đây được xem là một trong ba hiệp định thương mại
tự do lớn nhất từ trước đến nay.  

Đồng thời, chính những căng thẳng trong quan hệ
thương mại Mỹ - Trung có thể dẫn đến việc dịch
chuyển đơn hàng dệt may từ thị trường Trung Quốc
sang thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, khi thị trường
của hai quốc gia phát triển là Australia và New Zealand
mở rộng cửa với Hiệp định CPTPP thì mức thuế xuất
khẩu sẽ giảm về 5% ngay trong giai đoạn 2019-2021
và về mức 0% từ năm 2020 sẽ tạo lợi thế to lớn cho
xuất khẩu của ngành dệt may. Một số doanh nghiệp
của Australia cũng đang có xu hướng chuyển sang
nhập khẩu và đặt gia công sản phẩm may tại thị
trường Việt Nam. Đây là một cơ hội rất tốt vì Australia
đang là một trong những thị trường có giá bán lẻ hàng
dệt may cao và sức mua mạnh mẽ. 

2. Phân tích cơ hội và nguy cơ của cPTPP đối với
ngành dệt may

2.1. cơ hội

Thứ nhất: Ngành dệt may sẽ được hưởng lợi ích từ
việc gia tăng mức độ tiếp cận nhiều thị trường lớn,
tiềm năng như những thị trường Úc, Canada, Chile…
mà một số thị trường trong đó, hiện Việt Nam chưa ký
kết hiệp định thương mại tự do (FTA). Khi CPTPP có
hiệu lực, thuế suất giảm, các doanh nghiệp dệt may sẽ
có cơ hội lớn với việc xuất khẩu hàng hóa vào các thị
trường này.

Thứ hai: CPTPP quy định thuế suất hầu hết các
mặt hàng sẽ giảm về 0% trong vòng 7 năm và Việt
Nam có thể nới lỏng đến 10 năm. Đây là cơ hội giúp
doanh nghiệp dệt may Việt Nam đạt hiệu quả kinh tế
cao đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. 

Thứ ba: CPTPP là cơ hội để các doanh nghiệp dệt
may tận dụng nguồn cung nguyên liệu, học hỏi công
nghệ sản xuất và trình độ quản lý từ các nước nội khối
để đẩy mạnh việc hợp tác cùng phát triển.

Thứ tư: Quy định về xuất xứ hàng hoá từ sợi trở đi
sẽ tăng thu hút đầu tư nước ngoài vào đầu tư vào
những khâu mà các doanh nghiệp dệt may của Việt
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ment enterprises achieve high economic efficiency and
improve the competitiveness of goods.

Thirdly, the CPTPP is an opportunity for textile and
garment enterprises to take advantage of the raw
material supply, learn production technology and man-
agement skills from intra-regional countries to pro-
mote cooperation and development.

Fourthly, regulations on the origin of goods from
yarn onwards will increase the attraction of foreign
investment in stages where Vietnam's garment enter-
prises are still weak such as fabrics and yarns.
Typically, investors from South Korea, China, and
Taiwan have started to increase investment in factories
in the sector. Foreign investors can take advantage of
tax incentives when exporting textiles and garments to
the remaining 10 countries in the CPTPP bloc.

Fifthly, this is an opportunity to change institutions
to create effects and motivation for textile and gar-
ment enterprises to develop. Benefits of favorable
business investment environment are sometimes
greater than economic benefits such as tax reduction.

2.2. Threats

Firstly, in order to enjoy the benefits from the
CPTPP, Vietnam’s textile and garment enterprises
must first overcome the two-sided impact of tariff
reduction, that is, goods from countries with the tex-
tile and garment strength will attack the Vietnamese
market with competitive prices thanks to the advan-
tage of high productivity.

Secondly, the CPTPP's strict requirement is “origin
principle”; besides, there is a challenge of very fast
and strong investment trend of foreign investors in the
domestic market. When knowing clearly the timeline
to enjoy benefits from the Agreement of Vietnam, for-
eign investors will immediately invest in Vietnam.
Vietnamese textile and garment enterprises will then
face difficulties in competition because they are weak-
er than foreign enterprises in many aspects.

Thirdly, Vietnam's textile and garment enterprises

Nam đang còn yếu như vải, sợi. Điển hình là các nhà
đầu tư từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan đã bắt đầu
có xu hướng tăng cường đầu tư vào các nhà máy
trong ngành. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể tận
dụng ưu đãi thuế suất khi xuất khẩu sản phẩm dệt
may vào khối 10 nước còn lại trong CPTPP.

Thứ năm: Đây là cơ hội để thay đổi thể chế tạo
hiệu ứng và động lực cho doanh nghiệp dệt may phát
triển. Lợi ích về về môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi đôi khi còn lớn hơn những lợi ích về kinh tế
như cắt giảm thuế.

2.2. Nguy cơ

Thứ nhất: Để được hưởng những lợi ích từ Hiệp
định CPTPP, đầu tiên doanh nghiệp dệt may Việt Nam
phải vượt qua tác động hai mặt của việc giảm thuế
quan, đó là hàng hoá từ các nước mạnh về dệt may
sẽ tiến công vào thị trường Việt Nam với giá cả cạnh
tranh nhờ lợi thế về năng suất cao. 

Thứ hai: Yêu cầu khắt khe của CPTPP là “nguyên
tắc xuất xứ”; bên cạnh đó là thách thức về xu hướng
đầu tư rất nhanh và mạnh của các nhà đầu tư nước
ngoài vào thị trường trong nước. Khi biết rõ mốc thời
gian có thể thu được lợi ích từ Hiệp định của Việt Nam
thì có thể ngay lập tức các nhà đầu tư nước ngoài sẽ
đầu tư vào Việt Nam. Doanh nghiệp dệt may của Việt
Nam khi đó sẽ rơi vào khó khăn trong cạnh tranh vì
yếu hơn các doanh nghiệp nước ngoài trên nhiều mặt.

Thứ ba: Các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam
hiện nay vẫn sản xuất gia công, may đơn hàng theo
mẫu mã và chất liệu đặt hàng của nước ngoài, năng
suất lao động còn thấp. Do đó, sức cạnh tranh của các
doanh nghiệp trên thị trường quốc tế vẫn còn yếu so
với các doanh nghiệp nước ngoài. Nguy cơ mất cả thị
trường nội địa và quốc tế vào tay các doanh nghiệp
nước ngoài là có thể xảy ra. 

Thứ tư: Trong nội khối các nước CPTPP có nhiều
nước mạnh về xuất khẩu hàng dệt may như Mexico,
Peru, Malaysia. Ngành dệt may của các quốc gia này
đều phát triển sớm hơn Việt Nam và có sự tự chủ về
nguyên vật liệu đầu vào. Đây là một nguy cơ khi
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still produce and process, implement contracts accord-
ing to the ordered foreign designs and materials, and
labor productivity is still low. Therefore, the competi-
tiveness of enterprises in the international market is
still weak compared to foreign enterprises. The threat
of losing both domestic and international markets to
foreign enterprises is possible.

Fourthly, in the intra-regional countries, there are
a lot of strong countries in exporting textiles and gar-
ments like Mexico, Peru and Malaysia. The textile and
garment sector of these countries was developed ear-
lier than Vietnam and had the autonomy in input
materials. This is a threat when Vietnamese textile and
garment enterprises are both partners and competi-
tors with these countries’ textile and garment sector.

3.  Strengths and weaknesses of Vietnam’s tex-
tile and garment

3.1. Strengths

Firstly, the textile and garment sector still takes com-
petitive advantages of low labor costs and abundant and
young labor force. Vietnamese workers are considered
to be hard-working and intelligent, only need a short-
term training to be able to work in the sector.

Secondly, Vietnam’s Government is stepping up the
implementation of measures to improve the autonomy
in input materials of some key export sectors including
textile and garment. In the coming time, textile and
garment enterprises will receive practical support from
the authorities to improve the autonomy of the sector.

Thirdly, Vietnam's textile and garment enterprises
have had a lot of good experiences in taking advantage
of benefits from the free trade agreements, so there is
a quite good preparation for the utilization of the bene-
fits from joining the CPTPP to develop the sector.

3.2. Weaknesses

Firstly, in general, Vietnam's textile and garment
enterprises are small-scale, weak financial potential as
well as limited technological level. This is the main weak-

doanh nghiệp dệt may Việt Nam vừa là đối tác vừa
là đối thủ cạnh tranh với ngành dệt may của các
nước này.

3.  Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của ngành
dệt may Việt Nam

3.1. Điểm mạnh

Thứ nhất: Ngành dệt may vẫn tận dụng được lợi
thế cạnh tranh từ chi phí nhân công thấp và lực lượng
lao động trẻ, dồi dào. Lao động Việt Nam được đánh
giá là cần cù, thông minh, chỉ cần đào tạo trong thời
gian ngắn là có thể làm việc trong ngành. 

Thứ hai: Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh thực
hiện các giải pháp tiến đến nâng cao tỷ lệ tự chủ trong
nguyên vật liệu đầu vào của một số ngành xuất khẩu
chủ lực, trong đó có dệt may. Trong thời gian tới, các
doanh nghiệp ngành dệt may sẽ nhận được những hỗ
trợ thiết thực từ phía các cơ quan chức năng để nâng
cao khả năng tự chủ của ngành. 

Thứ ba: Các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam
đã có nhiều kinh nghiệm tốt trong việc tận dụng các
lợi ích từ các hiệp định tự do thương mại, do vậy sẽ có
sự chuẩn bị khá chu đáo cho việc tận dụng các lợi ích
từ việc tham gia CPTPP để phát triển ngành. 

3.2. Điểm yếu

Thứ nhất: Nhìn chung các doanh nghiệp dệt may
của Việt Nam có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính yếu
cũng như trình độ công nghệ còn hạn chế. Đây là điểm
yếu cốt lõi của doanh nghiệp dệt may Việt Nam khi
gia tăng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài
khi tham gia vào Hiệp định CPTPP trong thời gian tới. 

Thứ hai: Chuỗi giá trị ngành dệt may chưa đáp ứng
được yêu cầu khắt khe của CPTPP là “nguyên tắc xuất
xứ”. Vì vậy, điểm yếu tiếp theo của ngành dệt may
Việt Nam là sự phụ thuộc về máy móc, nguyên vật liệu
vào một số quốc gia không tham gia vào Hiệp định
như Trung Quốc, Hàn Quốc. Vấn đề này có thể làm
giảm lợi ích có được từ tham gia vào CPTPP của Việt
Nam trong thời gian tới. 
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ness of Vietnam’s textile and garment enterprises in the
context of the increasing competition with foreign enter-
prises when participating in the CPTPP in the coming time.

Secondly, the textile and garment value chain has
not met the strict requirements of the CPTPP that is
“origin principle”. Therefore, the next weakness of
Vietnam's textile and garment sector is the reliance on
machinery and materials in a number of countries that
do not participate in the Agreement such as China and
Korea (Republic). This problem may reduce the bene-
fits gained from Vietnam’s participation in the CPTPP
in the coming time.

Thirdly, the management level of our country's
textile and garment enterprises is still limited. Despite
progresses in improving corporate management effi-
ciency, the level of managers in the textile and gar-
ment sector remains weak compared to textile and
garment enterprises in developed countries.

Fourthly, transportation and logistics costs of
Vietnam’s textile and garment enterprises are still high
because of the limited level of these industries in Vietnam.
These costs have pushed up the prices of Vietnamese tex-
tiles and garments but it is difficult to cut the costs
because of the dependence on transport partners.

4. Some policy recommendations for textile and
garment in the coming time

The fact that the CPTPP officially will come into
operation in early 2019 has opened a new phase in
Vietnam's economic integration process. As a key
export economic sector, the textile and garment sec-
tor has great opportunities and challenges. In order to
be more successful in the coming time, Vietnam's tex-
tile and garment sector should pay attention to a num-
ber of issues as follows:

Firstly, Vietnam’s textile and garment enterprises
need to study to proceed to operate the production
process according to the global standards on materials
for the textile and garment sector towards organic
materials that is without using the chemical treatment
technology, ensuring consumer health. Therefore,

Thứ ba: Trình độ quản trị của các doanh nghiệp
dệt may nước ta vẫn còn hạn chế. Mặc dù đã có
những tiến bộ trong việc nâng cao hiệu quả quản lý
doanh nghiệp nhưng trình độ của đội ngũ các nhà
quản trị trong ngành dệt may vẫn là điểm yếu khi so
với các doanh nghiệp dệt may tại các nước phát triển.

Thứ tư: Chi phí vận tải, logistic của doanh nghiệp
dệt may Việt Nam còn ở mức cao vì trình độ các ngành
này tại Việt Nam còn hạn chế. Các chi phí này đã đẩy
giá thành hàng dệt may Việt Nam lên cao nhưng lại
khó cắt giảm vì sự phụ thuộc vào các đối tác vận tải. 

4. Một số khuyến nghị chính sách cho ngành dệt
may trong thời gian tới

Sự kiện Hiệp định CPTPP chính thức đi vào vận
hành vào đầu năm 2019 đã mở ra một giai đoạn mới
trong quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam. Là một
ngành kinh tế xuất khẩu chủ lực nên ngành dệt may
đang đứng trước các cơ hội cũng như thách thức lớn.
Để có thể thành công hơn trong thời gian tới thì
ngành dệt may của Việt Nam nên lưu ý một số vấn đề
như sau:

Thứ nhất: Các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam
cần nghiên cứu để tiến đến vận hành quy trình sản
xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu về nguyên liệu cho
ngành dệt may theo hướng nguyên liệu hữu cơ, tức
không qua công nghệ xử lý hóa chất, bảo đảm sức
khỏe người tiêu dùng. Từ đó, các doanh nghiệp Việt
Nam cần đầu tư về vấn đề truy xuất nguồn gốc
nguyên liệu cho sản phẩm xuất khẩu. 

Thứ hai: Các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao
chất lượng ở các khâu từ sợi - dệt - nhuộm để tiến đến
bước chân vào các thị trường khó tính. Tiếp tục đẩy
mạnh xây dựng hệ thống các doanh nghiệp sản xuất
sản phẩm phụ trợ cho doanh nghiệp ngành dệt may
để ngày càng tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh
doanh theo các cam kết của Hiệp định CPTPP.  

Thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn vốn FDI
vào các khâu còn yếu trong quy trình sản xuất dệt may,
da giày. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý có sàng lọc đối
với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài theo hướng ưu
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Vietnamese enterprises need to invest in the issue of
traceability of raw materials for export products.

Secondly, enterprises need to continue to improve
the quality at different stages from yarn - textile - dye-
ing to step into fastidious markets. Continue to pro-
mote the development of a system of auxiliary prod-
uct manufacturing enterprises for the textile and gar-
ment enterprises to become more and more
autonomous in the production and business according
to the commitments of the CPTPP.

Thirdly, continue to promote attraction of FDI cap-
ital in the weak stages in the textile, garment and
footwear production process. However, it is also nec-
essary to pay attention to the screening of foreign-
invested enterprises in the direction of prioritizing
advanced technologies as the production of textile and
garment materials without carefulness will bring high
environmental cost burden to the society.

Fourthly, the textile and garment business commu-
nity is required to actively shift in the way of organiz-
ing production, gradually proceeding to do from
domestic design and raw materials to get the effective
benefits from this important trade agreement.
Moreover, enterprises must also develop a chain of
cooperation and effective implementation of projects,
investment in technology in a modern and environ-
mentally friendly way.

B. FISHERIES

1. Impacts of the cPTPP on fisheries

Over the past decade, the fisheries sector has
always been among the leading group in Vietnam's top
export sectors. According to the data from the General
Statistics Office, fishery export value in 2017 was
about USD 8.3 billion, up by 18% from 2016.
Therefore, in 2017, fishery ranked 6th among key
export items of Vietnam. Specially, in 2017, EU sur-
passed the United States to become Vietnam’s largest
fishery importer with USD 1.46 billion, up by 22% from
2016. Vietnam’s other large fishery consuming mar-
kets experiencing a quite good export value were the

tiên công nghệ tiên tiến, vì sản xuất nguyên liệu ngành
dệt may nếu trong trường hợp không cẩn thận đem lại
gánh nặng chi phí môi trường của xã hội rất lớn.

Thứ tư: Cộng đồng doanh nghiệp dệt may phải chủ
động chuyển dịch trong cách thức tổ chức sản xuất,
dần tiến đến phải làm từ thiết kế, nguyên liệu trong
nước thì mới lấy được lợi ích hiệu quả của hiệp định
thương mại quan trọng này. Đồng thời, các doanh
nghiệp cũng phải xây dựng chuỗi liên kết hợp tác và
triển khai hiệu quả các dự án, đầu tư với công nghệ
theo hướng hiện đại và thân thiện với môi trường. 

B. NGÀNH THỦY SẢN

1. Đánh giá tác động của cPTPP đến ngành thủy sản

Trong vòng hơn một thập kỷ qua, ngành thủy sản
luôn nằm trong nhóm dẫn đầu trong danh sách các
ngành xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Theo số liệu
Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu thủy sản
năm 2017 đạt khoảng 8,3 tỷ USD, tăng trưởng hơn
18% so với năm 2016. Như vậy, trong năm 2017, thủy
sản đứng thứ 6 trong số các nhóm hàng xuất khẩu
chính của Việt Nam. Đặc biệt, năm 2017, EU đã vượt
qua Hoa Kỳ trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản
lớn nhất của Việt Nam với trị giá đạt 1,46 tỷ USD, tăng
22% so với năm 2016. Các thị trường khác tiêu thụ
thủy sản lớn của Việt Nam đều được duy trì khá tốt
bao gồm: Hoa Kỳ đạt 1,41 tỷ USD tương đương với
năm 2016, trong khi đó xuất khẩu sang Nhật Bản tăng
18,6%, đạt 1,3 tỷ USD, Trung Quốc đạt 1,09 tỷ USD,
tăng 59,4% và Hàn Quốc đạt 779 triệu USD, tăng
28,1%. Hiện nay, ngành thủy sản đang có hơn 900
đầu mối liên tục tìm kiếm cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu
hàng hóa trong lĩnh vực thủy sản đi khoảng 160 thị
trường khác nhau. Việt Nam hiện đang có khoảng hơn
600 nhà máy phục vụ chế biến hàng hóa thủy sản xuất
khẩu. Đây là một trong những thế mạnh giúp ngành
thủy sản Việt Nam có sức cạnh tranh trên thị trường
sản phẩm thủy sản quốc tế. 

Số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Việt Nam (VASEP), tính chung trong 7 tháng đầu năm
2018, xuất khẩu thủy sản đã đạt khoảng 4,78 tỷ USD
và đang có mức tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017.
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United States (USD 1.41 billion, equaling to that of
2016, Japan (USD 1.3 billion, up by 18.6%), China
(USD 1.09 billion, up by 59.4%) and South Korea
(USD 779 million, up by 28.1%). Currently, the fish-
eries sector has more than 900 focal points continu-
ously looking for opportunities to promote exports of
fishery products to about 160 different markets.
Vietnam has more than 600 factories processing fish-
ery products for exports. This is one of the strengths,
helping Vietnam’s fisheries to have the competitive-
ness in the international fishery product market.

According to the data from the Vietnam
Association of Seafood Exporters and Producers
(VASEP), for the first 7 months of 2018, seafood
exports was about USD 4.78 billion, up by 8.5% year
on year. The main export items such as shrimp, pan-
gasius and tuna experienced a recovery in prices as
well as increased export volume.

In 2018, the event that Vietnam and 10 countries
ratified the CPTPP has opened a new chapter for the
development of the sector in the future. In fact, the
market of countries under the CPTPP is a market that
really attracts Vietnamese seafood exporters when
Vietnam’s seafood exports to the bloc in 2017 was
USD 2.1 billion, accounting for 24.7% of total seafood
export value. However, Japan is still a key market,
other markets are still being exploited at a modest
level. Therefore, exporting to the intra-regional mar-
kets of the CPTPP is still the top target of Vietnam
seafood in the coming time because exports of
seafood to the CPTPP countries still account for
24.7%. Although at the end of the period, the US did
not participate in this Agreement, the total trade value
in the bloc was still more than USD 10,000 billion,
thereby proving that the market of countries under the
CPTPP is an extremely potential consumer market for
Vietnam's fisheries in the coming time. (Figure 13).

In addition, Vietnam’s fisheries will have more
advantages and opportunities for exports if the CPTPP
and the Vietnam-EU Free Trade Agreement (EVFTA)
come into effect. The intra-regional market of the 11
CPTPP member countries includes Canada, Mexico,
Peru, Chile, New Zealand, Australia, Japan, Singapore,

Các mặt hành xuất khẩu chính như tôm, cá tra, cá ngừ
đều có giá cả phục hồi cũng như sản lượng xuất khẩu
tăng lên. 

Năm 2018, sự kiện Việt Nam cùng 10 quốc gia phê
chuẩn Hiệp định CPTPP đã mở ra một chương mới cho
sự phát triển của ngành trong tương lai. Trên thực tế,
thị trường các quốc gia thuộc CPTPP là một thị trường
thực sự thu hút các nhà xuất khẩu thủy sản Việt Nam,
khi năm 2017 xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào khối
này đạt 2,1 tỷ USD, chiếm 24,7% tổng kim ngạch xuất
khẩu thủy sản. Song Nhật Bản vẫn là thị trường chủ
chốt, các thị trường khác hiện vẫn còn được khai thác
ở một chừng mực khá khiêm tốn. Chính vì vậy, xuất
khẩu vào thị trường các nước nội khối CPTPP vẫn là
mục tiêu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong thời
gian tới vì hiện nay xét về tỷ trọng, xuất khẩu thủy sản
vào các nước thuộc khối CPTPP vẫn đang chiếm
24,7%. Mặc dù vào giai đoạn cuối, Mỹ đã không tham
gia Hiệp định này nhưng tổng kim ngạch thương mại
trong khối vẫn vượt 10.000 tỷ USD, từ đó chứng minh
thị trường các nước thuộc CPTPP là một thị trường tiêu
dùng cực kỳ tiềm năng cho ngành thủy sản của Việt
Nam trong thời gian tới. (Hình 13).

Bên cạnh đó, ngành thủy sản Việt Nam tăng thêm
nhiều lợi thế và cơ hội xuất khẩu nếu CPTPP và Hiệp
định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cùng
đi vào thực thi. Nội khối thị trường 11 nước thành viên
CPTPP, bao gồm Canada, Mexico, Peru, Chile, New
Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei,
Malaysia và Việt Nam, có thể thấy Việt Nam sẽ tận
dụng được lợi thế để xâm nhập sâu vào các thị trường
trong khối, đặc biệt là Canada, Mexico và Peru – các
quốc gia mà Việt Nam chưa tiến hành ký kết các hiệp
định thương mại tự do.

Theo VASEP, các quốc gia thành viên CPTPP hàng
năm nhập khẩu khoảng gần 2 tỷ USD hàng hóa, tương
đương 23% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam;
trong đó, Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico là
những đối tác thương mại chính của xuất khẩu thủy
sản. Khi Hiệp định CPTPP đi vào thực thi, các doanh
nghiệp xuất khẩu tôm, bạch tuộc, cá ngừ vào thị
trường Nhật sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Bên cạnh
đó, nếu kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng trưởng
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Brunei, Malaysia and Vietnam and it can be seen that
Vietnam will take its advantage to deeply entering
markets within the bloc especially Canada, Mexico and
Peru - countries where Vietnam has not yet signed
free trade agreements.

According to the VASEP, the CPTPP member coun-
tries annually spend about USD 2 billion on importing
goods, equivalent to 23% of Vietnam's total export value
in which Japan, Australia, Canada and Mexico are
Vietnam’s key seafood importers. When the CPTPP
comes into effect, enterprises exporting shrimp, octopus
and tuna to Japan will be benefitted. Besides, if seafood
export value grows positively, imports of input seafood
materials for export processing of Vietnamese enterpris-
es will also increase significantly. However, this is a prob-
lem to keep in mind when the CPTPP has binding bene-
fits from tariff preferences related to the traceability of
raw materials in the production of products. Specifically,
in 2017, seafood materials were mainly imported from
India (USD 357 million, up by 29.6%), Norway (USD 122

khả quan thì nhập khẩu nguyên liệu thủy sản đầu vào
để chế biến xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam
cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên đây là một vấn đề
cần lưu ý khi CPTPP có rằng buộc lợi ích từ ưu đãi thuế
quan tới vấn đề nguồn gốc của nguyên vật liệu trong
việc sản xuất sản phẩm. Cụ thể, năm 2017 thì nguồn
nhập khẩu nguyên liệu thủy sản chủ yếu có xuất xứ
từ: Ấn Độ 357 triệu USD, tăng 29,6%; Na Uy 122 triệu
USD, tăng 17,3%; Trung Quốc 112 triệu USD, tăng
mạnh 58%; Đài Loan 103 triệu USD. Tổng kim ngạch
nhập khẩu thủy sản năm 2017 đã tăng 3,4% so với
năm 2016.

Khi Việt Nam tham gia vào hiệp định CPTP, lợi thế
là rất lớn khi so sánh với một quốc gia cạnh tranh
trong lĩnh vực này là Thái Lan. Nhờ có Hiệp định
CPTPP thì hàng hóa xuất khẩu của ngành thủy sản của
Việt Nam sẽ giành được ưu thế tại 10 quốc gia thành
viên vì trong đó 25% thị phần xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam hiện đang nằm ở nhóm này. Theo nội dung
của Hiệp định CPTPPP đối với mặt hàng thủy sản,
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Figure 13: SEAFOOD EXPORTS OF VIETNAM, 2010-2017 (UNIT: MILLION USD)



million, up by 17.3%), China (USD 112 million, up by
58%); Taiwan (USD 103 million). Total seafood import
value in 2017 increased by 3.4% from 2016.

When Vietnam joins the CPTP, the advantage is
huge when compared to a competitive country in this
field, Thailand. Thanks to the CPTPP, Vietnam's
seafood exports will gain the advantage in 10 member
countries because 25% of Vietnam's seafood export
market share is in this group. According to the content
of the CPTPPP on fishery products, Canada and Peru
will eliminate tariffs completely to 0% as soon as the
Agreement comes into effect and some other countries
will cut tariffs according to the roadmap (no later than
16 year). Therefore, the signing of the CPTPP and the
EVFTA in the coming time will be great opportunities
for Vietnamese seafood enterprises to expand export
markets especially new markets such as Canada, Peru
and Mexico. At the same time, these agreements will
improve the competitiveness of Vietnamese seafood
products compared to many competing countries that
are currently not participating in free trade agreements
(FTAs) with the CPTPP countries.

A typical example is tuna in which Thailand and
China, Vietnam’s two biggest rivals, have the largest
export market share, but both countries have not
signed FTAs with the EU and are also not a member of
the CPTPP. Thus, this means that tuna products of
Vietnamese enterprises have an absolute advantage of
tariffs compared to enterprises of the two countries in
the two major markets, Europe and the CPTPP bloc.
Regarding shrimp products, Vietnam ranks second in
shrimp exports with a market share of 14%, only fol-
lowing India (15%). After the CPTPP and EVFTA come
into effect, Vietnam will be able to cut import tariffs on
material shrimp and tariffs on processed shrimp
exported to the EU and the CPTPP market. Meanwhile,
India is not a member of the CPTPP and is still in the
process of negotiating the FTA (but it is currently sus-
pended). Thus, the CPTPP is a great opportunity for
Vietnamese shrimp to surpass Indian shrimp to
become the leading export item in the market. 

Besides, according to Vietnamese seafood
exporters, the price competition in the fisheries is

Canada và Peru sẽ xóa bỏ thuế quan hoàn toàn về 0%
ngay khi Hiệp định có hiệu lực và một số nước khác
cắt giảm thuế theo lộ trình (chậm nhất là 16 năm).
Như vậy, việc ký kết hiệp định CPTPP và tới đây là
Hiệp định EVFTA sẽ là các cơ hội rất lớn để các doanh
nghiệp thủy sản Việt Nam mở rộng thị trường xuất
khẩu, đặc biệt là các thị trường mới như Canada, Peru,
Mexico. Đồng thời, các hiệp định này sẽ nâng cao khả
năng cạnh tranh của hàng thủy sản Việt Nam so với
nhiều quốc gia cạnh tranh mà hiện nay chưa tham gia
các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các quốc gia
trong khối CPTPP.  

Ví dụ điển hình với mặt hàng cá ngừ, hiện tại hai
quốc gia Thái Lan và Trung Quốc - hai đối thủ lớn nhất
của Việt Nam với thị phần xuất khẩu lớn nhất, nhưng
cả hai quốc gia này đều chưa ký kết FTA với EU và
cũng đồng thời không phải là thành viên của Hiệp định
CPTPP. Như vậy, điều này đồng nghĩa với mặt hàng cá
ngừ của các doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế tuyệt
đối về thuế quan so với doanh nghiệp của hai quốc gia
nói trên tại hai thị trường lớn là Châu Âu và nội khối
CPTPP. Về sản phẩm tôm, Việt Nam đang đứng thứ 2
thế giới về xuất khẩu tôm với thị phần 14%, chỉ thua
Ấn Độ (15%). Sau khi các hiệp định CPTPP và EVFTA
có hiệu lực, Việt Nam sẽ được cắt giảm thuế nhập
khẩu tôm nguyên liệu và cả thuế xuất khẩu tôm chế
biến vào EU và thị trường khối CPTPP. Trong khi đó,
Ấn Độ không phải thành viên CPTPP và vẫn đang
trong quá trình đàm phán FTA (nhưng hiện tại đang bị
tạm ngưng). Như vậy, hiệp định CPTPP là cơ hội lớn
để sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam vươn lên
cạnh tranh vị trí xuất khẩu hàng đầu với các doanh
nghiệp Ấn Độ. 

Bên cạnh đó, theo các doanh nghiệp xuất khẩu thủy
sản Việt Nam, sự cạnh tranh về giá trong ngành hàng
thủy sản đang rất lớn, trong khi đó mức thuế xuất khẩu
thủy sản vào một số thị trường tiêu thụ tiềm năng lại ở
mức rất cao. Cụ thể, tôm xuất khẩu của Việt Nam vào
khu vực EU có mức thuế trung bình là 6 - 20%, mặt
hàng cá ngừ cũng có mức thuế từ 11 - 20%. Đối với các
thị trường trong CPTPP, mỗi nước áp dụng mức thuế
suất khác nhau, dao động từ 2 -10%. Như vậy, khi
CPTPP (cũng như EVFTA) có hiệu lực, việc cắt giảm các
dòng thuế sẽ giúp sản phẩm thủy sản Việt Nam hạ giá
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huge while the seafood export tax rate on some
potential markets is very high. Specifically, Vietnam's
shrimp exports to the EU have an average tax rate of
6-20%, tuna products also have a tax rate of 11-20%.
For markets in the CPTPP, each country applies differ-
ent tax rates, ranging about 2-10%. Therefore, when
the CPTPP (as well as the EVFTA) takes effect, the
reduction of tariff lines will help Vietnamese seafood
products lower their prices significantly and enhance
their competitiveness as well as export value.

2. Opportunities and threats of the cPTPP for
fisheries

2.1. Opportunities

Firstly, Vietnam's signing of the CPTPP and a
roadmap to cut import tariffs are a great opportunity
for Vietnamese seafood enterprises to expand their
export markets especially new and potential markets
like Canada. Peru or Mexico.

Secondly, Vietnam's fisheries sector will have more
opportunities to attract foreign investment into the
aquaculture sector to take advantage of Vietnam as a
member of the CPTPP. The increased foreign invest-
ment attraction is an opportunity to improve the fish-
ery value chain by improving production technologies
as well as improving product quality.

Thirdly, Vietnamese seafood enterprises also have
conditions to participate more deeply in supply chains
within the intra-regional bloc of the CPTPP thanks to the
investment shifts of multinational corporations and diver-
sification of the supply of raw materials in the next time.

Fourthly, competitive pressure from the CPTPP
forces enterprises to undertake comprehensive
reforms, from which enterprises will have the opportu-
nity to develop a better, stable and transparent busi-
ness environment within their own enterprises.

2.2. Threats

Firstly, Vietnam's signing of the CPTPP and the
roadmap to cut import tariffs on the other hand also

thành đáng kể và nâng cao khả năng cạnh tranh cũng
như giá trị kim ngạch xuất khẩu.

2. Phân tích cơ hội và nguy cơ của cPTPP đối với
ngành thủy sản

2.1. cơ hội

Thứ nhất: Việc Việt Nam ký kết CPTPP và lộ trình
cắt giảm thuế nhập khẩu là một cơ hội lớn để các
doanh nghiệp thủy sản Việt Nam mở rộng thị trường
xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường mới và tiềm năng
như Canada, Peru hay Mexico.

Thứ hai: Ngành thủy sản Việt Nam sẽ có thêm
nhiều cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực
nuôi trồng thủy sản để tận dụng lợi thế Việt Nam là
thành viên của CPTPP. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài
tăng lên là cơ hội để nâng cao chuỗi giá trị ngành thủy
sản thông qua việc cải tiến các công nghệ sản xuất
cũng như cải thiện chất lượng sản phẩm.

Thứ ba: Các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cũng
có điều kiện tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng
trong nội khối CPTPP nhờ sự dịch chuyển đầu tư của
các tập đoàn đa quốc gia và đa dạng hóa nguồn cung
nguyên liệu trong thời gian tới. 

Thứ tư: Áp lực cạnh tranh từ CPTPP buộc các
doanh nghiệp phải tiến hành cải cách toàn diện, từ đó
các doanh nghiệp sẽ có cơ hội xây dựng một môi
trường kinh doanh tốt hơn, ổn định và minh bạch hơn
trong nội bộ doanh nghiệp của mình.

2.2. Nguy cơ

Thứ nhất: Việc Việt Nam ký kết CPTPP và lộ trình
cắt giảm thuế nhập khẩu mặt khác cũng chứa đựng
nguy cơ bị mất thị trường trong nước cũng như nước
ngoài vì các doanh nghiệp thủy sản của các quốc gia
khác có tiềm lực mạnh hơn trên nhiều mặt.

Thứ hai: Ngành thủy sản Việt Nam đang đối mặt
với điều kiện môi trường nuôi trồng thủy sản ngày
càng ô nhiễm. Các vùng nuôi trồng lớn đang phải chịu
các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ô nhiễm nguồn
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contain the threat of losing domestic and foreign mar-
kets because seafood enterprises of other countries
have stronger potential on many aspects.

Secondly, Vietnam's fisheries sector is facing
increasingly polluted aquaculture environment. Large
farming areas are suffering from serious problems
related to water pollution. Environmental pollution has
reduced the reputation of the Vietnamese seafood
products in penetrating into the high-income and well-
educated population markets of the CPTPP.

Thirdly, the CPTPP is a free trade agreement with
high standards because it not only refers to tradition-
al areas such as tariff reductions for goods and servic-
es but also the framework in handling issues of occu-
pational safety, environment and procurement of the
Government or those of state-owned enterprises.
Therefore, not only enterprises but also fisheries man-
agement agencies must modernize the management
process to improve the quality of fishery products for
the whole market in the Agreement. On the
Vietnamese seafood business community side, it is
necessary to accelerate the process of transparency in
production processes and traceability.

3. Strengths and weaknesses of Vietnam’s fisheries

3.1. Strengths

Firstly, the fisheries is one of Vietnam's strong sec-
tors and one of the sectors with the earliest integra-
tion process. Therefore, the Vietnamese seafood
enterprise system has been accustomed to facing
competition in the international arena. This is a
strength to help enterprises to soon have optimal solu-
tions to get the maximum benefits from Vietnam's par-
ticipation in the CPTPP in the coming time.

Secondly, the Vietnamese seafood business com-
munity is also led by a quite strong association,
Vietnam Association of Seafood Exporters and
Producers (VASEP). This is also a strength so that in
the coming time, through the activities of the
Association, Vietnamese seafood enterprises can
establish value chains with the participation of many

nước. Ô nhiễm môi trường đã làm giảm uy tín của
hàng hóa thủy sản Việt Nam trong việc xâm nhập vào
các thị trường có dân trí và thu nhập cao thuộc CPTPP.  

Thứ ba: Hiệp định CPTPP là một hiệp định thương
mại tự do có tiêu chuẩn cao vì không chỉ đề cập tới các
lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với
hàng hóa, dịch vụ mà còn cả khung khổ trong xử lý
những vấn đề an toàn lao động, môi trường, mua sắm
của Chính phủ hoặc vấn đề doanh nghiệp nhà nước.
Do đó không chỉ doanh nghiệp mà cả các cơ quan
quản lý ngành thủy sản cũng phải hiện đại hóa quá
trình quản lý điều hành nhằm nâng cao chất lượng sản
phẩm thủy sản phục vụ cho toàn bộ thị trường trong
Hiệp định. Về phía cộng đồng doanh nghiệp thủy sản
Việt Nam, cần phải đẩy nhanh quá trình minh bạch
hóa quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc.

3. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của ngành
thủy sản Việt Nam

3.1. Điểm mạnh

Thứ nhất: Ngành thủy sản là một trong những
ngành thế mạnh của Việt Nam và là một trong những
ngành có quá trình hội nhập sớm nhất. Do đó, hệ
thống doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã quen với
việc phải đối mặt với các hình thức cạnh tranh trên
trường quốc tế. Đây là một điểm mạnh giúp các doanh
nghiệp sớm có được các giải pháp tối ưu để có được
các lợi ích tối đa từ việc Việt Nam tham gia vào Hiệp
định CPTPP trong thời gian tới.

Thứ hai: Cộng đồng doanh nghiệp thủy sản Việt
Nam cũng được dẫn dắt bởi một hiệp hội khá mạnh là
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(VASEP). Đây cũng là một thế mạnh để thời gian tới
các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam có thể thông qua
hoạt động của Hiệp hội nhằm thiết lập các chuỗi giá
trị với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước
nhằm tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu các rủi ro khi phụ
thuộc vào các đối tác nước ngoài. 

Thứ ba: Các doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam
có một thế mạnh có vùng nuôi trồng trải dài trên toàn
bộ lãnh thổ và một bờ biển dài với sự đa dạng của các
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domestic enterprises to maximize benefits and mini-
mize risks when depending on foreign partners.

Thirdly, Vietnamese seafood enterprises have a
strength with aquaculture areas stretching over the
entire territory and a long coast with the diversity of flora
and fauna systems. Therefore, Vietnamese seafood
enterprises can increase aquaculture and fishing produc-
tion in case of market demand. This is a strength com-
ing from the nation's natural characteristics.

3.2. Weaknesses

Firstly, like other sectors, Vietnam's seafood busi-
ness community still has not had many large enterpris-
es with stable business for a long time so that they can
be a “backbone” for the sector. For some seafood
enterprises with a relatively large scale, they do not
have to specialize in their strengths and move to mul-
tidisciplinary activities (encroaching on real estate,
raising livestock and poultry), leading to being swept
into the crisis of other sectors.

Secondly, the corporate governance level remains
limited, financial leverage is often high and technology
level is limited, which are weaknesses of Vietnamese
seafood enterprises. These weaknesses lead to reduced
competitiveness with foreign seafood enterprises when
participating in the CPTPP in the coming time.

Thirdly, similar to the textile and garment value
chain, Vietnamese seafood enterprises have not yet met
the strict requirements of the CPTPP in terms of origin
transparency of input materials. As the export value
increases, import export also immediately increases and
reduces the added value of the sector. That the input
materials depend heavily on non-CPTPP countries such
as India, Norway, China and Taiwan shows a future pas-
siveness when fully implementing the Agreement.

4. Some policy recommendations for fisheries in
the coming time

For nearly two decades, the fisheries has main-
tained its position as one of the top five sectors in
terms of export value of Vietnam. The fisheries is also

hệ động, thực vật. Chính vì vậy, các doanh nghiệp
thủy sản Việt Nam có thể gia tăng sản lượng nuôi
trồng, đánh bắt trong trường hợp nhu cầu thị trường
đòi hỏi. Đây là một thế mạnh đến từ đặc điểm tự
nhiên của quốc gia.   

3.2. Điểm yếu

Thứ nhất: Tương tự các ngành nghề khác, cộng
đồng doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam vẫn chưa
có nhiều doanh nghiệp lớn, kinh doanh ổn định trong
thời gian dài để làm “xương sống” cho ngành. Một số
doanh nghiệp thủy sản có quy mô tương đối thì không
có sự chuyên sâu vào thế mạnh của mình và chuyển
sang hoạt động đa ngành (lấn sân sang bất động sản,
nuôi gia súc, gia cầm) dẫn đến bị cuốn vào vòng soáy
khủng hoảng của các ngành nghề khác, 

Thứ hai: Trình độ quản trị doanh nghiệp còn hạn
chế, đòn bẩy tài chính thường ở mức cao cũng như
trình độ công nghệ còn hạn chế là các điểm yếu của
các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Các điểm yếu
này dẫn đến giảm khả năng cạnh tranh với các doanh
nghiệp thủy sản nước ngoài khi tham gia vào Hiệp
định CPTPP trong thời gian tới. 

Thứ ba: Tương tự như chuỗi giá trị ngành dệt may,
hiện nay các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cũng
chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe của CPTPP về
minh bạch nguồn gốc xuất xứ của nguyên vật liệu đầu
vào. Khi giá trị xuất khẩu tăng thì ngay lập tức kim
ngạch nhập khẩu cũng tăng lên và làm giảm giá trị gia
tăng của ngành. Nguyên liệu đầu vào phụ thuộc nhiều
vào các quốc gia không nằm trong CPTPP như Ấn Độ,
Na Uy, Trung Quốc và Đài Loan cho thấy sự bị động
trong tương lai khi thực thi đầy đủ nội dung Hiệp định. 

4. Một số khuyến nghị chính sách cho ngành
thủy sản trong thời gian tới

Trong gần 2 thập kỷ qua thì ngành ngành thủy sản
luôn duy trì vị thế làm một trong năm ngành đứng đầu
về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
Ngành thủy sản cũng là ngành tạo ra nhiều việc làm
cho lao động nông thôn cũng như giúp ổn định cuộc
sống của người dân tại các vùng có thế mạnh về môi
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a sector that creates a lot of jobs for rural workers as
well as helps stabilize the lives of people in regions
with strengths in the water environment. In the com-
ing time, Vietnamese seafood enterprises should pay
attention to some issues as follows:

Firstly, Vietnamese seafood enterprises must step
up the development of farming processes in an
advanced form aimed at cultivating “green seafood”
towards environmental friendliness. Seafood/fishery
products must target organic materials to ensure con-
sumer health. It is necessary to promote business in
the direction that consumers can trace the origin of
raw materials used for export products.

Secondly, enterprises need to actively implement
measures to preserve the water environment so that
they can be used for “green” farming activities. Over
the past time, Vietnam has had to deal with a lot of
water environment incidents that have damaged the
reputation of seafood products in the international
arena. Therefore, each enterprise must be more proac-
tive in shaping its own production chain in the direction
of sustainability and environmental friendliness.

Thirdly, seafood enterprises need to continue pro-
moting the application of advanced technologies in
aquaculture. Advanced technologies applied in the
sector are the fundamental solution to increase pro-
ductivity, minimize labor costs as well as increase the
initiative in creating consumer-friendly products.

Fourthly, the Vietnam Association of Seafood
Exporters and Processors (VASEP) and authorities need
to continue to be more active in the focal role of con-
necting domestic seafood enterprises into the value
chains, acting as an intermediary connecting between
the domestic market and the foreign market to help
enterprises take advantage of opportunities to get the
greatest benefit from the CPTPP in the coming time.

c. FOOD – BEVERAGE 

1. Impacts of the cPTPP on food-beverage

Despite not being paid much attention like the

trường nước. Trong thời gian tới các doanh nghiệp
thủy sản Việt Nam cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Thứ nhất: Các doanh nghiệp ngành thủy sản của
Việt Nam phải đẩy mạnh xây dựng quy trình nuôi
trồng theo hình thức tiên tiến nhằm hướng đến ngành
nuôi trồng “thủy sản xanh” theo hướng thân thiện với
môi trường. Các sản phẩm của ngành phải hướng đến
các nguyên liệu hữu cơ để bảo đảm sức khỏe người
tiêu dùng. Cần đẩy mạnh kinh doanh theo hướng cho
người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc của
nguyên liệu dùng cho sản phẩm xuất khẩu. 

Thứ hai: Các doanh nghiệp cần chủ động thực hiện
các biện pháp giữ gìn môi trường nước để có thể sử
dụng cho hoạt động nuôi trồng “xanh”. Thời gian qua,
Việt Nam đã phải giải quyết rất nhiều các sự cố về môi
trường nước đã gây mất uy tín của hàng hóa ngành
thủy sản trên trường quốc tế. Từ đó, chính bản thân
từng doanh nghiệp phải chủ động hơn nữa trong việc
định hình chuỗi sản xuất của doanh nghiệp mình theo
hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Thứ ba: Các doanh nghiệp thủy sản cần tiếp tục
đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến trong
việc nuôi trồng thủy sản. Các công nghệ tiên tiến áp
dụng trong ngành chính là giải pháp căn cơ giúp tăng
năng suất, giảm thiểu chi phí nhân công cũng như
tăng sự chủ động trong tạo ra các sản phẩm thân
thiện với người tiêu dùng. 

Thứ tư: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Việt Nam (VASEP) và các cơ quan chức năng cần tiếp
tục chủ động hơn trong vai trò đầu mối kết nối các
doanh nghiệp thủy sản trong nước thành các chuỗi giá
trị liên kết chặt chẽ. Làm trung gian kết nối giữa thị
trường trong nước và thị trường nước ngoài nhằm
giúp các doanh nghiệp tận dụng cơ hội để có được lợi
ích lớn nhất từ Hiệp định CPTPP trong thời gian tới. 

c. NGÀNH THỰc PHẨM – ĐỒ UốNG

1. Đánh giá tác động của cPTPP đến ngành thực
phẩm-đồ uống

Mặc dù không được chú ý nhiều như các ngành
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leading exporting sectors such as textile and garment
and fisheries, food and beverage of Vietnam is also
forecasted to gain great benefits.

According to an analysis of the World Bank,
Vietnam's food and beverage also has an opportuni-
ty to increase production and export products to the
world. As forecasted by the World Bank, by 2030,
the total export value of Vietnam to CPTPP countries
will grow from USD 54 billion to USD 80 billion,
accounting for 25% out of Vietnam’s total export
value. Specifically, the research also shows that
export value of food and beverage of Vietnam to
CPTPP members will grow to USD 10.1 billion. The
market of CPTPP countries is also quite diverse in
terms of continents, which also opens up many
export potentials for Vietnam's food and beverage
sector. (Figure 14).

However, the CPTPP does bring in not only
opportunities but also the risks that require the

xuất khẩu hàng đầu như dệt may và thủy sản, ngành
thực phẩm-đồ uống của Việt Nam cũng được dự báo
sẽ thu được những lợi ích to lớn. 

Theo phân tích của Ngân hàng Thế giới (World
Bank) thì thực phẩm-đồ uống của Việt Nam cũng có cơ
hội trong việc gia tăng sản lượng và hướng đến việc
xuất khẩu sản phẩm ra thế giới. Theo dự báo của
World Bank, đến năm 2030, tổng kim ngạch xuất khẩu
của Việt Nam sang thị trường các quốc gia thuộc
CPTPP sẽ gia tăng từ mức 54 tỷ USD lên 80 tỷ USD và
chiếm 25% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam. Trong đó, kết quả nghiên cứu đã đưa ra số liệu
dự báo kim ngạch xuất khẩu của ngành thực phẩm-đồ
uống Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP sẽ
tăng trưởng ở mức 10,1 tỷ USD. Thị trường các quốc
gia CPTPP cũng khá đa dạng về châu lục cũng mở ra
nhiều tiềm năng xuất khẩu cho ngành thực phẩm-đồ
uống của Việt Nam. (Hình 14).

Mặc dù vậy, Hiệp định CPTPP không chỉ mang đến

Nhóm nước CPTPP / CPTPP countries

11,5%

1,8%

86,7%

Hoa Kỳ / America

Các nước khác / Other countries

Nguồn: LienVietPostBank
Source: LienVietPostBank

Hình 14: Tỷ TRọNG KIM NGạCH XUẤT KHẩU CỦA NGÀNH LươNG THựC, THựC PHẩM, Đồ UốNG, THUốC LÁ SANG
CÁC NướC THÀNH VIêN CPTPP 2017 (ĐơN Vị: %)
Figure 14: EXPORT VALUE PROPORTION OF FOOD, BEVERAGE AND TOBACCO TO THE CPTPP MEMBER COUNTRIES
IN 2017 (UNIT: %)
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preparation of the business community in the food-
beverage sector to continue to rapidly innovate and
develop to increase competitiveness of the sector in
the coming time. Typically, it is a direct competition
from two CPTPP member countries, Australia and
New Zealand that have a relatively strong food sec-
tor (especially dairy products), which is clearly rais-
ing a lot of concerns for the business community of
Vietnam's food sector when they have to compete
with food and beverage products of these two coun-
tries because the cost of producing food from
Australia and New Zealand is among the lowest in
the world. Besides, the confectionary market also
has risks from strong brands from traditional coun-
tries like Canada and Japan that can cause mass
bankruptcy for Vietnam's small and medium enter-
prises in the food sector without good preparation of
resources.

In terms of the demand, Vietnamese economy is
currently considered as one of the markets with very
potential food and beverage consumption. Specifically,
the population of Vietnam is up to nearly 94 million
people with the young population structure and the
dynamically developing economy which has facilitated
Vietnam's food-beverage sector to develop and accu-
mulate more resources to prepare for the big game
that is a competition in the market of CPTPP countries.
According to the data from the General Statistics
Office, consumption index of food-beverage manufac-
turing and processing sector for the first 9 months of
2018 is still maintaining a good growth rate when
reaching 8.1% compared to the same period last year.
Besides, the food - beverage sector also accounts for
the highest proportion in the current monthly spend-
ing structure of Vietnamese consumers with 35-40%
of total spending.

Besides, Vietnamese economy with the strengths
of young, abundant and low-wage labor force, joining
the CPTPP also helps increase the ability to attract
more foreign investment in the food sector because
foreign enterprises are increasingly attracted by the
political stability and potential of the Vietnamese mar-
ket over the past time. However, the authorities need
to consider the increase in foreign investment in the

cơ hội là còn cả những nguy cơ đòi hỏi sự chuẩn bị của
cộng đồng doanh nghiệp trong ngành thực phẩm-đồ
uống cần phải tiếp tục nhanh chóng đổi mới, phát
triển nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của ngành
trong thời gian tới. Điển hình về cạnh tranh trực tiếp
từ hai nước thành viên CPTPP: Australia và New
Zealand có ngành thực phẩm phát triển khá mạnh mẽ
(đặc biệt là các sản phẩm từ sữa) nên rõ ràng đang
gây nhiều lo ngại cho cộng đồng doanh nghiệp ngành
thực phẩm Việt Nam khi cạnh tranh với các sản phẩm
thuộc nhóm thực phẩm-đồ uống của 2 quốc gia này vì
chi phí sản xuất thực phẩm của Australia và New
Zealand thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Bên cạnh đó,
thị trường bánh kẹo cũng có những rủi ro từ các
thương hiệu mạnh đến từ các quốc gia có truyền
thống như Canada, Nhật Bản có thể gây phá sản hàng
loạt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam
trong ngành thực phẩm nếu không có những sự chuẩn
bị chu đáo về nguồn lực. 

Xét trên khía cạnh sức cầu thì nền kinh tế Việt Nam
hiện được đánh giá là một trong những thị trường có
sức tiêu thụ thực phẩm-đồ uống rất tiềm năng. Điển
hình là quy mô dân số lên đến gần 94 triệu người, cơ
cấu dân số trẻ và nền kinh tế phát triển năng động đã
tạo dư địa cho ngành thực phẩm-đồ uống của Việt
Nam phát triển và tích lũy thêm nguồn lực nhằm chuẩn
bị cho cuộc chơi lớn là cạnh tranh trên thị trường các
quốc gia CPTPP. Theo số liệu Tổng cục Thống kê, chỉ
số tiêu thụ của ngành sản xuất chế biến thực phẩm-đồ
uống trong 9 tháng đầu năm 2018 vẫn đang duy trì
mức tăng trưởng khá khi đạt mức 8,1% và so với cùng
kỳ năm trước. Bên cạnh đó, ngành hàng thực phẩm -
đồ uống cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu chi tiêu
hàng tháng của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay với
mức 35-40% tổng chi tiêu.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam với các thế
mạnh về nguồn nhân công trẻ, dồi dào và có tiền
lương thấp thì việc gia nhập CPTPP cũng giúp tăng khả
năng thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài vào ngành
thực phẩm vì các doanh nghiệp nước ngoài đang ngày
càng bị hấp dẫn bởi sự ổn định chính trị, tiềm năng
của thị trường Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, các
cơ quan chức năng cần xem việc gia tăng vốn đầu tư
nước ngoài trong lĩnh vực thực phẩm-đồ uống là một
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cơ hội tốt để các doanh nghiệp trong nước chuyển
dịch phương thức sản xuất theo hướng hiện đại và
thân thiện với môi trường trong thời gian tới. 

Thời gian qua nổi lên hiện tượng các nhà đầu tư
nước ngoài tham gia vào ngành thực phẩm và đồ uống
thông qua hình thức sát nhập và mua lại (M&A) cũng
như thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại
Việt Nam. Cụ thể như Tập đoàn CJ Chelijedang (Hàn
Quốc) đã chính thức mua lại cổ phần của Công ty Cầu
Tre với tỷ lệ sở hữu lên tới 71,6%. Tập đoàn này cũng
đang nắm giữ 64,9% vốn của Công ty TNHH thực
phẩm Minh Đạt và 3,8% cổ phần tại Công ty Vissan.
Hay các doanh nghiệp Thái Lan hợp tác chiến lược
cùng Masan, đầu tư cổ phiếu Vinamilk; Daesang Corp
(Hàn Quốc) đầu tư 100% cổ phần của CTCP thực
phẩm Đức Việt. Công ty Cổ phần Á Mỹ Gia bán toàn
bộ 100% cổ phần cho Earth Chemical (Nhật Bản);
Fraser & Neave Ltd. (Singapore) mua 5,4% cổ phần
của Vinamilk. Có thể thấy trong 5 năm trở lại đây mức
độ cạnh tranh trong ngành thực phẩm - đồ uống tại
Việt Nam ngày càng gia tăng. Tuy nhiên nhìn dưới góc
độ cạnh tranh thì việc các doanh nghiệp nước ngoài
gia tăng M&A là một cách tích cực giúp ngành thực
phẩm Việt Nam đón nhận “một làn gió mới”, tạo áp lực
buộc các doanh nghiệp trong nước phải chuyển mình
nhanh hơn nhằm bắt kịp áp lực cạnh tranh từ việc hội
nhập trong thời gian tới.

2. Phân tích cơ hội và nguy cơ của cPTPP đối với
ngành thực phẩm-đồ uống 

2.1. cơ hội

Thứ nhất: Ngành thực phẩm-đồ uống của Việt
Nam sẽ có cơ hội tiếp cận một thị trường tiềm năng có
sức mua lớn với dân số 500 triệu người và tổng giá trị
GDP khoảng 10.567 tỷ USD, chiếm khoảng 13,5%
GDP toàn cầu. Số liệu khảo sát của Vietnam Report
cũng chỉ ra rằng, riêng ở Việt Nam, thực phẩm - đồ
uống hiện chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu chi tiêu
hàng tháng của người tiêu dùng (chiếm khoảng 35%
mức chi tiêu). (Hình 15).

Thứ hai: Ngành thực phẩm-đồ uống của Việt Nam
cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội thu hút đầu tư nước

food-beverage sector as a good opportunity for
domestic enterprises to shift their production methods
towards modernity and environmental friendliness in
the future.

Moreover, over the past time, there has been a
phenomenon of foreign investors participating in the
food and beverage sector through mergers and
acquisitions (M&A) as well as establishing 100% for-
eign-owned enterprises in Vietnam. Specifically, CJ
Chelijedang Group (Korea) has officially acquired
shares of Cau Tre Company with the ownership rate
of up to 71.6%. The group is also holding 64.9%
capital of Minh Dat Food Co. Ltd and 3.8% of Vissan
shares or Thai enterprises have cooperated strategi-
cally with Masan, invested in Vinamilk shares;
Daesang Corp (Korea) has invested 100% shares of
Duc Viet Food JSC. A My Gia Joint Stock Company
has sold 100% of its shares to Earth Chemical
(Japan); Fraser & Neave Ltd. (Singapore) has
bought 5.4% of Vinamilk shares. It can be seen that
in the last 5 years, the level of competition in the
food and beverage sector in Vietnam has been
increasing. However, from a competitive perspec-
tive, the increase in M&A of foreign enterprises is a
positive way to help Vietnam's food sector to receive
“a new wind”, putting pressure on domestic enter-
prises to transform themselves faster to catch up
with competitive pressure from the integration in the
future.

2. Opportunities and threats of the cPTPP for
food and beverage 

2.1. Opportunities

Firstly, Vietnam's food-beverage sector will have
the opportunity to reach a potential market having a
strong purchasing power with a population of 500 mil-
lion people and a total value of GDP of about USD
10.567 billion, accounting for about 13.5% of global
GDP. The surveyed data of Vietnam Report also show
that in Vietnam, food and beverage sector currently
accounts for the highest proportion in the monthly
spending structure of consumers (accounting for
about 35% of spending). (Figure 15).
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Secondly, Vietnam’s food-beverage sector will also
have more opportunities to attract foreign investment.
The sharp growth in M&A activities in the sector in
recent years is an example of its attractiveness to for-
eign enterprises.

Thirdly, this is an opportunity for food and bever-
age enterprises to renovate their operation to orient
production for potential markets with higher living
standards, requiring new production approaches,
thereby changing fundamentally the activities of the
sector in the coming time.

2.2. Threats

Firstly, Vietnam's signing of the CPTPP and
reduced tariff barriers increase the threat of market
entry of foreign enterprises from countries with
strengths in this sector (Australia, New Zealand,
etc.). Threats from brand inferiority, governance or
capital size are issues that require enterprises in the

ngoài. Các hoạt động sát nhập và mua lại (M&A) gia
tăng mạnh trong ngành những năm gần đây là một ví
dụ cho thấy tính hấp dẫn của ngành đối với các doanh
nghiệp ngoại. 

Thứ ba: Đây là cơ hội để các doanh nghiệp ngành
thực phẩm đồ uống đổi mới lại hoạt động nhằm định
hướng sản xuất cho các thị trường tiềm năng có mức
sống người dân cao hơn thì đòi hỏi các cách tiếp cận
sản xuất mới, từ đó thay đổi căn bản các hoạt động
của ngành trong thời gian tới. 

2.2. Nguy cơ

Thứ nhất: Việc Việt Nam ký kết CPTPP và hàng rào
thuế quan bị cắt giảm làm tăng nguy cơ gia nhập thị
trường từ các doanh nghiệp ngoại đến từ các quốc gia
có thế mạnh trong lĩnh vực này (Australia, New
Zealand…). Các nguy cơ đến từ sự thua kém về
thương hiệu, khả năng quản trị hay quy mô vốn - là
những vấn đề đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành

Thực phẩm, đồ uống /
Food&Beverage

Giải trí, giáo dục /
Entertainment, education

Điện, nước sinh hoạt /
Electricity, water

Quần áo, giày dép /
Clothes, shoes

Dịch vụ giao thông, viễn thông /
Transportation and telecommunications services

Đồ điện tử, gia dụng /
Electronics and household appliances

Y tế, sức khỏe /
Healthcare

34%

16%13%

11%

10%

9%
7%

Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát thói quen mua hàng thực phẩm - đồ uống của người tiêu dùng Việt Nam, tháng 9/2018
Source: Vietnam Report, Survey on Vietnamese consumers’ habits to buy food-beverage products, September 2018

Hình 15: Cơ CẤU CHI TIêU TRUNG BÌNH HÀNG THÁNG CỦA NGưỜI TIêU DùNG VIệT NAM (ĐơN Vị: %)
Figure 15: MONTHLY AVERAGE SPENDING STRUCTURE OF VIETNAMESE CONSUMERS (UNIT: %)
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food and beverage sector of Vietnam to have a long-
term strategy to change themselves.

Secondly, similarly, Vietnam’s food and beverage
sector is also facing environmental pollution issues.
This reduces the prestige of Vietnam's food and bev-
erage products in competing with products from coun-
tries having good environment in the CPTPP bloc.

Thirdly, in general, Vietnam’s food and beverage
enterprises still rely heavily on foreign materials and
many of which are imported from the CPTPP member
countries (Australia and New Zealand), creating the
threat of reducing the competitiveness of the sector in
the future.

3. ome policy recommendations for the food
and beverage in the coming time

In the coming time, food-beverage enterprises of
Vietnam should pay attention to some issues as fol-
lows:

Firstly, Vietnam's food-beverage enterprises must
focus more on developing “green” production process-
es with transparency in using inputs to build trust with
domestic consumers. This is the foundation for
Vietnamese food-beverage enterprises to get con-
sumer markets to accumulate resources for a big
game in the global market.

Secondly, it is recommended to invest more
strongly in developing brands and gradually improv-
ing the prestige in the market. Branding is one of the
weaknesses of Vietnamese food-beverage enterpris-
es. Meanwhile, the branding technique of the food-
beverage sector of some CPTPP countries like
Australia, New Zealand, Canada or Japan is very
good. This is a point that Vietnamese food and bev-
erage enterprises need to invest more strongly in the
coming time.

Thirdly, market research needs to be carried out
regularly because in the “flat” world, Vietnamese con-
sumers in particular and in CPTPP countries in gener-
ally have consumption habits that are increasingly

thực phẩm-đồ uống Việt Nam phải có chiến lược dài
hơi để thay đổi. 

Thứ hai: Ngành thực phẩm và đồ uống của Việt
Nam tương tự đang phải đối mặt với các vấn đề về ô
nhiễm môi trường. Điều này làm giảm uy tín của hàng
hóa thực phẩm và đồ uống của Việt Nam trong việc
cạnh tranh với sản phẩm đến từ các quốc gia có môi
trường tốt trong khối CPTPP.   

Thứ ba: Nhìn chung các doanh nghiệp thực phẩm
và đồ uống của Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào
nguồn nguyện liệu từ nước ngoài, trong đó nhiều thị
trường nhập khẩu nguyên vật liệu chính lại là từ các
quốc gia thành viên của CPTPP (Astralia và New
Zealand); tạo ra nguy cơ giảm năng lực cạnh tranh
của ngành trong thời gian tới. 

3. Một số khuyến nghị chính sách cho ngành
thực phẩm-đồ uống trong thời gian tới

Trong thời gian tới các doanh nghiệp thực phẩm-đồ
uống của Việt Nam cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Thứ nhất: Các doanh nghiệp thực phẩm-đồ uống
của Việt Nam phải tập trung nhiều hơn vào xây dụng
quy trình sản xuất “xanh” với sự minh bạch trong sử
dụng nguyên liệu đầu vào để tạo lòng tin với người
tiêu dùng trong nước. Đây là nền tảng để các doanh
nghiệp ngành thực phẩm-đồ uống của Việt Nam có
được thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm tích lũy
nguồn lực cho cuộc chơi lớn trên thị trường toàn cầu. 

Thứ hai: Cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào xây dựng
các thương hiệu và nâng dần uy tín trên thị trường.
Xây dựng thương hiệu đang là một trong những khâu
yếu của các doanh nghiệp ngành thực phẩm-đồ uống
Việt Nam hiện nay. Trong khi đó, kỹ thuật xây dựng
thương hiệu ngành thực phẩm-đồ uống của một số
quốc gia thuộc CPTPP như Astralia, New Zealand,
Canada hoặc Nhật Bản là rất tốt. Đây là một điểm mà
các doanh nghiệp ngành thực phẩm-đồ uống của Việt
Nam cần phải đầu tư mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. 

Thứ ba: Công tác nghiên cứu thị trường cần phải
thực hiện một cách thường xuyên liên tục vì trong thế



119

KINH TẾ VIỆT NAM 2019: CƠ HỘI & SỨC ÉP TỪ HIỆP ĐỊNH CPTPP

changeable, unstable and highly dependent on public
opinion. The market research needs to be considered
as a hinge activity in the process of developing the
business plan of Vietnam's food-beverage in the com-
ing time.

Fourthly, it is recommended to invest more in tech-
nology because this tool is completely changing the
approach between enterprises and consumers. A good
technology foundation is an advantage that helps
Vietnamese food-beverage enterprises to access and
expand the distribution market quickly that traditional
methods are impossible to carry out. Technology in
the era of the fourth industrial revolution is one of key
factors determining the competitive advantage of
enterprises.n

giới “phẳng”, người tiêu dùng Việt Nam nói riêng và tại
các quốc gia thuộc CPTPP nói chung có thói quen tiêu
dùng thay đổi ngày càng nhanh, không ổn định và phụ
thuộc nhiều vào dư luận xã hội. Công tác nghiên cứu
thị trường cần phải được xem là một hoạt động bản lề
trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh của các
doanh nghiệp ngành thực phẩm-đồ uống của Việt
Nam trong thời gian tới. 

Thứ tư: Cần đầu tư hơn nữa vào công nghệ vì công
cụ này đang làm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận giữa
doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nền tảng công nghệ
tốt là một lợi thế giúp các doanh nghiệp ngành thực
phẩm-đồ uống của Việt Nam có thể tiếp cận, mở rộng
thị trường phân phối một cách nhanh chóng mà các
phương pháp truyền thống không thể thực hiện được.
Công nghệ trong kỷ nguyên cách mạnh công nghiệp
4.0 hiện nay là một trong những lĩnh vực quyết định
lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.n
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

Address: Yen Phong 1 Industrial Park - Yen Trung Commune - Yen Phong
District - Bac Ninh Province
Tel/Fax: 0222-3696327/0222-3696003
Email: N.A
Website: www.samsung.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 1 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 2300325764

Being considered as a strong competitor of Japan, Taiwan and Vietnam's domes-
tic enterprises, Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd (SEV) has been increasing-
ly expanding production to become the world biggest provider for Dynamic ran-
dom-access memory (DRAM), refrigerators, flash memory cards and DVDs, and
striving to become one of the Top 20 enterprises in the world by 2010. Currently,
SEV is one of the leading plasma screen and mobile phone manufacturers in the
world. Until now, SEV in Yen Phong Industrial Park disbursed USD 1.7 billion out
of total USD 2.5 billion, reaching 68% of the total registered investment capital.
From the disbursed capital, SEV built Samsung Technology Complex Zone in Yen
Phong Industrial Park with the largest mobile factory in the world and it is also
the only plant in the world owning a closed phone production line. The average
production capacity of the plant per month achieved 8.3 million mobile phones;
5.5 million cameras; 6 million mobile phone cases; 600 thousand vacuum clean-
ers; 5 million LCDs and 17 million phone batteries. SEV products have been
exported to 50 countries and territories. Creating jobs for over 39,400 workers in
and outside the province, SEV has built dormitories for production staffs with 14
buildings, accommodating 6,500 workers.

Địa chỉ: KCN Yên Phong 1 - Xã Yên Trung - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Tel/Fax: 0222-3696327/0222-3696003
Email: N.A
Website: www.samsung.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 1 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 2300325764

Được coi là một đối thủ cạnh tranh mạnh của Nhật Bản, Đài Loan và cả các doanh
nghiệp nội địa, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) càng ngày
càng mở rộng sản xuất nhằm trở thành nhà cung cấp bộ nhớ Ram động (DRAM),
tủ lạnh, bộ nhớ flash, đầu DVD lớn nhất thế giới, và trở thành một trong 20
doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu vào năm 2010. Hiện tại, SEV đã là một trong
những nhà sản xuất dẫn đầu thế giới về màn hình plasma và điện thoại di động.
Đến nay, SEV tại KCN Yên Phong đã giải ngân 1,7/2,5 tỷ USD, đạt 68% tổng vốn
đăng ký đầu tư. Từ số vốn đã giải ngân, SEV xây dựng tại KCN Yên Phong Khu tổ
hợp công nghệ Samsung, với nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế
giới và là nhà máy duy nhất trên thế giới có dây chuyền sản xuất điện thoại khép
kín. Năng lực sản xuất của nhà máy bình quân mỗi tháng đạt: 8,3 triệu chiếc
điện thoại di động; 5,5 triệu chiếc camera; 6 triệu mobile phone case; 600 nghìn
máy hút bụi; 5 triệu LCD; 17 triệu pin điện thoại... Sản phẩm của SEV xuất khẩu
sang 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải quyết việc làm cho hơn 39.400 người lao
động trong và ngoài tỉnh, SEV đã xây dựng khu ký túc xá dành cho nhân viên sản
xuất với 14 tòa nhà, sức chứa 6.500 công nhân.

Address: No. 1 Tran Huu Duc - My Dinh 2 Ward - Nam Tu Liem District - Hanoi
Tel/Fax: 024-62556789/024-62996789
Email: vietteladm@viettel.com.vn
Website: www.viettel.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 4 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0100109106

Viettel Group (Viettel) is the biggest telecommunications and information
technology corporations in Vietnam. Moreover, Viettel is considered as one of
Telecommunications Company having the world's fastest development speed
and also stands on Top 15 global telecommunications companies in number of
subscribers. Currently, Viettel has invested in seven countries in three conti-
nents including  Asia, America and Africa with total population of 190 million.
Viettel’s business strategy in the future will not be based on traditional calls or
messages but based on digital services related to health care and education,
etc. Viettel has prepared for the schedule of adjusting service prices of tradi-
tional calls and messages to zero. Viettel will foster applying new technology
in next years and give customers more active control in their service usage. 

Besides, Viettel has set objectives from 2015 to 2020 to apply information
technology in every fields of life society, which will make a second boom in
the history of telecommunications and technology in Vietnam, and to be
ranked in Top 10 of the world's biggest companies in international telecom-
munications investment.

Địa chỉ: Số 1 Trần Hữu Dực - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-62556789/024-62996789
Email: vietteladm@viettel.com.vn
Website: www.viettel.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 4 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0100109106

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là tập đoàn viễn thông
và công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, Viettel còn được đánh
giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế
giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao.
Hiện nay, Viettel đã đầu tư tại 7 quốc gia ở 3 Châu lục gồm Châu Á, Châu Mỹ,
Châu Phi với tổng dân số hơn 190 triệu. Chiến lược kinh doanh trong tương lai
của Viettel sẽ không dựa vào thoại, SMS truyền thống mà chuyển sang các
dịch vụ số liên quan đến y tế, giáo dục... Viettel đã chuẩn bị cho lộ trình đưa
giá dịch vụ thoại, SMS về bằng không. Viettel sẽ đẩy mạnh ứng dụng các công
nghệ mới trong những năm tới, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sử
dụng dịch vụ của mình.

Bên cạnh đó, Viettel đặt mục tiêu từ năm 2015-2020 sẽ đưa dịch vụ viễn
thông-CNTT vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra sự bùng nổ lần thứ 2
trong lịch sử ngành Viễn thông-CNTT Việt Nam, đứng trong top 10 doanh
nghiệp lớn nhất thế giới trong lĩnh vực đầu tư viễn thông quốc tế.

127

KINH TẾ VIỆT NAM 2019: CƠ HỘI & SỨC ÉP TỪ HIỆP ĐỊNH CPTPP



NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

Address: No. 7 Bang Lang 1 Road, Vinhome Riverside Eco urban zone - Viet
Hung Ward - Long Bien District - Hanoi
Tel/Fax: 024-39749999/024-39748888
Email: info@vingroup.net
Website: www.vingroup.net
Ranking in VNR500 (2018): 6 (List 1); 1 (List 2)
Tax Code: 0101245486

Emphasizing sustainable and professional development, Vingroup has
reformed its structure and initially focused investments on fields: real estate
with brands of Vinhomes, Vincom, Vincom Mega Mall and Vincom Office;
tourism and entertainment with brands of Vinpearl Resort, Vinpearl Luxury,
Vinpearl Land, Vinpearl and Vinpearl Golf Club; supermarkets and retail mar-
kets with brands of VinMart, VinFashion, VinDS, Vin Pro and Adayroi. Apart
from three above-mentioned fields, Vingroup continues expanding its opera-
tion into other important industries such as healthcare, education and agri-
culture in order to improve the living condition in Vietnam. Vingroup contin-
ues to pioneer and lead consumer trends in each of its businesses introducing
Vietnamese consumers to a brand new, modern life-style with international-
standard products and services. Ten years of hard work and dedication turned
Vincom into one of Vietnam’s premier private enterprises.

Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, KĐT Sinh Thái Vinhome Riverside - Phường Việt
Hưng - Quận Long Biên - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-39749999/024-39748888
Email: info@vingroup.net
Website: www.vingroup.net
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 6 (Bảng 1); 1 (Bảng 2)
MST: 0101245486

Trên tinh thần phát triển bền vững và chuyên nghiệp, sau khi thành lập, Vingroup
đã cơ cấu lại và tập trung phát triển trên nhiều lĩnh vực như Bất động sản với các
thương hiệu Vinhomes, Vincom và Vincom Mega Mall, Vincom Office; Du lịch nghỉ
dưỡng-vui chơi giải trí với các thương hiệu Vinpearl Resort và Vinpearl Luxury,
Vinpearl Land, Vinpearl, Vinpearl Golf Club; Bán lẻ với các thương hiệu VinMart,
VinFashion, VinDS, VinPro và A Đây Rồi. Bên cạnh ba lĩnh vực nói trên, Vingroup
tiếp tục mở rộng và phát triển sang các lĩnh vực quan trọng khác với mục tiêu
nâng cao chất lượng sống tại Việt Nam như Y tế, Giáo dục và Nông nghiệp. Trong
mọi lĩnh vực hoạt động, Vingroup đều chứng tỏ được vai trò tiên phong, đón đầu
các xu hướng tiêu dùng mới, đem đến cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ
theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới mang phong cách
sống hiện đại. Với những nỗ lực và sự sáng tạo không ngừng nghỉ, chỉ trong một
thập niên, Vingroup tự hào đã vươn lên vị trí của một trong những tập đoàn kinh
tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Address: No. 2 Lang Ha - Thanh Cong Ward - Ba Dinh District - Hanoi
Tel/Fax: 024-38313717/024-38313719
Email: N.A
Website: http://www.agribank.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 7 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0100686174

After 30 years of going together with agriculture, rural areas and farmers, with
the achievement from restructuring process, Agribank has affirmed its role as
the biggest commercial bank in Vietnam in many aspects and reinforced the
belief of customer and the public in a great brand. Agribank is the Commercial
Bank which has a biggest network of more than 2,300 branches and transaction
offices across the country across all regions and island districts nationwide and
nearly 40,000 employees being experienced, knowledgeable and close to the
locals. By September 30, 2018, Agribank has total assets of nearly VND
1,211,000 billion, total amount of capital resource was over VND 1,125,000 bil-
lion. At the same time, total outstanding loans reached over VND 900,000 billion
including the loans for agriculture and rural area, which accounts for 73.6% of
Agribank's total outstanding loans and over 50% total outstanding loans of
banking system nationwide. The goal set by Agribank is to maintain the position
of leading commercial banks in Vietnam, continue to affirm and enhance the
key role in monetary market, agricultural credit, rural areas, providing products
and services. Agribank also targets to maintain its position as the largest com-
mercial bank in Vietnam and continue to contribute to the process of industrial-
ization and modernization of agriculture, the countryside and the economy.

Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-38313717/024-38313719
Email: N.A
Website: http://www.agribank.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 7 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0100686174

Trải qua 30 năm gắn bó đồng hành cùng nông nghiệp, nông thôn và nông dân
cùng với những thành quả đã đạt được từ chặng đường thực hiện đề án tái cơ
cấu, Agribank đã khẳng định vai trò NHTM lớn nhất Việt Nam trên nhiều
phương diện và củng cố niềm tin về một thương hiệu lớn trong lòng khách
hàng và công chúng. Agribank là NHTM có mạng lưới rộng lớn nhất với trên
2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp mọi vùng, miền, huyện đảo cả
nước; gần 40.000 cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu, gắn bó địa
phương. Đến 30/09/2018, Agribank có tổng tài sản là gần 1.211.000 tỷ đồng,
tổng nguồn vốn đạt trên 1 triệu 125 ngàn tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền
kinh tế đạt trên 900.000 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông
thôn chiếm 73,6%/tổng dư nợ của Agribank và chiếm trên 50% tổng dư nợ
của toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này. Mục tiêu được Agribank đề
ra là giữ vững vị trí NHTM hàng đầu Việt Nam, tiếp tục khẳng định và nâng cao
vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng nông nghiệp, nông thôn, cung
cấp sản phẩm, dịch vụ đa dạng, giữ vững vị thế Ngân hàng thương mại – Định
chế tài chính lớn nhất Việt Nam và tiếp tục đóng góp vào quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nền kinh tế đất nước.
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TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Address: BIDV Tower - 35 Hang Voi - Ly Thai To Ward - Hoan Kiem District - Hanoi
Tel/Fax: 024-22200588-22205544/024-22200399
Email: info@bidv.com.vn
Website: http://www.bidv.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 8 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0100150619

Local and foreign community has known and considered BIDV as one of biggest
banks in Vietnam. Moreover, the Bank has been received the trust for bank and
for financial and banking services from leading economic organization and enter-
prises, and individuals across the country. Currently, BIDV has operation network
of 190 domestic branches, 1 branch in Malaysia, 854 transaction offices, 1,825
ATMs, 41,000 POSs in 63 provinces and cities all over the country. Additionally,
the Bank has built agency relationship with over 1,700 banks and bank branch-
es in 122 countries and territories worldwide. BIDV has continuously received the
multilateral and bilateral funding from WB, ADB, OPEC, AFD, German, France,
Japan, etc.; and the management trust of over 150 ODA projects with the total
committed capital of more than USD 4 billion. The overseas commercial pres-
ences of BIDV continue to affirm the position and brand of BIDV and expand the
promotion activities, promotion of commercial investment in the potential mar-
kets such as Russia, Europe and Northeast Asia. Thanks to its efforts in the past
period, BIDV is assessed by international credit rating agencies, such as Moody's
and S&P to have stable prospects and belong to group of banks which has the
highest credit rating in Vietnam.

Địa chỉ: Tòa nhà BIDV - 35 Hàng Vôi - Phường Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-22200588-22205544/024-22200399
Email: info@bidv.com.vn
Website: http://www.bidv.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 8 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0100150619

BIDV được cộng đồng trong nước và quốc tế biết đến và ghi nhận như là một
trong những thương hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam, là sự lựa chọn, tín
nhiệm của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp hàng đầu của cả nước, cá nhân
trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng. Hiện nay, BIDV sở hữu mạng
lưới hoạt động với 190 chi nhánh trong nước, 1 chi nhánh tại Myanmar, 854
phòng giao dịch, 1.825 máy ATM, 41.000 máy POS tại 63 tỉnh/thành phố trên
toàn quốc. Đồng thời, Ngân hàng cũng thiết lập quan hệ đại lý với trên 1.700
ngân hàng và chi nhánh ngân hàng tại 122 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế
giới. Bên cạnh đó, BIDV tiếp tục nhận được các nhà tài trợ đa phương, song
phương (WB, ADB, OPEC, AFD, Đức, Pháp, Nhật Bản ...) tin tưởng ủy thác quản lý
trên 150 dự án ODA với tổng số vốn cam kết trên 4 tỉ USD. Khối hiện diện thương
mại nước ngoài tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu BIDV, đồng thời mở rộng
hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư thương mại tại các thị trường tiềm năng
như Liên bang Nga, châu Âu, Đông Bắc Á. Với những nỗ lực trong giai đoạn vừa
qua, BIDV tiếp tục được các tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế như Moody’s và
S&P đánh giá có triển vọng ổn định, nằm trong nhóm các ngân hàng có bậc xếp
hạng tín nhiệm cao nhất Việt Nam.

Address: 200 Nguyen Son - Bo De Ward - Long Bien District - Hanoi
Tel/Fax: 024-38320320/024-38722375
Email: vanthu.corp@vietnamair.com.vn
Website: http://www.vietnamairlines.com/
Ranking in VNR500 (2018): 10 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0100107518

Over 25 years, with annual double-digit average, Vietnam Airlines has gradual-
ly developed and become a prestigious airline in the region thanks to the
strength of a modern fleet, extensive route network and convenient connecting
flights schedule, especially in Indochina. From impermanent domestic flights
before. At present, Vietnam Airlines have flights in 21provinces, cities nation-
wide and 28 international destinations in 26 countries and territories. Moreover,
Vietnam Airlines achieved the prestigious Certificate of safe exploitation of the
International Air Transport Association (IATA) that asserted the service quality
with international standards. In 2010, Vietnam Airlines officially became
the10th member of the global airline alliance-SkyTeam. This event marked the
great leap forward of Vietnam Airlines in successful integration process. In 2016,
Vietnam Airlines was officially granted the 4-star Airlines Certification by
Skytrax - The international air transport rating organization based in UK. With
continuous effort and aspiration to reach out, Vietnam Airlines sets target to
become the favored big airline in Asia Pacific Region in the coming years.

Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-38320320/024-38722375
Email: vanthu.corp@vietnamair.com.vn
Website: http://www.vietnamairlines.com/
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 10 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0100107518

Trong 25 năm qua, với tốc độ tăng trưởng trung bình năm luôn đạt mức hai
con số, Vietnam Airlines đã không ngừng lớn mạnh và vươn lên trở thành một
hãng hàng không có uy tín trong khu vực nhờ thế mạnh về đội bay hiện đại,
mạng đường bay rộng khắp và lịch nối chuyến thuận lợi, đặc biệt là tại Đông
Dương. Khởi đầu với những chuyến bay nội địa không thường lệ, ngày nay
Vietnam Airlines đã khai thác đến 21 tỉnh, thành phố trên khắp mọi miền đất
nước và 28 điểm đến quốc tế tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó,
Vietnam Airlines đã đạt được chứng chỉ uy tín về an toàn khai thác của Hiệp
hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) khẳng định chất lượng dịch vụ mang
tiêu chuẩn quốc tế của mình. Năm 2010, Vietnam Airlines chính thức trở thành
thành viên thứ 10 của Liên minh hàng không toàn cầu-SkyTeam. Sự kiện này
đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của hãng trong tiến trình hội nhập
thành công vào thị trường quốc tế. Năm 2016, Vietnam Airlines chính thức
được Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Anh SkyTrax trao chứng chỉ
công nhận hãng Hàng không 4 sao. Với nỗ lực không ngừng nghỉ và khát vọng
vươn xa, Vietnam Airlines hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không lớn
được ưa chuộng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong những năm sắp tới.
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NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Address: No. 226 Le Duan - Trung Phung Ward - Dong Da District - Hanoi
Tel/Fax: 024-38510780/024-38510724
Email: N.A
Website: www.vinacomin.vn
Ranking in VNR500 (2018): 12 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 5700100256

At present, Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation
Limited (Vinacomin) is appreciated as the biggest coal producer in Vietnam.
Vinacomin has about 21 subsidiaries operating surface mining and strip min-
ing with total exploited capacity of 47-50 million tons/year. The biggest
advantage of Vinacomin is coal mine with large deposit named Quang Ninh,
the Red River Delta. Moreover, the increasing demand on using coal is also
considered as an opportunity for Vinacomin to expand operational scale and
have further development.

Vinacomin operates with the objective of becoming a strong state-owned
economic group with a rational structure; focusing on the production and
business of coal, minerals, electricity, industrial explosive materials; improv-
ing efficiency, competitiveness, sustainable development along with environ-
mental protection; contributing to promoting socio-economic development,
ensuring national energy security and actively integrating into the interna-
tional economy.

Địa chỉ: 226 Lê Duẩn - Phường Trung Phụng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-38510780/024-38510724
Email: N.A
Website: www.vinacomin.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 12 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 5700100256

Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) được
đánh giá là nhà sản xuất than lớn nhất Việt Nam. Vinacomin hiện có 21 Công ty
sản xuất than hầm lò và lộ thiên với tổng công suất khai thác khoảng 47-50 triệu
tấn/năm. Lợi thế lớn nhất của Vinacomin chính là các mỏ than có trữ lượng lớn
như bể than Quảng Ninh, bể than Đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, nhu cầu sử
dụng than ngày càng tăng cũng chính là một cơ hội cho Vinacomin tiếp tục mở
rộng quy mô hoạt động và ngày càng phát triển.

Vinacomin hoạt động với mục tiêu xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than-
Khoáng sản Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có cơ cấu hợp lý;
tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ
công nghiệp. Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với
bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm
bảo an ninh năng lượng quốc gia, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Address: 108 Tran Hung Dao - Cua Nam Ward - Hoan Kiem District - Hanoi
Tel/Fax: 024-39421030/024-39421032
Email: webmaster@vietinbank.vn
Website: www.vietinbank.vn
Ranking in VNR500 (2018): 13 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0100111948

Vietnam Joint-Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) is
evaluated as one of the biggest joint-stock commercial banks in Vietnam with
its loan market share accounted for 11.6% of market share of the baking sys-
tem. The Bank also is one of the leading banks in the field of domestic curren-
cy mobilization. 

At the present, VietinBank remains one of the leading commercial joint stock
banks in terms of total assets and equity. Total assets of Vietinbank as of
September 30, 2018 reached more than VND 1.1 quadrillion. Besides,
Vietinbank is constantly expanding its operation with the network of 155
branches and nearly 1,000 transaction offices. In the international market,
Vietinbank is strongly integrated with the presence of 2 branches in Germany,
1 wholly-owned subsidiary in Laos and 1 representative office in Myanmar.

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-39421030/024-39421032
Email: webmaster@vietinbank.vn
Website: www.vietinbank.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 13 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0100111948

Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank) được đánh giá là một trong
những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam với thị phần cho
vay chiếm 11,6% của toàn hệ thống và là một trong những ngân hàng hàng
đầu trong lĩnh vực huy động nội tệ. Đồng thời, VietinBank còn được đánh giá
là một trong những ngân hàng giữ vai trò quan trọng và trụ cột của ngành
ngân hàng Việt Nam. 

Hiện tại, VietinBank duy trì vị thế là một trong những ngân hàng thương mại
cổ phần dẫn đầu về quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu. Quy mô tổng tài
sản đến ngày 30/09/2018 của Vietinbank đã đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Bên
cạnh đó, Vietinbank không ngừng mở rộng quy mô hoạt động với hệ thống
mạng lưới trong nước gồm 155 chi nhánh, gần 1.000 phòng giao dịch. Trên thị
trường quốc tế, Vietinbank hội nhập mạnh mẽ với sự hiện diện của 2 chi nhánh
ở Đức, 1 ngân hàng con 100% vốn tại Lào và 1 văn phòng đại diện ở Myanmar.
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NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Address: 222 Yersin - Phu Cuong Ward - Thu Dau Mot City - Binh Duong Province
Tel/Fax: 028-38125960/028-38125961
Email: investor@thegioididong.com
Website: www.mwg.vn
Ranking in VNR500 (2018): 14 (List 1); 2 (List 2)
Tax Code: 0306731335

Mobile World Investment Corporation operates under the following distribu-
tion formats: thegioididong.com, Dien may XANH, Bach hoa XANH and e-
commerce hub VuiVui.com. The Thegioididong.com format was launched in
2004, specializing in distributing digital mobile devices including mobile
phones, tablets, laptops, and accessories in the all 63 cities and provinces of
Vietnam, through a network of 950 stores. The Dienmay.com format was
launched in the end of 2010, specializing in distributing consumer electronics.
From May 2015, dienmay.com was changed its name to Dien may XANH with
the distribution network of 250 stores. The first store of Bach hoa Xanh format
was launched in the end of 2015 to help customer to Buy QUICKLY at CHEAP
price. In the end of 2016, this format finished soft opening with 40 stores in
Tan Phu District and Binh Tan District, Ho Chi Minh City and received positive
response. VuiVui.com, the B2C e-commerce site was built in the early 2016,
started to deliver the first orders in Ho Chi Minh City in October 2016. The
products delivered by VuiVui.com come from the Thegioididong.com, Dien
may XANH, Bach hoa XANH and will be diversified in the coming time.

Địa chỉ: 222 Yersin - Phường Phú Cường - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
Tel/Fax: 028-38125960/028-38125961
Email: investor@thegioididong.com
Website: www.mwg.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 14 (Bảng 1); 2 (Bảng 2)
MST: 0306731335

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động hiện đang vận hành các chuỗi bán lẻ:
thegioididong.com, Điện máy XANH, Bách hóa XANH và kênh bán hàng trực
tuyến VuiVui.com. Chuỗi Thegioididong.com được thành lập từ 2004 chuyên
bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số di động bao gồm điện thoại di động, máy tính
bảng, laptop và phụ kiện với 950 siêu thị tại 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam.
Cuối năm 2010, hệ thống bán lẻ điện máy với thương hiệu dienmay.com ra
đời. Tháng 5/2015, dienmay.com chính thức được đổi tên thành Siêu thị Điện
máy XANH, với 250 siêu thị hiện diện tại khắp 63 tỉnh thành. Cửa hàng Bách
hóa XANH đầu tiên chính thức có mặt trên thị trường vào cuối năm 2015, với
tiêu chí Mua NHANH – Mua RẺ. Đến cuối năm 2016, Bách hóa XANH hoàn tất
giai đoạn thử nghiệm đầu tiên với hơn 40 siêu thị tập trung tại khu vực quận
Tân Phú, Bình Tân, TP. HCM, đạt doanh thu khả quan và nhận được phản hồi
tích cực từ khách hàng. VuiVui.com – trang thương mại điện tử B2C được xây
dựng từ đầu năm 2016 và chính thức giao những đơn hàng đầu tiên trong khu
vực TP. HCM vào tháng 10/2016. VuiVui.com vẫn trong giai đoạn hoàn thiện
với 3 nhóm hàng đến từ các chuỗi Thegioididong.com, Điện máy XANH và Bách
hóa XANH và sẽ đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh trong thời gian tới.

Address: 198 Tran Quang Khai - Ly Thai To Ward - Hoan Kiem District - Hanoi
Tel/Fax: 024-39343137/024-38241395
Email: webmaster@vietcombank.com.vn
Website: www.vietcombank.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 17 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0100112437

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) is
one of the biggest commercial bank in Vietnam. The bank has over 14,000
employees, over on 460 branches, transaction offices, representative offices,
domestic and overseas member units. Currently, Vietcombank has an
Autobank system with more than 2,300 ATM and over 69,000 point of sale
(POS) for payment by card. The operation of the bank is supported by the net-
work including over 2,105 correspondent banks in 131 countries and territo-
ries worldwide. In addition, being a multifunctional and multidisciplinary
bank, Vietcombank provides customer with leading financial services in the
field of international commerce, traditional services such as capital business,
capital mobilization, credit, project funding, etc and modern banking services
such as trading in foreign currency and derivatives, card service, e-banking,
etc. The long-term strategy is that Vietcombank will become the No.1 bank in
Vietnam in 2020, and one of the 300 largest Financial Bank Groups in the
world and the Bank will be managed under the best international practices.

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - Phường Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-39343137/024-38241395
Email: webmaster@vietcombank.com.vn
Website: www.vietcombank.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 17 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0100112437

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong những
ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam với trên 14.000 cán bộ nhân viên,
hơn 460 chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện/đơn vị thành viên
trong và ngoài nước. Hiện nay, Vietcombank có một hệ thống Autobank với
hơn 2.300 máy ATM và trên  69.000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên
toàn quốc. Hoạt động ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 2.105
ngân hàng đại lý tại 131 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài ra,
Vietcombank còn là một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp
cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương
mại quốc tế, bên cạnh các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy
động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện
đại: kinh doanh ngoại tệ và các công cụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện
tử... Về chiến lược lâu dài, đến năm 2020 đưa Vietcombank trở thành Ngân
hàng số 1 tại Việt Nam, 1 trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế
giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.
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CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Address: 57 Huynh Thuc Khang - Lang Ha Ward - Dong Da District - Hanoi
Tel/Fax: 024-37741091/024-37741093
Email: vanphong@vnpt.vn
Website: www.vnpt.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 19 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0100684378

As the key telecommunications-information technology-communications
enterprise in Vietnam for more than 70 years, VNPT has been constantly striv-
ing to build a modern, uniform and wide national communication infrastruc-
ture system, provide customers with qualified, convenient, friendly products
and services.

With the development strategy in the new era which is consistent with the
global trend and the continuous development of the industrial revolution 4.0,
VNPT has been gradually transforming from traditional telecommunications
service provider to digital services provider (DSP), becoming a dynamic eco-
nomic group, focusing on developing innovative and breakthrough products,
services and innovative information technology solutions. Therefore, VNPT has
been creating true value for living, contributing to the strong development of
Vietnam economy and aiming to become the leading DSP in Vietnam as well
as the leading digital trading center in Asia.

Địa chỉ: 57 Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-37741091/024-37741093
Email: vanphong@vnpt.vn
Website: www.vnpt.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 19 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0100684378

Là doanh nghiệp Viễn thông – Công nghệ thông tin – Truyền thông chủ lực
của Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua, VNPT luôn không ngừng nỗ lực để
xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc quốc gia hiện đại, đồng
bộ và rộng khắp, mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, tiện ích,
thân thiện với tất cả mọi người.

Với chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới, phù hợp với xu thế toàn cầu và
sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT đã và
đang từng bước chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống
sang nhà cung cấp dịch vụ số (DSP), trở thành một Tập đoàn kinh tế năng
động, chú trọng phát triển những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ
thông tin sáng tạo, đột phá để tiếp tục kiến tạo nên những giá trị đích thực cho
cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam,
hướng tới trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ số tại Việt Nam và Trung
tâm giao dịch số tại Châu Á.

Address: 10 Tan Trao - Tan Phu Ward - District 7 - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-54155555/028-54161226
Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
Website: www.vinamilk.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 20 (List 1); 3 (List 2)
Tax Code: 0300588569

Vinamilk is the leading nutritional corporation in Vietnam, presenting in over
31 countries with revenue sales of over USD 1.5 billion per year. For 42 years of
development, Vinamilk has established a very reputable brand trusted by
domestic and abroad consumers. At the present, Vinamilk has more than 250
products with main fields such as: liquid milk; yoghurt; powdered milk and
nutrition powder; sweetened condensed milk; ice cream, cheese; soymilk; fruit
Juice and beverages. The sustainable development strategy which focuses on
developing material resource and quality products has been paid attention.

Entering 2018 with positive signs in the sector such as high forecasted growth
in retail sales, the law stability as well as the careful preparation for resources,
business plans, administration of change, Vinamilk continues to set suitable
goals and challenges related to corporate governance, improve its position in
the market. Especially, Vinamilk aims to maintain the number one position in
Vietnam's dairy market and to meet customer needs by diversifying and opti-
mizing product and service portfolio, consolidating and increasing its market
share in all branches.

Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-54155555/028-54161226
Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
Website: www.vinamilk.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 20 (Bảng 1); 3 (Bảng 2)
MST: 0300588569

Vinamilk là tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam có mặt tại hơn 31 quốc
gia với doanh thu trên 1,5 tỉ USD/năm. Sau 42 năm phát triển, Vinamilk đã tạo
lập được một thương hiệu rất uy tín và được người tiêu dùng trong và ngoài
nước tin tưởng. Hiện Vinamilk có hơn 250 sản phẩm với các ngành hàng chính:
sữa nước; sữa chua; sữa bột và bột dinh dưỡng; sữa đặc có đường; kem, phô
mai; sữa đậu nành; nước trái cây và nước giải khát. Chiến lược phát triển bền
vững, quan tâm đến phát triển nguồn nguyên liệu chất lượng sản phẩm được
Vinamilk rất chú trọng.

Bước sang năm 2018 với những tín hiệu khả quan trong ngành như doanh số
bán lẻ dự báo tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, sự ổn định của luật định cũng như
sự chuẩn bị kỹ càng về các nguồn lực, các kế hoạch kinh doanh, quản trị sự thay
đổi, Vinamilk tiếp tục đặt ra mục tiêu phù hợp và thách thức liên quan đến quản
trị công ty, nâng cao vị thế trên thị trường. Đặc biệt, Vinamilk đặt ra mục tiêu tiếp
tục duy trì vị trí số một trên thị trường sữa Việt Nam, đáp ứng tốt nhất các nhu
cầu của khách hàng thông qua việc đa dạng và tối ưu hóa danh mục sản phẩm
và dịch vụ, củng cố và gia tăng thị phần của tất cả các ngành hàng.
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CÔNG TY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI 

Address: Floor 9, Ruby Plaza Tower - 44 Le Ngoc Han - Pham Dinh Ho Ward -
Hai Ba Trung District - Hanoi
Tel/Fax: 024-22206688/024-22206686
Email: info@doji.vn
Website: www.doji.vn
Ranking in VNR500 (2018): 21 (List 1); 4 (List 2)
Tax Code: 0100365621

In recent years, DOJI constantly thrived in the key fields of gold and gem, and real
estate investment. The group mainly focuses on potential projects and invests in
the fields of tourism. DOJI became a strategic shareholder of Artex Saigon Company
and expand business in financial and banking sector through the successful restruc-
turing for Tien Phong Commercial Bank. At present, DOJI Gold & Gems Group owns
14 member subsidiaries operating under the model of parent-subsidiary company,
6 associated companies contributing capital and 15 branches. 

DOJI Group created a strong imprint on Vietnamese business community in gen-
eral and the field of gold and gems in particular with its impressive growth of net
revenue and an increasingly greater brand value. Dominating the domestic mar-
ket with a system of gold bars trading, diamond and Hi End jewelry distribution all
over three regions across Vietnam, DOJI brand is making solid steps in the path to
convince customers with the prestige and product quality. With a strategic vision,
a viewpoint of sustainable development and enormous potentials, DOJI Group has
affirmed its brand level as a Vietnam’s national brand and the Group is willing to
integrate and expand in both regional and international markets in the future.

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Ruby Plaza - 44 Lê Ngọc Hân - Phường Phạm Đình Hổ
- Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-22206688/024-22206686
Email: info@doji.vn
Website: www.doji.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 21 (Bảng 1); 4 (Bảng 2)
MST: 0100365621

Trong những năm gần đây, Tập đoàn DOJI không ngừng phát triển vượt trội
trong những lĩnh vực bản lề về Vàng bạc đá quý và đầu tư Bất động sản. Tập
đoàn chú ý đến các khu dự án tiềm năng, đầu tư trong lĩnh vực du lịch, trở
thành cổ đông chiến lược của Công ty Artex Sài Gòn, lấn sân sang lĩnh vực tài
chính-ngân hàng và tái cơ cấu thành công Ngân hàng TMCP TPBank. Tính đến
nay, DOJI gồm 14 Công ty thành viên hoạt động theo mô hình công ty Mẹ-Con,
6 Công ty liên kết góp vốn và 15 Chi nhánh.

Tập đoàn DOJI đã tạo một dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt
Nam nói chung và trong lĩnh vực vàng bạc đá quý nói riêng với tốc độ tăng trưởng
doanh thu ấn tượng và giá trị thương hiệu ngày càng lớn mạnh. Chiếm lĩnh thị
trường nội địa với hệ thống kinh doanh Vàng miếng, phân phối Kim cương và
trang sức cao cấp khắp ba miền Bắc-Trung-Nam, thương hiệu DOJI đang bước đi
vững chãi trong lộ trình chinh phục khách hàng bằng uy tín và chất lượng sản
phẩm. Với tầm nhìn chiến lược, quan điểm phát triển bền vững, tiềm lực hùng
mạnh, Tập đoàn DOJI khẳng định đẳng cấp thương hiệu quốc gia Việt Nam, sẵn
sàng tâm thế hội nhập và vươn xa trong khu vực cũng như quốc tế trong tương lai.

Address: No. 19 Bien Hoa II Industrial Park, Road 2A - An Binh Ward - Bien Hoa
City - Dong Nai Province
Tel/Fax: 028-39977824/028-39977742
Email: rep-office@thaco.com.vn
Website: www.thacogroup.vn
Ranking in VNR500 (2018): 22 (List 1); 5 (List 2)
Tax Code: 3600252847

After 21 years of construction and development, Truong Hai Auto Corporation (THACO) is
the only Vietnamese company manufacturing and, assembling passenger cars with the
localization rate of 16-46%. Initially assembling cars from imported devices, Thaco has
gradually established its own value chain in its business, starting with the supplier, and
then expanding into production as well as distribution and retail to customers. In partic-
ular, Thaco plays a key role in producing and assembling Kia passenger cars (Korea),
Mazda (Japan) and Peugeot (France). Beside manufacturing and assembling vehicles,
Thaco also manufactures spare parts with a localization ratio of 46% and is responsible
for the transport of finished products through two main systems of road and sea to dis-
tribute vehicles and spare parts to all showrooms, agents of Thaco in the country as quick-
ly as possible. All of the above activities strictly comply with procedures to control and
improve the quality of products as well as provide customers with the most thorough
guarantee and maintenance service. Thaco always put the quality of service as the first
criterion to attract customers and confirm its level in Vietnam market. Therefore, Thaco
constantly invests in upgrading and expanding the system of showrooms and work-
shops. The system of showrooms and passenger car dealers is built in accordance with
Thaco's standards and global SI, CI standards of Kia, Mazda and Peugeot.

Địa chỉ: Số 19, KCN Biên Hòa II, Đường 2A - Phường An Bình - TP. Biên Hòa -
Tỉnh Đồng Nai
Tel/Fax: 028-39977824/028-39977742
Email: rep-office@thaco.com.vn
Website: www.thacogroup.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 22 (Bảng 1); 5 (Bảng 2)
MST: 3600252847

Trải qua 21 năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
(THACO) là công ty Việt Nam duy nhất sản xuất và lắp ráp xe du lịch với tỷ lệ nội địa hóa
từ 16-46%. Từ chỗ chỉ lắp ráp ô tô từ các linh kiện được nhập khẩu, Thaco đã từng bước
thiết lập nên chuỗi giá trị riêng trong hoạt động kinh doanh của mình, bắt đầu từ nhà
cung ứng, Thaco mở rộng sang sản xuất, kiêm luôn phân phối và bán lẻ đến khách hàng.
Trong đó, Thaco với vai trò chính là nhà sản xuất và lắp ráp các dòng xe du lịch Kia (Hàn
Quốc), Mazda (Nhật Bản) và dòng xe Peugeot (Pháp). Ngoài việc sản xuất và lắp ráp xe,
Thaco còn sản xuất các linh kiện phụ tùng với tỷ lệ nội địa hóa đến 46% và đảm nhiệm
luôn các công đoạn vận chuyển thành phẩm qua 2 hệ thống chính là đường bộ và
đường biển để điều phối xe và linh kiện phụ tùng đến tất cả các showroom, đại lý của
Thaco trên cả nước một cách nhanh nhất. Tất cả các hoạt động trên đều tuân theo quy
trình nghiêm ngặt nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đem lại
cho khách hàng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng chu đáo nhất. Luôn đặt chất lượng dịch
vụ là tiêu chí hàng đầu để thu hút khách hàng và khẳng định đẳng cấp của Thaco trên
thị trường Việt Nam. Vì vậy, Thaco không ngừng đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống
showroom, nhà xưởng. Hệ thống showroom và đại lý xe du lịch đều được xây dựng đồng
bộ theo tiêu chuẩn của Thaco và tiêu chuẩn SI, CI toàn cầu của Kia, Mazda và Peugeot.
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CÔNG TY CP FPT

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Address: Pho Noi A Industrial Park - Giai Pham Commune - Yen My District -
Hung Yen Province
Tel/Fax: 024-62848666/024-62833456
Email: prm@hoaphat.com.vn
Website: www.hoaphat.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 23 (List 1); 6 (List 2)
Tax Code: 0900189284

Hoa Phat Group operates with 04 major businesses: steel (construction steel,
steel pipes and galvanized sheets), other industries (refrigeration, furniture
and machinery), real estate (industrial real estates, residential real estate),
and agriculture (animal feeds and feeding). In almost sectors, Hoa Phat has
maintained its leading position. Currently, Hoa Phat is the largest manufactur-
er of construction steel and steel pipes in Vietnam with the market share of
more than 23% and 26%, respectively. Up to now, steel production which
accounts for over 80% of the total revenue and profit is key business of the
Group. Hoa Phat Furniture is a reputable brand with the largest market share
of office furniture in Vietnam. Since 2016, Hoa Phat Group has resized its steel,
agriculture and real estate companies to improve productivity and reduce
general and administration expenses. At the present, Hoa Phat has 11 mem-
ber companies. Hoa Phat aims to become the leading multidisciplinary indus-
trial corporation in Vietnam and its average revenue is expected to reach VND
100,000 billion per year in 2020.

Địa chỉ: KCN Phố Nối A - Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên
Tel/Fax: 024-62848666/024-62833456
Email: prm@hoaphat.com.vn
Website: www.hoaphat.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 23 (Bảng 1); 6 (Bảng 2)
MST: 0900189284

Tập đoàn Hòa Phát hoạt động chủ yếu tập trung vào 04 nhóm sản phẩm: Thép
(thép xây dựng, ống thép, tôn mạ,…), công nghiệp khác (điện lạnh, nội thất,
máy móc thiết bị), bất động sản (bất động sản khu công nghiệp, bất động sản
nhà ở), lĩnh vực nông nghiệp (sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi). Hầu hết
các lĩnh vực mà tập đoàn tham gia, Hòa Phát đều duy trì vị thế dẫn đầu. Hiện
nay, Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng và ống thép lớn nhất Việt
Nam với thị phần lần lượt là trên 23% và 26%. Đến thời điểm hiện tại, sản xuất
sắt thép là lĩnh vực sản xuất cốt lõi chiếm tỷ trọng trên 80% doanh thu và lợi
nhuận toàn Tập đoàn. Nội thất Hòa Phát dẫn đầu thị phần đối với nội thất văn
phòng. Từ năm 2016, Tập đoàn Hòa Phát sắp xếp lại mô hình hoạt động của các
công ty thành viên, nhất là lĩnh vực thép, nông nghiệp và bất động sản theo
hướng tinh gọn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí quản
lý. Hiện tại, Tập đoàn Hòa Phát có 11 công ty thành viên. Hòa Phát đặt mục tiêu
trở thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp đa ngành hàng đầu Việt Nam với
doanh thu khoảng 100.000 tỷ/năm từ năm 2020.

Address: FPT B2 Building, Duy Tan Street - Dich Vong Hau Ward - Cau Giay
District - Hanoi
Tel/Fax: 024-73007300/024-37687410
Email: webmaster@fpt.com.vn
Website: www.fpt.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 25 (List 1); 7 (List 2)
Tax Code: 0101248141

Starting with 13 founding members, after 30 years of development, FPT has
become the largest Information Technology-Telecommunications Corporation
in the private business sector in Vietnam with more than 32,092 employees,
including more than 13,400 IT engineers, programmers and technology
experts. FPT is also a leading enterprise in the fields of software exports, sys-
tem integration, software development, IT services and technology products
distribution in Vietnam. Along with the growth in the domestic market, FPT
has affirmed the global position with its presence in 4 continents, 33 countries
and 75 customers/partners in Fortune 500. FPT is also senior partner of the
largest suppliers in the world including Microsoft; SAP; Apple; Cisco; IBM;
Oracle; Dell; Amazon Web Services, etc. In three consecutive years since 2013,
FPT has been honored in the Global Outsourcing 100 listed by IAOP.

FPT has been capturing the latest technological trends in the world such as
S.M.A.C, IoT, etc. to deploy and provide smart services/solutions to customers.

Địa chỉ: Tòa nhà FPT B2 - Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy -
TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-73007300/024-37687410
Email: webmaster@fpt.com.vn
Website: www.fpt.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 25 (Bảng 1); 7 (Bảng 2)
MST: 0101248141

Khởi đầu với 13 thành viên, sau 30 năm thành lập, FPT hiện là Tập đoàn Công
nghệ thông tin-Viễn thông lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt
Nam với trên 32.092 cán bộ nhân viên, trong đó có trên 13.400 kỹ sư CNTT, lập
trình viên, chuyên gia công nghệ. FPT cũng là doanh nghiệp dẫn đầu trong các
lĩnh vực: Xuất khẩu phần mềm; Tích hợp hệ thống; Phát triển phần mềm; Dịch
vụ CNTT; Phân phối sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Bên cạnh sự lớn mạnh
tại thị trường trong nước, FPT đã khẳng định được vị thế trên toàn cầu với sự
hiện diện tại 4 châu lục, 33 quốc gia và 75 khách hàng/đối tác thuộc Fortune
500. FPT là đối tác cấp cao của các nhà cung cấp lớn trên thế giới như
Microsoft; SAP; Apple; Cisco; IBM; Oracle; Dell; Amazon Web Services... Trong
vòng ba năm liên tiếp kể từ năm 2013, FPT lọt vào Top 100 Nhà cung cấp dịch
vụ gia công toàn cầu (The Global Outsourcing100) do IAOP đánh giá. 

FPT đã và đang bắt kịp những xu hướng công nghệ mới nhất trên thế giới như
S.M.A.C, IoT... nhằm triển khai và cung cấp các dịch vụ/giải pháp thông minh
tới khách hàng.
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CÔNG TY CP HÀNG KHÔNG VIETJET

CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM 

Address: No. 2 Road 2A - Bien Hoa 2 Industrial Park - Long Binh Tan Ward - Bien
Hoa City - Dong Nai Province
Tel/Fax: 0251-3836251/0251-3836086
Email: cpvina@cp.com.vn
Website: http://www.cp.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 26 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 3600224423

During 25 years of investment in Vietnam, C.P. Vietnam Corporation (CPV)
always promotes production and business and contributes positively to the
domestic economic development. In production and business activities, CPV is
considered as an advanced-developed company with high investment effi-
ciency. With the closed feed chain "Feed - Farm - Food", CPV has become a
leader in the production of food safety. Accordingly, CPV has invested in build-
ing 1 pre-processing plant for animal feed, 6 fodder and poultry feed mills and
3 factories producing aquatic food with total capacity of 3.8 million tons per
year. Food processing plants (meat and seafood) of high quality, international
standards are invested by CPV in Dong Nai, Hanoi, Ben Tre and Thua Thien-
Hue. At the same time, CPV promotes to develop a safe, quality, safe and qual-
ity distribution system for consumers through channels such as CP Shop, Fresh
Mart and supermarkets nationwide. Apart from the efforts in production and
business, CPV always attaches great importance to social work, attracting a
large number of employees to participate in volunteer, charity and humani-
tarian activities, etc.

Địa chỉ: Số 2 đường 2A - KCN Biên Hòa 2 - Phường Long Bình - TP. Biên Hòa -
Tỉnh Đồng Nai
Tel/Fax: 0251-3836251/0251-3836086
Email: cpvina@cp.com.vn
Website: http://www.cp.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 26 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 3600224423

Trong suốt 25 năm đầu tư tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt
Nam (CPV) luôn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và góp phần tích cực cho sự
phát triển kinh tế của đất nước. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, CPV
được đánh giá là công ty tiên tiến, hiệu quả đầu tư cao. Với chuỗi giá trị sản
xuất khép kín “Feed – Farm – Food”, CPV đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu
trong sản xuất thực phẩm an toàn. Theo đó, CPV đã đầu tư xây dựng 1 nhà máy
sơ chế bắp làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, 6 nhà máy sản xuất
thức ăn chăn nuôi gia súc – gia cầm và 3 nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản
với tổng công suất hàng năm 3,8 triệu tấn. Các nhà máy chế biến thực phẩm
(thịt và thủy sản) chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế được CPV đầu tư xây
dựng tại các địa bàn Đồng Nai, Hà Nội, Bến Tre và Thừa Thiên – Huế. Đồng thời,
CPV đang đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối thực phẩm sạch, an toàn,
đảm bảo chất lượng đến người tiêu dùng thông qua các kênh như CP Shop,
Fresh Mart và hệ thống các siêu thị trên toàn quốc. Bên cạnh những nỗ lực
trong sản xuất kinh doanh, CPV luôn chú trọng đến công tác xã hội, thu hút
đông đảo công nhân viên công ty tham gia các hoạt động tình nguyện, từ
thiện và nhân đạo...

Address: 302/3 Kim Ma Street - Ngoc Khanh Ward - Ba Dinh District - Hanoi
Tel/Fax: 024-37281828/024-37281838
Email: info@vietjetair.com
Website: www.vietjetair.com
Ranking in VNR500 (2018): 28 (List 1); 8 (List 2)
Tax Code: 0102325399

Vietjet is an official IATA member with IOSA's (IATA Operational Safety Audit)
certificate. Currently, the airline operates a route network covering destina-
tions nation-wide and more than 30 regional destinations in Thailand,
Singapore, South Korea, Taiwan, Malaysia, China, Japan, Hong Kong and
Myanmar. It is operating a fleet of A320s and A321s with average age of 3.3
years old. For 5 years of taking off and serving customers, Vietjet has been
honored with 32 domestic awards and 9 significant international awards. In
addition to domestic and international awards and recognition, the carrier
also received the emulation flag from the Prime Minister for its excellent con-
tribution to development of Vietnam aviation industry.

Địa chỉ: 302/3 Phố Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-37281828/024-37281838
Email: info@vietjetair.com
Website: www.vietjetair.com
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 28 (Bảng 1); 8 (Bảng 2)
MST: 0102325399

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế
(IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Hiện nay Vietjet đang khai thác
mạng đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và hơn 30 điểm đến
trong khu vực tới Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar, Đài Loan, Hàn
Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, khai thác đội tàu bay hiện đại A320
và A321 với độ tuổi bình quân là 3,3 năm. Trong 5 năm hoạt động khai thác,
phục vụ khách hàng, Vietjet đã được vinh doanh với 32 giải thưởng trong nước
tại Việt Nam và 9 giải thưởng quốc tế lớn. Bên cạnh các giải thưởng và ghi
nhận của thị trường trong và ngoài nước, Vietjet cũng nhận được cờ thi đua
của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của
ngành hàng không Việt Nam.
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CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MASAN

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VP BANK)

Address: Floor 1 - 7 - Capital Building - 72 Tran Hung Dao - Tran Hung Dao
Ward - Hoan Kiem District - Hanoi
Tel/Fax: 024-73056600/024-39288867
Email: customercare@vpb.com.vn
Website: http://www.vpbank.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 29 (List 1); 9 (List 2)
Tax Code: 0100233583

Being one of the earliest commercial banks founded in Vietnam, Vietnam Prosperity
Joint Stock Commercial Bank (VPBank) has made steady development throughout the
history. Especially, since 2010, VPBank has grown enormously with the development
and implementation of a comprehensive migration strategy under the support of a
leading strategy consulting firm in the world. VPBank's outstanding growth was vivid-
ly demonstrated in level of expanding the network of branches and transaction offices
nationwide, and the diversified development of the sales and distribution channels.
Besides, according to the orientation "All for customers", transaction offices have been
completely changed in appearance, model and convenience. Products and services of
VPBank are always improved and combined with more utilities to increase benefits to
customers, etc. All of these efforts have contributed to satisfy current customers, attract
new customers and expand the customer base of VPBank with the high speed. In addi-
tion, VPBank has gradually developed a risk management system which is independ-
ent, concentrated and specialized to meet international standards and align with the
business strategy of the bank. Beside the implementation of the best international prac-
tices of corporate governance, VPBank also constantly improves the organizational
structure according to clear and transparent corporate governance policies.

Địa chỉ: Tầng 1 - 7 - tòa nhà Thủ Đô - 72 Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng
Đạo - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-73056600/024-39288867
Email: customercare@vpb.com.vn
Website: http://www.vpbank.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 29 (Bảng 1); 9 (Bảng 2)
MST: 0100233583

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những ngân hàng
TMCP thành lập sớm nhất tại Việt Nam, VPBank đã có những bước phát triển vững
chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. Đặc biệt từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng
vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ
trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Sự tăng trưởng
vượt bậc của VPBank thể hiện sinh động ở mức độ mở rộng mạng lưới các chi nhánh,
điểm giao dịch trên toàn quốc cùng sự phát triển đa dạng của các kênh bán hàng và
phân phối. Bên cạnh đó, theo định hướng “Tất cả vì khách hàng”, các điểm giao dịch
đã được thay đổi hoàn toàn về diện mạo, mô hình và tiện nghi phục vụ. Các sản
phẩm, dịch vụ của VPBank luôn được cải tiến và kết hợp thêm nhiều tiện ích nhằm
gia tăng quyền lợi cho khách hàng... Tất cả đã góp phần làm hài lòng khách hàng
hiện tại và thu hút thêm khách hàng mới, mở rộng cơ sở khách hàng của VPBank với
tốc độ nhanh chóng. Ngoài ra, VPBank đã từng bước phát triển một hệ thống quản
trị rủi ro độc lập, tập trung và chuyên môn hóa, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và gắn
kết với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng. Song song với việc thực thi những
thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị doanh nghiệp, VPBank cũng không ngừng hoàn
thiện cơ cấu tổ chức theo chính sách quản trị công ty rõ ràng và minh bạch.

Address: Floor 8 - Central Plaza - No. 17 Le Duan - Ben Nghe Ward - District 1 -
Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-62563862/028-38274115
Email: investorrelation@masangroup.com
Website: http://www.masangroup.com/
Ranking in VNR500 (2018): 30 (List 1); 10 (List 2)
Tax Code: 0303576603

Masan Group is one of the largest companies in private sector of Vietnam econ-
omy specializing in the consumption sector: food, beverages, and animal pro-
tein value chains. The company has a track record of actively building, acquiring
and managing large-scale operating platforms. The member companies of the
Group include Masan Consumer Holdings, owning the most favorite brands in
food and beverage industry (Chin-su, Nam Ngu, Tam Thai Tu, Omachi, Kokomi,
Vinacafé, Wake-Up, Vinh Hao and White Lion), and Masan Nutri-Science, the
company in Vietnam's largest animal protein value chains (with two brands
Proconco and ANCO). Other segments of the Masan Group include Masan
Resources, one of the world's largest producers of vonfram and industrial min-
erals; Techcombank-one of the largest JSCBs in Vietnam. Masan's goal in the
future is to become and be globally recognized as the pride of Vietnam by creat-
ing a unique successful business model in Asia.

Địa chỉ: Tầng 8 - Central Plaza 17 Lê Duẩn - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-62563862/028-38274115
Email: investorrelation@masangroup.com
Website: http://www.masangroup.com/
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 30 (Bảng 1); 10 (Bảng 2)
MST: 0303576603

Masan Group là một trong những công ty hàng đầu trong khu vực kinh tế tư
nhân của Việt Nam, tập trung vào các cơ hội tăng trưởng cao trong ngành tiêu
dùng: thực phẩm, đồ uống, và trong chuỗi giá trị đạm động vật. Masan đã gặt
hái được nhiều thành tích ấn tượng trong các hoạt động xây dựng, mua lại và
quản lý các nền tảng hoạt động kinh doanh có quy mô lớn. Các công ty thành
viên của Tập đoàn bao gồm Masan Consumer Holdings, sở hữu các thương hiệu
được ưa thích nhất Việt Nam trong ngành hàng thực phẩm và đồ uống (Chin-su,
Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, Vinacafe, Wake-Up, Vĩnh Hảo và Sư Tử
Trắng), và Masan Nutri-Science, là công ty với lĩnh vực kinh doanh nằm trong
chuỗi giá trị đạm động vật lớn nhất của Việt Nam (với các thương hiệu Proconco
và ANCO). Các mảng kinh doanh khác của Tập đoàn Masan bao gồm Masan
Resources, một trong những nhà sản xuất vonfram và khoáng chất công nghiệp
chiến lược lớn nhất thế giới, và ngân hàng Techcombank, là ngân hàng thương
mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Mục tiêu của Masan trong tương lai là trở
thành và được công nhận trên toàn cầu là niềm tự hào của Việt Nam thông qua
việc tạo dựng một mô hình kinh doanh thành công độc đáo ở Châu Á.
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NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT 

Address: No. 72 Tran Hung Dao - Tran Hung Dao Ward - Hoan Kiem District -
Hanoi
Tel/Fax: 024-39289999/024-39289609
Email: thongtin@baoviet.com.vn
Website: www.baoviet.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 37 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0100111761

With long history of 53 years of development, Bao Viet Holdings is the leading
finance-insurance group in Vietnam, the leading prestigious brand and the Group
has the most experienced staffs in the finance and insurance market with over
170,000 employees, agents and advisors. The group’s distribution network is
across the country with 200 branches, affiliated companies and over 700 transac-
tion offices. Bao Viet has established relationship with top-of-the-world reinsur-
ance companies and brokers such as Munich Re, Swiss Re, CCR, Hannover RE,
AON, Athur Gallagher, Marsh, etc. The wide international cooperation relation-
ship of Bao Viet not only helps it to enhance cooperation ability but also dispers-
es risks and increases liquidity. It can be said that Bao Viet is the leader in the field
of non-life insurance, life insurance, fund management, securities and other
financial services.

Địa chỉ: Số 72 Phố Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm
- TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-39289999/024-39289609
Email: thongtin@baoviet.com.vn
Website: www.baoviet.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 37 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0100111761

Tập đoàn Bảo Việt là tập đoàn tài chính-bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, Bảo
Việt có lịch sử lâu đời với 53 năm phát triển, thương hiệu, uy tín hàng đầu thị
trường, đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm nhất trên thị trường tài chính-bảo
hiểm với hơn 170.000 cán bộ, đại lý, tư vấn viên. Mạng lưới phân phối của tập
đoàn rộng khắp cả nước với 200 chi nhánh và công ty thành viên, hơn 700
phòng giao dịch. Bảo Việt đã thiết lập quan hệ với nhiều công ty tái bảo hiểm
và môi giới tái bảo hiểm hàng đầu trên thế giới như Munich Re, Swiss Re, CCR,
Hannover RE, AON, Athur Gallagher, Marsh... Mối quan hệ hợp tác quốc tế
rộng lớn của Bảo Việt vừa giúp Tập đoàn tăng cường khả năng hợp tác, vừa
giúp phân tán rủi ro, tăng khả năng thanh toán. Có thể nhận định Tập đoàn
Bảo Việt là đơn vị dẫn đầu các lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ, quản
lý quỹ, chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác.

Address: 927 Tran Hung Dao - Ward 1 - District 5 - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-39230666/028-39225888
Email: scb@scb.com.vn
Website: http://www.scb.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 40 (List 1); 12 (List 2)
Tax Code: 0311449990

Over 26 years of operation, SCB is now one of the leading private commercial
banks in Vietnam. Aiming to sustainable development and a modern, multi-
functional retail bank, SCB will continue to promote modern financial servic-
es using hi-tech, take advantage of opportunities and creativity. SCB has
become a familiar, reliable brand of customers, providing a wide range of flex-
ible, modern and high quality products, services and solutions. Therefore, SCB
has been able to enhance shareholder interest, create prosperity for all staff
and contribute to the overall development of the country.

Currently, SCB has 235 transaction units, including head office and 234
branches, transaction offices operating in most regions, provinces and cities
throughout the country. SCB's network of operations is distributed in a wide-
spread manner in key areas to meet the current development demand as well
as the bank's long-term strategy. In addition, SCB has established correspon-
dent relationships with more than 6,300 banks/bank branches in 78 countries
and territories around the world.

Địa chỉ: 927 Trần Hưng Đạo - Phường 01 - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-39230666/028-39225888
Email: scb@scb.com.vn
Website: http://www.scb.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 40 (Bảng 1); 12 (Bảng 2)
MST: 0311449990

Trải qua 26 năm hoạt động, SCB đang là một trong những Ngân hàng
thương mại tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. Với định hướng phát triển bền
vững và trở thành Ngân hàng bán lẻ-đa năng-hiện đại, SCB sẽ tiếp tục đẩy
mạnh việc phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại ứng dụng
công nghệ cao; đồng thời phát huy các thế mạnh, tận dụng cơ hội và không
ngừng sáng tạo. SCB những năm qua đã trở thành một thương hiệu quen
thuộc, đáng tin cậy của khách hàng, là nơi cung cấp các sản phẩm dịch vụ
và giải pháp tài chính đa dạng, linh hoạt, hiện đại và có chất lượng cao. Từ
đó, SCB có thể nâng cao giá trị, quyền lợi cho cổ đông, tạo sự thịnh vượng
cho toàn bộ CBNV và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hiện nay, SCB có 235 đơn vị giao dịch, gồm Hội sở chính và 234 Chi nhánh,
Phòng giao dịch hoạt động tại hầu hết các Khu vực, tỉnh và thành phố trong
cả nước. Mạng lưới hoạt động của SCB được phân bố rộng khắp ở các khu
vực, địa bàn trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại cũng như
chiến lược dài hạn của Ngân hàng. Ngoài ra, SCB còn thiết lập quan hệ đại
lý với hơn 6.300 Ngân hàng/chi nhánh Ngân hàng tại 78 quốc gia và vùng
lãnh thổ trên thế giới.
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CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN

CÔNG TY CP XÂY DỰNG COTECCONS

Address: 236/6 Dien Bien Phu -Ward 17 - Binh Thanh District - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-35142255-35142266/028-35142277
Email: contact@coteccons.vn
Website: http://www.coteccons.vn
Ranking in VNR500 (2018): 41 (List 1); 13 (List 2)
Tax Code: 0303443233

Experiencing 14 years of formation and development, Coteccons has always
been well-known as a leading construction group with general contractor
projects across Vietnam and the region, especially the overall Design & Build
projects. Coteccons brand is the guarantee of the projects with world-class
quality. Coteccons is the top choice of investors who prioritizes quality, safety,
environmental responsibility and working culture for customers. 

In the future, the company will expand to develop investment, construction of
road infrastructure projects, continue to affirm its leading general contractor
position in house building and civil engineering works in Vietnam, strive to
exceed the revenue of USD 1 billion.

Địa chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-35142255-35142266/028-35142277
Email: contact@coteccons.vn
Website: http://www.coteccons.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 41 (Bảng 1); 13 (Bảng 2)
MST: 0303443233

Trải qua chặng đường 14 năm hình thành và phát triển, Coteccons luôn được
biết đến là một tập đoàn xây dựng hàng đầu với các dự án lớn tổng thầu thi
công có mặt khắp Việt Nam và khu vực, đặc biệt là các dự án tổng thầu thiết
kế và thi công (Design & Build). Thương hiệu Coteccons là bảo chứng chất
lượng cho những dự án lớn mang đẳng cấp quốc tế. Coteccons còn là sự lựa
chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư đặt ưu tiên về chất lượng, an toàn lao động,
trách nhiệm với môi trường và văn hóa làm việc vì khách hàng. 

Trong tương lai, công ty sẽ mở rộng phát triển mạnh trong lĩnh vực đầu tư, thi
công các dự án hạ tầng đường bộ, tiếp tục khẳng định vị thế tổng thầu dẫn
đầu trong lĩnh vực xây dựng nhà, công trình kỹ thuật dân dụng tại Việt Nam,
phấn đấu vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Address: No. 9 Thong Nhat Avenue, Song Than II Industrial Park - Di An Ward -
Di An Town - Binh Duong Province
Tel/Fax: 0274-3790955/0274-3790888
Email: lotushcm@hoasengroup.vn
Website: www.hoasengroup.vn
Ranking in VNR500 (2018): 43 (List 1); 14 (List 2)
Tax Code: 3700381324

Over the past years, thanks to the flexible, creative and transparent strategies, Hoa
Sen Group has gradually developed and constantly expanded. Hoa Sen Group has
confirmed the leading position on the domestic steel sheet market, accounted for
more than 30% of the steel sheet market share and more than 20% of steel pipe
market share. Hoa Sen Group always satisfies all the demands of domestic and for-
eign customers by the international standardized quality, fast delivery, best price
and good after-sale service. Moreover, by seriously performing 4 commitments:
“Right price, right standard, right quality, and warranty”, all of three main products
of Hoa Sen Group including Hoa Sen Steel Sheet, Hoa Sen Steel Pipe and Hoa Sen
Plastic Pipe have been recognized as "Vietnam Value" for many years. In the com-
ing time, Hoa Sen Group focuses on developing nearly 300 branches to bring
new products to customer as soon as possible.  In addition, Hoa Sen Group
continues to promote export to more than 70 countries and territories. Not
only maintaining its traditional export partners, the Group also expands to
high-potential and strictly markets with high technology requirements such
as Americas, Europe and Africa.

Địa chỉ: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II - Phường Dĩ An - Thị xã Dĩ An
- Tỉnh Bình Dương
Tel/Fax: 0274-3790955/0274-3790888
Email: lotushcm@hoasengroup.vn
Website: www.hoasengroup.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 43 (Bảng 1); 14 (Bảng 2)
MST: 3700381324

Trong những năm qua, với những chiến lược linh hoạt, sáng tạo, minh bạch, Tập
đoàn Hoa Sen đã từng bước phát triển, lớn mạnh và không ngừng vươn xa. Hiện
nay, Tập đoàn Hoa Sen đang dẫn đầu các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn,
thép tại Việt Nam với hơn 30% thị phần tôn và hơn 20% thị phần ống thép. Với chất
lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, thời gian giao hàng nhanh, giá thành hợp
lý, dịch vụ khách hàng tốt, Tập đoàn Hoa Sen luôn đáp ứng tốt nhất và nhanh nhất
mọi nhu cầu của khách hàng cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Luôn thực hiện
nghiêm ngặt 4 cam kết gồm “bán đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và
được bảo hành” cùng việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cả 3 nhóm
sản phẩm chính của Tập đoàn Hoa Sen -Tôn Hoa Sen, Ống thép Hoa Sen, Ống nhựa
Hoa Sen đều được công nhận “Thương hiệu Quốc gia” trong nhiều năm liền. Bên
cạnh việc phát triển gần 300 hệ thống chi nhánh phân phối - bán lẻ để nhanh
chóng đưa các sản phẩm mới tiếp cận người tiêu dùng cuối cùng trong thời gian
sớm nhất, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại hơn 70 quốc gia và
vùng lãnh thổ. Ngoài những đối tác xuất khẩu truyền thống, Tập đoàn còn mở rộng
xuất khẩu tại những thị trường giàu tiềm năng và khó tính, có yêu cầu kỹ thuật cao
như các nước châu Mỹ, châu Âu, châu Phi.
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NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Address: Floor 25 Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang - Ben Nghe Ward -
District 1 - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-39101660/028-39100899
Email: customer.service@prudential.com.vn
Website: www.prudential.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 44 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0301840443

After 17 years of operation, Prudential Vietnam is considered as one of the
leading foreign companies in the field of life insurance sector in Vietnam.
Currently, transactions between customer channels and Prudential was
extended across 63 cities nationwide with more than 300 customer service
centers, branch offices, general agent offices  and  the largest professional
service  dedicated  network  of  staffs  and  consultants in Vietnam.. As an
important market of Prudential in Asia, Prudential Vietnam has made impor-
tant contribution to the Group as well as the life insurance market in Vietnam.
In future, the company commits itself to the best financial solutions for the
improvement of life quality for each client and being the first-choice life insur-
ance service provider of Vietnamese families.

Địa chỉ: Tầng 25 Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng - Phường Bến Nghé -
Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-39101660/028-39100899
Email: customer.service@prudential.com.vn
Website: www.prudential.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 44 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0301840443

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam với 17 năm hoạt động
đã được đánh giá là một trong những doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu
trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Công ty hiện sở
hữu kênh giao dịch giữa khách hàng và Prudential đã được mở rộng tại khắp
63 tỉnh thành với hơn 300 trung tâm phục vụ khách hàng, văn phòng chi
nhánh và tổng đại lý trên toàn quốc cùng sự phục vụ chuyên nghiệp và tận
tâm của mạng lưới nhân viên và tư vấn viên lớn nhất Việt Nam. Prudential
được nhận định là một thị trường quan trọng của Prudential tại châu Á vì trong
năm hoạt động có những đóng góp quan trọng cho tập đoàn cũng như cho thị
trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục
hoàn thành sứ mệnh cam kết mang đến những giải pháp an toàn tài chính
hữu hiệu, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình và luôn xứng
đáng là lựa chọn số 1 về bảo hiểm nhân thọ cho mọi gia đình Việt.

Address: Techcombank Tower, 191 Ba Trieu - Le Dai Hanh Ward - Hai Ba Trung
District - Hanoi
Tel/Fax: 024-39446368/024-39446395
Email: ho@techcombank.com.vn
Website: www.techcombank.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 45 (List 1); 15 (List 2)
Tax Code: 0100230800

After 25 years of development, Techcombank has affirmed its prestige and
position in financial market of Vietnam. Currently, Techcombank’s total assets
reach VND 269 trillion and the workforce includes 8,700 employees under the
management of excellent foreign experts and experienced senior officials.
Techcombank owns a wide and diversified network of services with 315
branches/transaction offices/representative offices, 1,117 ATMs in 45
provinces and cities and the most advanced banking technology in Vietnam.

With strategic vision and concrete action plan, Techcombank surpasses profit
targets to orient towards a great mission of creating Vietnamese pride. That
significant strategy is strong motivation to actualize the desire: “Successfully
construct a prestigious and world-class enterprise to bring the best benefits
for Vietnamese community and society”.

Địa chỉ: Tòa tháp Techcombank 191 Bà Triệu - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai
Bà Trưng - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-39446368/024-39446395
Email: ho@techcombank.com.vn
Website: www.techcombank.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 45 (Bảng 1); 15 (Bảng 2)
MST: 0100230800

Sau 25 năm phát triển, Techcombank đã khẳng định được uy tín thương hiệu
và vị thế của mình trên thị trường tài chính Việt Nam. Hiện nay, tổng tài sản
của Techcombank đạt 269 nghìn tỷ đồng, cùng quy mô nhân lực lên tới hơn
8.700 người với sự tham gia điều hành của các chuyên gia nước ngoài xuất sắc,
những cán bộ cao cấp giàu kinh nghiệm. Techcombank hiện đang sở hữu
mạng lưới dịch vụ đa dạng và rộng khắp với 315 chi nhánh/phòng giao
dịch/văn phòng đại diện và 1.117 máy ATM tại 45 tỉnh thành trên toàn quốc
cùng hệ thống công nghệ ngân hàng tiên tiến bậc nhất Việt Nam.

Với chiến lược có tầm nhìn và kế hoạch hành động cụ thể, Techcombank đã
vượt lên trên những mục tiêu lợi nhuận của một tổ chức kinh doanh để hướng
tới sứ mệnh lớn lao-kiến tạo một niềm tự hào Việt. Chiến lược mạnh mẽ ấy
chính là bàn đạp vững vàng để hiện thực hóa khát vọng: “Xây dựng thành
công một doanh nghiệp Việt có giá trị và đẳng cấp quốc tế, từ đó mang lại lợi
ích cao nhất cho cộng đồng, xã hội Việt Nam”.
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NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Address: 266 - 268 Nam Ky Khoi Nghia - Ward 8 - District 3 - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-39329516/028-39320424
Email: info@sacombank.com
Website: http://www.sacombank.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 47 (List 1); 16 (List 2)
Tax Code: 0301103908

As one of the leading banks in Vietnam, over the past 26 years, Sacombank
has been steadfast in its strategy to become the leading modern and versatile
retail bank in the region. As of September 30, 2018, Sacombank has had total
assets of over VND 403,000 billion and its chartered capital has reached VND
18,852 billion. The network operating in Vietnam, Laos and Cambodia has
included 566 transaction points and more than 18,500 employees.

With more than 250 products and services, Sacombank is confident to offer a
full range of experiment, affordable and practical financial solutions, at rea-
sonable prices, to maximize the value added of over 4 million loyal customers,
thereby contributing to the overall development of the community.

In addition, Sacombank commits to provide customers and partners with the
highest quality, professionality and credibility. Therefore, Sacombank focuses
on innovating thinking method and develops its digital banking system, prod-
ucts and services to meet the financial needs of customers the best.

Địa chỉ: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 08 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-39329516/028-39320424
Email: info@sacombank.com
Website: http://www.sacombank.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 47 (Bảng 1); 16 (Bảng 2)
MST: 0301103908

Là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, hơn 26 năm qua,
Sacombank luôn kiên định với chiến lược phát triển trở thành Ngân hàng bán
lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Khu vực. Tính đến ngày 30/09/2018,
Sacombank có tổng tài sản đạt hơn 403.000 tỷ đồng và vốn điều lệ 18.852 tỷ
đồng; mạng lưới hoạt động rộng khắp tại Việt Nam, Lào, Campuchia với 566
điểm giao dịch và hơn 18.500 CBNV.

Với hơn 250 sản phẩm dịch vụ, Sacombank tự tin mang đến nhiều trải
nghiệm, giải pháp tài chính trọn gói, đa tiện ích, thiết thực với giá thành hợp
lý để tối đa hóa giá trị gia tăng của hơn 4 triệu khách hàng gắn bó, góp phần
vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Bên cạnh đó, cam kết với mục tiêu chất lượng bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm
và uy tín cao nhất đối với khách hàng và đối tác, Sacombank chú trọng đổi mới
phương pháp tư duy và phát triển hệ thống ngân hàng số cũng như các sản
phẩm dịch vụ để đáp ứng tối đa các nhu cầu tài chính của khách hàng.

Address: No. 21 Cat Linh - Cat Linh Ward - Dong Da District - Hanoi
Tel/Fax: 024-62777222/024-62661080
Email: info@mbbank.com.vn
Website: https://www.mbbank.com.vn/
Ranking in VNR500 (2018): 49 (List 1); 17 (List 2)
Tax Code: 0100283873

For 24 years of construction and development, MB has confirmed its position
the financial market by stable and high growth rate. MB  is always in the top
of the leading banks in terms of business efficiency. More importantly, among
Vietnamese joint stock commercial banks, MB is the only one that has main-
tained a steady growth and profit since its establishment even in extremely
difficult economic times or banking system restructing. 

Địa chỉ: Số 21 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-62777222/024-62661080
Email: info@mbbank.com.vn
Website: https://www.mbbank.com.vn/
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 49 (Bảng 1); 17 (Bảng 2)
MST: 0100283873

Trải qua 24 năm xây dựng và trưởng thành, MB ghi dấu ấn trên thị trường tài
chính bằng tốc độ tăng trưởng vững vàng, mạnh mẽ, luôn nằm trong Top các
ngân hàng hàng đầu Việt Nam về hiệu quả kinh doanh. MB là ngân hàng duy
nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam luôn duy trì được
tốc độ tăng trưởng và liên tục có lợi nhuận từ khi thành lập đến nay, kể cả
trong những giai đoạn nền kinh tế cực kỳ khó khăn hay những giai đoạn thị
trường quyết liệt tái cơ cấu.
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CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Address: 235 Vo Thi Sau - Ward 7 - District 3 - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-39325030/028-39302097
Email: info@hbcr.vn
Website: www.hbcr.vn
Ranking in VNR500 (2018): 72 (List 1); 24 (List 2)
Tax Code: 0302158498

Hoa Binh Construction Group JSC is one of the largest and reputable compa-
nies in the construction sector in Vietnam. With 30-year-experience in operat-
ing in this industry as well as strong solvency, international standardized
management system and the cooperative spirit, the company has gained the
trust of investors and taken advantages in bidding. In the past years, the com-
pany continuously improved its major construction. Hoa Binh possesses and
manages a large number of construction machinery and equipment meeting
most requirements for construction from North to South. Hoa Binh Group has
been implementing more than 80 projects all over the nation. In addition to
construction, its core business, the company also invested in related fields like
construction material manufacture and construction services. Besides, the
company continues to develop the overseas market, especially ASEAN's coun-
tries, gradually changing its role from the construction manager to the con-
tractor. Its target market is ASEAN and the Middle East.

Địa chỉ: 235 Võ Thị Sáu - Phường 7 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-39325030/028-39302097
Email: info@hbcr.vn
Website: www.hbcr.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 72 (Bảng 1); 24 (Bảng 2)
MST: 0302158498

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình hiện là một trong những công ty có
quy mô lớn và được tín nhiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng tại Việt Nam.
Với kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực này cũng như khả năng
thanh toán lành mạnh, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế cùng tinh
thần hợp tác thiện chí, công ty đã chiếm được sự tin tưởng của các chủ đầu tư,
giành được nhiều lợi thế trong công tác đấu thầu. Trong những năm qua, công
ty đã không ngừng cải tiến và hoàn thiện lĩnh vực hoạt động chính. Hòa Bình
hiện đang quản lý một danh mục tài sản máy móc thiết bị hùng hậu đáp ứng
hầu hết nhu cầu thi công đa dạng trên các công trường xây dựng từ Bắc đến
Nam. Hiện nay, công ty đang thi công đồng loạt hơn 80 công trình trong cả
nước. Ngoài lĩnh vực cốt lõi là xây dựng, công ty còn đầu tư sang các lĩnh vực
có liên quan khác (sản xuất vật liệu và các dịch vụ trong ngành xây dựng)
nhằm phát huy tối đa các nguồn lực và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên
cạnh đó, công ty cũng tiếp tục phát triển thị trường nước ngoài, theo hướng
từng bước chuyển từ vai trò quản lý xây dựng sang vai trò nhà thầu và nhắm
đến thị trường ASEAN, Trung Đông.

Address: 246 Cong Quynh - Pham Ngu Lao Ward - District 1 - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-39254264/028-39252265
Email: vimedimex@vietpharm.com.vn
Website: www.vietpharm.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 81 (List 1); 29 (List 2)
Tax Code: 0300479760

Established in 1984 with the function of the first agency performing foreign
economic duty of the Ministry of Health, VIMEDIMEX has developed strongly
and affirmed its position in Top 5 leading pharma companies in Vietnam.
Especially, since after equitization in 2006, VIMEDIMEX had breakthroughs in
developing market shares and customers. Now, VIMEDIMEX holds 22% of
pharma market share in Vietnam and is the partner of more than 70 famous
pharma companies and multinational companies. VIMEDIMEX has defined its
vision as "Becoming leading pharma enterprise in trading and services sec-
tor". Besides, VIMEDIMEX enhances cooperating with centers for scientific
research, pharma manufacturing joint venture plants, meeting international
standards (GMP, GSP, GLP) to produce pharma products from rich source of
medicinal in Vietnam. Thus, revenue and profit of the company increase con-
tinuously and steadily.

Địa chỉ: 246 Cống Quỳnh - Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-39254264/028-39252265
Email: vimedimex@vietpharm.com.vn
Website: www.vietpharm.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 81 (Bảng 1); 29 (Bảng 2)
MST: 0300479760

Thành lập năm 1984 với chức năng là cơ quan thực hiện nhiệm vụ kinh tế đối
ngoại đầu tiên của Bộ Y Tế, VIMEDIMEX đã phát triển mạnh mẽ và luôn khẳng
định vị thế trong Top 5 Công ty Dược phẩm hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, kể từ
sau khi cổ phần hóa năm 2006, VIMEDIMEX đã có những bước tiến nhảy vọt về
phát triển thị phần, khách hàng. Hiện nay, VIMEDIMEX chiếm 22% thị phần
dược phẩm Việt Nam, là đối tác của hơn 70 công ty dược phẩm và tập đoàn đa
quốc gia nổi tiếng thế giới. VIMEDIMEX xác định Tầm nhìn “Trở thành Doanh
nghiệp Dược phẩm hàng đầu trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ”. Bên cạnh
đó, VIMEDIMEX tăng cường hợp tác với các trung tâm nghiên cứu khoa học, các
nhà máy liên doanh sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế (GMP, GSP,
GLP) để tạo ra các sản phẩm dược phẩm từ nguồn dược liệu phong phú của
Việt Nam. Nhờ vậy, doanh thu và lợi nhuận của công ty luôn tăng trưởng liên
tục và đều đặn.
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CÔNG TY CP DAIKIN AIR CONDITIONING (VIỆT NAM) 

CÔNG TY CP THÉP NAM KIM

Address: Street N1, An Thanh Production Cluster - An Thanh Ward - Thuan An
Town - Binh Duong Province
Tel/Fax: 0274-3748848/0274-3748868
Email: congbothongtin@namkimgroup.vn
Website: www.namkimgroup.vn
Ranking in VNR500 (2018): 99 (List 1); 40 (List 2)
Tax Code: 3700477019

The core business of Nam Kim Steel JSC is manufacturing and distributing hot-
dip 55% Zinc-Aluminum alloy coated steel sheet in coil (NAKI ZINCALUM),
hot-dip Zinc coated steel sheet in coil (NAKI ZINC), color coating steel sheet in
coil (NAKI COLOR) and other industrial products. Nam Kim Steel products are
produced by state-of-the-art technology and machine which were delivered
and installed by POSCO Group (South Korea) and other large steel groups in
the world, with the highest quality materials imported from industrialized
countries. Beside, Nam Kim Steel also invested 100% of the new steel coil pro-
cessing line (Coil Center) and Nam Kim 2 Steel Factory with the most advanced
technologies from developed countries in the world. The company has invest-
ed in Nam Kim 3 Steel-Roofing project, which is equipped with the leading
technology in the galvanized steel in Vietnam and the most modern closed
automated production system in Europe to improve product quality, reduce
the cost of fuel consumption to reduce product cost. Operating in a highly spe-
cialized heavy industry, the team of experienced technical experts creates a
distinct advantage of Nam Kim Corporation compared to its competitors in the
galvanized steel industry.

Địa chỉ: Đường N1, Cụm SX An Thạnh - Phường An Thạnh - TX. Thuận An -
Tỉnh Bình Dương
Tel/Fax: 0274-3748848/0274-3748868
Email: congbothongtin@namkimgroup.vn
Website: www.namkimgroup.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 99 (Bảng 1); 40 (Bảng 2)
MST: 3700477019

Công ty CP Thép Nam Kim hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và phân
phối các loại tôn lạnh (tôn mạ hợp kim nhôm kẽm 55%), tôn mạ kẽm, tôn mạ
màu và các loại sản phẩm thép công nghiệp. Các sản phẩm của Nam Kim được
sản xuất bằng thiết bị công nghệ hiện đại, do Tập đoàn POSCO (Hàn Quốc) và
các tập đoàn ngành thép lớn trên thế giới chuyển giao lắp đặt, với nguồn
nguyên liệu sản xuất có chất lượng hàng đầu được nhập khẩu từ các nước phát
triển. Bên cạnh đó, Nam Kim còn đầu tư mới 100% các dây chuyền gia công xử
lý thép cuộn ở Nhà máy Thép Nam Kim 2 với dây chuyền công nghệ tiên tiến
nhất từ các nước phát triển trên thế giới. Công ty còn đầu tư xây dựng Dự án
Nhà máy Thép-Tấm lợp Nam Kim 3, được xem như dự án được đầu tư công
nghệ hàng đầu trong ngành tôn thép mạ Việt Nam hiện nay, với hệ thống sản
xuất tự động khép kín hiện đại bậc nhất của Châu Âu nhằm nâng cao chất
lượng sản phẩm, tiết giảm tối đa chi phí tiêu hao nhiên liệu để hạ giá thành
sản phẩm. Là ngành công nghiệp nặng mang tính đặc thù cao, nên việc nắm
giữ đội ngũ chuyên gia kỹ thuật am hiểu và nhiều kinh nghiệm là ưu điểm
khác biệt của Công ty Nam Kim so với các đối thủ cùng ngành tôn thép mạ.

Address: Floor 14 - 15 Nam A Office Building - No. 201 - 203 - Cach Mang
Thang Tam - Ward 4 - District 3 - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-62504888/028-62504999
Email: info@daikin.com.vn
Website: www.daikin.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 121 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0301450108

As an affiliate in Vietnam of the professional air conditioning manufacturer,
Daikin Industries Ltd., Daikin Vietnam provides Vietnam market with a diver-
sified range of product line, type and capacity, meeting various needs of air
conditioning, ranging from residential, commercial to industrial sectors. By
establishing its network nationwide, Daikin Vietnam offers not only sales but
also all types of after sales services ranging from technical advice to repair and
maintenance service for all products line distributed within the country. 

Daikin Vietnam aims to continuously and rapidly grow and strives to become
the top air conditioning manufacturer in Vietnam. The distribution and serv-
ice network has been kept expanding to get closer to customers. Besides its
head office in Ho Chi Minh city, Daikin Vietnam has branches in Hanoi, Da
Nang, Can Tho, Hai Phong, Nha Trang. Daikin Vietnam will continuously intro-
duce new air conditioning product lines with advanced technology to suit
Vietnamese environment.

Địa chỉ: Tầng 14 - 15 Tòa nhà Văn phòng Nam Á - Số 201 - 203 - Cách Mạng
Tháng Tám - Phường 4 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-62504888/028-62504999
Email: info@daikin.com.vn
Website: www.daikin.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 121 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0301450108

Là thành viên của nhà sản xuất máy điều hòa không khí chuyên nghiệp Daikin
tại Việt Nam, công ty cung cấp cho thị trường Việt Nam dãy sản phẩm đa dạng
và phong phú về chủng loại và công suất, đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau về
điều hòa không khí, từ lĩnh vực dân dụng cho đến thương mại và công nghiệp.
Bằng cách thiết lập mạng lưới trên toàn quốc, Công ty Daikin Việt Nam không
chỉ phân phối sản phẩm mà còn cung cấp tất cả các dịch vụ sau bán hàng, từ
tư vấn kỹ thuật đến bảo hành, sửa chữa, bảo trì cho tất cả các dòng sản phẩm
phân phối trong nước.

Daikin Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và phấn đấu là
doanh nghiệp điều hòa không khí hàng đầu tại Việt Nam. Mạng lưới phân phối
hàng và mạng lưới dịch vụ ngày càng được mở rộng hơn để đến gần hơn với
khách hàng. Bên cạnh văn phòng chính tại TP. Hồ Chí Minh, Daikin Vietnam đã
có chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Nha Trang. Daikin Việt
Nam cũng sẽ tiếp tục đưa ra các dòng sản phẩm điều hòa không khí với công
nghệ tiên tiến phù hợp với môi trường tại Việt Nam.
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CÔNG TY CP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á

Address: No. 5 Road No. 5 - Song Than 1 Industrial Park - Di An Town - Di An
District - Binh Duong Province
Tel/Fax: 0274-3732575/0274-3790420
Email: info@tondonga.com.vn
Website: www.tondonga.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 123 (List 1); 52 (List 2)
Tax Code: 3700255880

Ton Dong A Corporation specializes in the production of galvanized steel, color
coated steel, galvalume steel for industrial and civil construction, transportation
infrastructure and home appliance. With 2 factories located in Song Than 1
Industrial Park and Dong An 2 Industrial Park, Ton Dong A currently has 4 galval-
ume coating lines with NOF technology, 3 color coating lines, 1 picking oil line
and 2 cold rolling lines. All of these production lines are imported from the lead-
ing steel producers such as DANIELI (Italy) and FATA HUNTER (USA), which sup-
ply up to 1 million tons of product in the early of 2018. Therefore, the products
made by them can not only meet the demand and quality requirement of
domestic market but also be exported to strict foreign markets such as USA,
Australia, Europe and Southeast Asia. Ton Dong A has standardized its manage-
ment system, business processes by Oracle Enterprise Resource Planning (ERP
Oracle – USA). In addition, Ton Dong A applies strictly other standard systems
such as: ISO 9001-quality management, ISO 14001-environment management,
ISO 45001-occupational health and safety ISO 45001 and ISO 50001-energy
management for total synchronous management, meeting the standards of
environmentally friendly, green, clean steel factory.

Địa chỉ: Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1 - Phường Dĩ An - Thị xã Dĩ An - Tỉnh
Bình Dương
Tel/Fax: 0274-3732575/0274-3790420
Email: info@tondonga.com.vn
Website: www.tondonga.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 123 (Bảng 1); 52 (Bảng 2)
MST: 3700255880

Tôn Đông Á là đơn vị chuyên sản xuất tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu phục vụ cho
ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng, hạ tầng giao thông, thiết bị gia dụng.
Với hai nhà máy tại KCN Sóng Thần 1 và Đồng An 2, Tôn Đông Á hiện có 4 dây
chuyền mạ kẽm/nhôm kẽm với công nghệ lò ủ NOF, 3 dây chuyền mạ màu, 1 dây
chuyền tẩy rỉ và 2 dây chuyền cán nguội. Các dây chuyền có nguồn gốc từ tập
đoàn sản xuất thiết bị thép hàng đầu DANIELI (Ý) và FATA HUNTER (Mỹ) gia tăng
sản lượng lên đến 1 triệu tấn trong đầu năm 2018, đáp ứng nhu cầu sản phẩm
thép lá mạ kẽm, mạ lạnh, mạ màu chất lượng cao cho thị trường trong nước và
xuất khẩu ở các thị trường đòi hỏi chất lượng như Mỹ, Úc, Châu Âu, Đông Nam
Á. Hệ thống quản trị, quy trình sản xuất kinh doanh của Tôn Đông Á được chuẩn
hóa nhờ vào hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP Oracle - Mỹ. Ngoài
ra, Tôn Đông Á cũng ứng dụng nghiêm ngặt hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất
lượng ISO 9001, môi trường ISO 14001, quản lý sức khỏe người lao động và tiết
kiệm năng lượng ISO 45001 và 50001 nhằm quản lý đồng bộ, xuyên suốt về chất
lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn nhà máy sản xuất thép thân thiện môi
trường, xanh, sạch.

Address: C12/21 National Route 1A - Tan Kien Commune - Binh Chanh District
- Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-37561191/028-38770278
Email: phanbon@binhdien.com
Website: www.binhdien.com
Ranking in VNR500 (2018): 191 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0302975517

With the annual production capacity of over 1.5 million tons of fertilizer,
meeting 35% of the whole domestic demand of NPK, Binh Dien Fertilizer Joint
Stock Company along with the brand Dau Trau Fertilizer has become the lead-
ing brand name of Vietnam fertilizer industry. Its brand Dau Trau Fertilizer is
favoured and trusted by farmers, thereby confirming Binh Dien Fertilizer in the
market. Dau Trau Fertilizer contains more than 100 types of products for each
type of land and the growing period of each crop such as rice, coffee, rubber,
sugarcane, fruit trees, cashew, tea, corn, peanuts... All of those increase pro-
ductivity and quality of agricultural products. In recent years, the company
also researched and developed new products to help plants grows well,
absorbs nutrients quickly, thereby increasing productivity and quality of
plants, especially those living on the soil infected with alum, salinity.  The two
outstanding new products include Dau Trau + Agrotain for saving 25-30% of
fertilizer amount and Dau Trau 46P+ for reducing 40-50% of the fertilizer
amount compared to DAP.

Địa chỉ: C12/21 Quốc Lộ 1A - Xã Tân Kiên - Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-37561191/028-38770278
Email: phanbon@binhdien.com
Website: www.binhdien.com
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 191 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0302975517

Với năng lực sản xuất hàng năm trên 1,5 triệu tấn phân bón các loại, đáp ứng
35% nhu cầu phân bón NPK của cả nước, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền
– nhãn hiệu Phân bón Đầu Trâu đã vươn lên trở thành thương hiệu uy tín hàng
đầu ngành phân bón Việt Nam. Trong thời gian qua, Phân bón Bình Điền
khẳng định vị thế trên thị trường với nhãn hiệu phân bón Đầu Trâu được nhà
nông ưa chuộng, tín nhiệm. Phân bón Đầu Trâu gồm hơn 100 loại sản phẩm
phù hợp với từng loại đất đai và thời kỳ sinh trưởng của từng loại cây trồng
như: cây lúa, cà phê, cao su, mía, cây ăn trái, điều, rau-màu, chè, ngô, lạc...
làm tăng năng suất và chất lượng nông sản. Những năm gần đây, công ty còn
nghiên cứu phát triển sản phẩm mới Đầu Trâu + Agrotain giúp tiết kiệm lượng
bón từ 25-30% và Đầu Trâu 46P+ giúp giảm lượng bón từ 40-50% so với DAP...
giúp các loại cây trồng sinh trưởng tốt, hấp thụ chất dinh dưỡng nhanh, từ đó
tăng năng suất và chất lượng cây trồng, nhất là các loại cây sống trên các loại
đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.
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CÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN 

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Address: Floor 18 - 19 No. 229 Tay Son - Nga Tu So Ward - Dong Da District - Hanoi
Tel/Fax: 024-38513205/024-38513207
Email: plc@petrolimex.com.vn
Website: www.plc.petrolimex.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 229 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0101463614

Continuing to inherit and promote the tradition and achievements in the produc-
tion and business of Petrolimex in more than 50 years, after 21 years of construc-
tion and development, so far, Petrolimex petrochemical Corporation-JSC has
become one of the leading companies in Vietnam specializing in producing and
trading in petrochemical products, including lubricants, bitumen and solvent
chemicals. Before 1994, 100% of petrochemical products which had been provid-
ed by Petrolimex in Vietnam were imported, up to now; PLC has imported raw
materials and manufactured lubricant products branded Petrolimex-PLC to meet
the needs of not only domestic market but also other countries in the region.

Địa chỉ: Tầng 18 - 19 số 229 Tây Sơn - Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống Đa -TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-38513205/024-38513207
Email: plc@petrolimex.com.vn
Website: www.plc.petrolimex.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 229 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0101463614

Tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống và thành quả trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của Petrolimex trong hơn 50 năm qua, sau 21 năm
xây dựng và phát triển, đến nay Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đã trở
thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất kinh
doanh các sản phẩm hóa dầu: dầu mỡ nhờn, nhựa đường và dung môi hóa
chất. Trước năm 1994, từ chỗ 100% các sản phẩm hóa dầu do Petrolimex cung
cấp tại Việt Nam đều phải nhập khẩu, đến nay PLC đã tự nhập khẩu nguyên vật
liệu và sản xuất các sản phẩm dầu mỡ nhờn mang thương hiệu Petrolimex-PLC
để đáp ứng không chỉ nhu cầu của thị trường trong nước mà còn xuất sang thị
trường một số nước trong khu vực.

Address: 52 - 54 - 56 Truong Son - Ward 2 - Tan Binh District - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-39486888/028-39486887
Email: info@itlvn.com
Website: www.itlvn.com
Ranking in VNR500 (2018): 237 (List 1); 117 (List 2)
Tax Code: 0301909173

For nearly 20 years since its foundation (in 1999), Indo Trans Logistics
Corporation (ITL Corp) has grown steadily to become one of the market leaders
in Vietnam in the field of providing Logistics services. At present, ITL Corp has
created a comprehensive network including 20 standard offices located in
Vietnam and countries Southeast Asia: Thailand ,Laos, Cambodia and Myanmar.
In the logistics market, ITL Corp is one of the leading 3PL units in Vietnam pro-
viding comprehensive logistics services including: Airline GSA, Freight
Management, Contract Logistics, Rail service, Last Mile and express, Ecommerce
logistics. ITL Corp’s stragetic partner, Singapore Post, received investment from
The Templeton Emerging Markets Group in October 2015. In addition, ITL Corp
creates joint ventures with logistics giants in Vietnam such as Mitsubishi
Logistics, Ceva Logistics and Keppel Logistics, etc. In January 2015, expanding to
ecommerce-logistics, ITL Corp started investing in e-commerce and express
projects.

Địa chỉ: 52 - 54 - 56 Trường Sơn - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-39486888/028-39486887
Email: info@itlvn.com
Website: www.itlvn.com
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 237 (Bảng 1); 117 (Bảng 2)
MST: 0301909173

Sau gần 20 năm kể từ ngày thành lập (1999), Công ty Cổ Phần Giao Nhận và
Vận Chuyển Indo Trần (Indo Trans Logistics Corporation – ITL Corp) đã không
ngừng lớn mạnh để trở thành một trong những công ty dẫn đầu thị trường
Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Logistics. Hiện nay, ITL Corp đã tạo
ra mạng lưới toàn diện bao phủ với 20 văn phòng tiêu chuẩn trải dài khắp Việt
Nam và Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar. Trong thị
trường logistics Việt Nam, ITL Corp là một trong những đơn vị 3PL hàng đầu
Việt Nam cung cấp toàn diện các dịch vụ logistics gồm: Dịch vụ hàng không
(Airlines GSA), Giao nhận quốc tế (Freight Management), Logistics tổng hợp
(Contract Logistics), Đường sắt (Rail), Chuyển phát nhanh (Last Mile), Thương
Mại Điện Tử (Ecommerce logistics). Hiện nay, Singapore Post là đối tác chiến
lược của ITL Corp và tháng 10/2015, công ty này cũng nhận được đầu tư từ quỹ
The Templeton Emerging Markets Group khi tổ chức này “đổ vốn” vào thị
trường Việt Nam. Ngoài ra, ITL Corp còn tạo liên doanh hoạt động tại Việt Nam
với các “đại gia” logistics trên thế giới như: Mitsubishi Logistics, Ceva Logistics,
Keppel Logistics... Từ tháng 1/2015, với định hướng tấn công sang lĩnh vực
ecommerce-logistics, ITL Corp cũng đã bắt tay đầu tư vào những dự án thương
mại điện tử và chuyển phát nhanh.
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CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM 

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 28

Address: 03 Nguyen Oanh - Ward 10 - Go Vap District - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-38942238/028-38943053
Email: 28@agtex.com.vn
Website: www.agtex.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 258 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0300516772

28 Corporation received the award of “Labour Hero” and a national defense
unit, the leading garment enterprise in Vietnam, specializes in 3 main sectors
namely garment, petroleum and real estate in which garment plays the dom-
inant role and the others do the supporting role. Regarding garment sector,
the Corporation develops according to the strategy increasing added-value
through changing from processed products to FOB and ODM. Textile field: tex-
tiles products are 100% ultrafine combed cotton yarn, Ne30 to 50 counts,
polyester rayon and polyester cotton yarn; output 3,000 tons per year. Fabric
products include 100% cotton, polyester wool, 100% wool fabrics,
polyester/cotton, and polyester/viscose fabrics; output 20 million meters per
year, width of 1.6 meters. Garment field: with its deep investment, 28
Corporation has 11 workshops and 85 lines; is capable to supply over 3.3 mil-
lion men’s shirts/ladies’ blouses, 1.5 million men/ladies’ suit and 6.5 million
uniforms per year.

Address: 111 - 121 Ngo Gia Tu - Ward 2 - District 10 - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-38348980/028-38348981
Email: thiennam@tna.com.vn
Website: http://www.tna.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 273 (List 1); 139 (List 2)
Tax Code: 0301172041

Tenimex is considered as a sustainably growing enterprise, with high annual
average sales and growth rate of profit. Tenimex has premises in huge residen-
tial areas that are competitive advantage in renting infrastructure in Ho Chi
Minh City as well as its competitive business development strategy. Currently,
the company is striving to become a sustainable enterprise in three main busi-
ness areas: steel trading and distribution of imported food technology goods
and trading in real estate. 

Địa chỉ: 111 - 121 Ngô Gia Tự - Phường 2 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-38348980/028-38348981
Email: thiennam@tna.com.vn
Website: http://www.tna.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 273 (Bảng 1); 139 (Bảng 2)
MST: 0301172041

Tenimex được đánh giá là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng ổn định, với
doanh thu tăng bình quân, tốc độ và tăng trưởng lợi nhuận bình quân hàng
năm cao. Sở hữu các mặt bằng nằm tại các khu dân cư đông người là lợi thế
cạnh tranh trong thị trường cho thuê cơ sở hạ tầng của Tenimex tại TP. Hồ Chí
Minh cũng như lợi thế trong chiến lược phát triển kinh doanh của công ty. Hiện
nay, công ty đang phấn đấu trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững trong
ba lĩnh vực kinh doanh chủ lực: Kinh doanh sắt thép, phân phối hàng công
nghệ thực phẩm ngoại nhập và kinh doanh bất động sản.

Địa chỉ: 03 Nguyễn Oanh - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-38942238/028-38943053
Email: 28@agtex.com.vn
Website: www.agtex.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 258 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0300516772

Tổng công ty 28-đơn vị Anh hùng lao động-là doanh nghiệp Quốc phòng an
ninh, là đơn vị dệt may hàng đầu Việt Nam hoạt động kinh doanh trên 3 lĩnh
vực chính: dệt may, xăng dầu và bất động sản, trong đó, dệt may là lĩnh vực
kinh doanh cốt lõi, xăng dầu và bất động sản giữ vai trò hỗ trợ. Lĩnh vực kinh
doanh dệt may của TCT phát triển theo hướng chiến lược tăng dần giá trị gia
tăng với phương thức từng bước chuyển dịch cơ cấu mặt hàng từ gia công
sang FOB và tiến tới ODM. Ngành Sợi Dệt Nhuộm hoàn tất: sản phẩm ngành
dệt bao gồm sợi cotton 100% chải kỹ chi số từ 30-50, sợi TC, TR với công suất
3.000 tấn/năm. Sản phẩm dệt, nhuộm hoàn tất vải 100% cotton, vải len và
pha len, vải TR và TC với công suất 20 triệu mét/năm khổ 1m6. Ngành may với
11 xưởng, 85 dây chuyền sản xuất được quy hoạch, đầu tư chuyên sâu cho sản
xuất theo sản phẩm chủ lực, Tổng công ty 28 có khả năng cung cấp trên 3,3
triệu áo sơ mi nam nữ, 1,5 triệu bộ veston nam nữ và 6,5 triệu bộ đồng
phục/năm.
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CÔNG TY CP GỖ AN CƯỜNG 

CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN I

Address: CT2 Building, 583 Nguyen Trai - Thanh Xuan District - Hanoi
Tel/Fax: 024-38456329/024-38231997
Email: pcc1@vnn.vn
Website: www.pcc1.vn
Ranking in VNR500 (2018): 363 (List 1); 185 (List 2)
Tax Code: 0100100745

Power Construction JSC No.1 (PCC1) has 55-year-history of foundation and
development. From initial mission to build and install national power trans-
mission, PCC1 has confirmed its trademark in some fields: Construction of
power projects, Industrial production, Investment in energy, real estate, con-
sultancy and other services. PCC1 has over 20 unit members, total assets of
over VND 4,500 billion and revenue of over VND 3,000 billion. Especially, PCC1
always exceeds the planned targets with high growth rate, 3 consecutive
years were honored "Top 50 Vietnam The Best" by Vietnam Report; "Top 50
Best Vietnamese Listed Companies in 2017" by Forbes Vietnam Magazine, ful-
fills its obligations to the State and participates actively in charity activities. 

PCC1 has started deploying the development strategy for the period 2016-2020
and forward 2030 with the goal to be the leading enterprise in Vietnam and Top 5
power and industrial contractors of Southeast Asia. “Creative-High-Speed-Reliable”
is the core value and the foundation of PCC1’s development. The detail target in
2020 is to reach revenue of USD 400 million (average grow rate of 22% per year in
the 6-year period from 2014 to 2020). In 2025, revenue is expected to reach USD 1
billion (average growth rate of 25% per year in the period 2021-2025).

Địa chỉ: Tòa nhà CT2, 583 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-38456329/024-38231997
Email: pcc1@vnn.vn
Website: www.pcc1.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 363 (Bảng 1); 185 (Bảng 2)
MST: 0100100745

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp
các công trình truyền tải điện quốc gia, Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện I (PCC1) đã
khẳng định được thương hiệu trong các lĩnh vực: Xây lắp điện, Sản xuất công
nghiệp, Đầu tư năng lượng, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Tư vấn và dịch vụ. Với
quy mô hơn 20 đơn vị thành viên, tổng tài sản trên 4.500 tỷ đồng và doanh thu đạt
trên 3.000 tỷ đồng, PCC1 luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch với mức
tăng trưởng cao, 3 năm liên tiếp được vinh danh “Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc
nhất Việt Nam” do Vietnam Report đánh giá; “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm
2017” do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn, không những vậy PCC1 luôn thực hiện
tốt nghĩa vụ với nhà nước cùng với việc tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội.

PCC1 hiện đang triển khai chiến lược phát triển 2016-2020, tầm nhìn 2030-
Mục tiêu phấn đấu trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam, Top 5 khu vực Đông
Nam Á-thực hiện tổng thầu các công trình điện và công trình công nghiệp.
Sáng tạo-Tốc độ-Tin cậy là giá trị cốt lõi, là nền tảng của sự phát triển đối với
PCC1. Mục tiêu cụ thể năm 2020 đạt doanh thu 400 triệu USD (tăng trưởng
bình quân 22%/năm trong 6 năm từ 2014-2020). Năm 2025 đạt doanh thu 1
tỷ USD (từ năm 2021-2025 tăng trưởng bình quân 25%/năm).

Address: DT747 B Phuoc Hai Quarter - Thai Hoa Town - Tan Uyen District - Binh
Duong Province
Tel/Fax: 0274-3626282/0274-3626284
Email: infoacc@ancuong.com
Website: http://ancuong.com
Ranking in VNR500 (2018): 367 (List 1); 187 (List 2)
Tax Code: 3700748131

An Cuong Wood Working JSC is one of the leading companies in wood-working
and decorative materials. The company are the distributor for well-known
worldwide brands from USA, Germany, Italy, Spain and Australia in wood and
plastic based panels used in interior decoration for offices, homes, condomini-
ums, kitchen cabinets, schools, hospitals, super malls, bathroom partition, floor-
ing and many more applications. At the present, An Cuong employ nearly 4,000
people and has 12 luxurious showrooms nationwide, a manufacturing factory in
Binh Duong with total area 240,000 m2 and system of foreign representatives in
Cambodia, Malaysia, Japan, Canada, USA and Australia… An Cuong’s products
come in great varieties from materials to colors. Our key products are of
MFC/Melamine MDF; Laminates; High Gloss Acrylic; Veneer; … With over 1,200
colors of all kinds from wood patterns like Oak, Ash, Walnut, Elm etc…to digi-
tal, leather, hip-hop, solid colors; An Cuong commit that the company can diver-
sify and satisfy Customers’ demand.

Địa chỉ: ĐT747 B Khu phố Phước Hải - Phường Thái Hoà - Thị xã Tân Uyên - Tỉnh
Bình Dương
Tel/Fax: 0274-3626282/0274-3626284
Email: infoacc@ancuong.com
Website: http://ancuong.com
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 367 (Bảng 1); 187 (Bảng 2)
MST: 3700748131

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường là nhà sản xuất và cung cấp nguyên vật liệu trang
trí nội thất, vật liệu décor hàng đầu tại Việt Nam từ năm 1994, đồng thời là nhà
phân phối cho hàng loạt thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới từ Mỹ, Đức, Ý,
Tây Ban Nha và Úc về tấm décor, tấm trang trí và các loại gỗ công nghiệp được
sử dụng rộng rãi trong trang trí nội thất nhà ở, chung cư, trường học, siêu thị,
nội thất văn phòng, vách toilet, cửa đi... Hiện tại An Cường có gần 4.000 nhân
viên và 12 showroom trên toàn quốc cùng với hệ thống đại diện nước ngoài như
Campuchia, Malaysia, Nhật Bản, Canada, Mỹ, Úc... Công ty liên tục cải tiến, đầu
tư hàng loạt máy móc và trang thiết bị hiện đại, lên đến hàng nghìn tỷ đồng, mở
rộng nhà máy sản xuất với diện tích trên 240.000 m2 với mục đích mang đến
những giải pháp gỗ nội thất toàn diện và hiện đại nhất. Sản phẩm An Cường đa
dạng từ vật liệu đến màu sắc, gồm Ván MFC, Tấm Laminates, Tấm Acrylic, Tấm
Veneer... với bộ sưu tập của An Cường lên đến trên 1.200 màu các loại (từ vân gỗ
như Oak, Ash, Walnut... đến các màu digital, giả da, hip-hop và các màu sắc
khác...) giúp khách hàng thỏa sức lựa chọn và chắp cánh cho những ý tưởng
thiết kế đa dạng.
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CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (SASCO)

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MTV

Address: 58 - 60 Nguyen Tat Thanh - Ward 12 - District 4 - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-38255999/028-38255858
Email: cns@cns.com.vn
Website: http://cns.com.vn/
Ranking in VNR500 (2018): 390 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0300713668

Saigon Industry Corporation (CNS) has contributed and asserted the dominate
role in the economic restructuring to develop key industries and support
industries of Ho Chi Minh City by series of industrial services which have been
widely accepted by domestic and foreign customers. CNS has been equipped
with modern facilities, together with creative engineering division to produce
products that best serve and apply on industrial and agricultural sectors. With
the objective of modernization, CNS has supplied products that meet
demands with reasonable price and outstanding quality. In the recent years,
the average annual revenue of the Corporation has reached over VND 7,700
billion and the average growth rate has been at 15%/year.

Địa chỉ: 58 - 60 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-38255999/028-38255858
Email: cns@cns.com.vn
Website: http://cns.com.vn/
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 390 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0300713668

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) đã đóng góp và ngày
càng khẳng định vị trí vai trò là đơn vị hàng đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu
kinh tế để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, ngành công nghiệp
hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hàng loạt sản phẩm dịch vụ công
nghiệp được chấp nhận rộng rãi bởi khách hàng trong và ngoài nước. CNS
trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại song song với đội ngũ kĩ thuật sáng
tạo để cho ra đời các sản phẩm phục vụ một cách tối ưu, ứng dụng thực tiễn
vào công nghiệp và nông nghiệp. Với mục tiêu hiện đại hóa, CNS đã cung cấp
những sản phẩm đáp ứng nhu cầu, giá thành hợp lý, chất lượng vượt trội.
Trong những năm gần đây, doanh thu bình quân năm của Tổng Công ty đạt
trên 7.700 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm.

Address: Tan Son Nhat International Airport - Ward 2 - Tan Binh District - Ho
Chi Minh City
Tel/Fax: 028-38448358/028-38448358
Email: sasco@sasco.com.vn
Website: www.sasco.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 440 (List 1); 230 (List 2)
Tax Code: 0301123125

Having a leading vision and 25 years of extensive experience in providing
airport services, SASCO has grown and become a strong player in the avia-
tion value chain at Tan Son Nhat Airport. With the growth of Vietnam's avi-
ation industry, SASCO pioneers to promote high quality airport commercial
services, catching up with the trend of integration, bringing practical val-
ues, especially the satisfaction of airlines, passengers at Tan Son Nhat
International Airport. The comprehensive development of SASCO has con-
tributed to deep renovation of management and production activities,
improving the services at Tan Son Nhat Airport step by step to reach the
standard of other regional international airports.

Promoting the achievements and identifying the difficulties, challenges
and business opportunities, SASCO continues its strategy of sustainable
development in the new period. It confirms and determines to remain a
leading provider of airport services. It implements product differentiation
strategy, bringing more value to customer, partner, creating new value for
stakeholders and the community and society.

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất - Phường 02 - Quận Tân Bình -TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-38448358/028-38448358
Email: sasco@sasco.com.vn
Website: www.sasco.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 440 (Bảng 1); 230 (Bảng 2)
MST: 0301123125

Với tầm nhìn người dẫn đầu và 25 năm kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực
thương mại dịch vụ sân bay, đến nay SASCO đã phát triển lớn mạnh, tạo dựng
một vị thế vững vàng trong chuỗi giá trị hoạt động hàng không tại sân bay Tân
Sơn Nhất. Cùng sự lớn mạnh của ngành hàng không Việt Nam, SASCO tiên
phong phát triển các loại hình dịch vụ thương mại sân bay chất lượng cao, bắt
kịp xu thế hội nhập và mang lại những giá trị thiết thực, cao nhất là sự hài lòng
của các hãng hàng không, hành khách khi đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Sự phát triển toàn diện của SASCO đã góp phần đổi mới mạnh mẽ các hoạt
động quản lý và sản xuất kinh doanh, đưa các dịch vụ tại Sân bay Tân Sơn Nhất
từng bước đi lên, ngang tầm các sân bay quốc tế trong khu vực.

Phát huy thành quả đạt được và trên cơ sở nhận diện rõ những khó khăn, thách
thức cùng cơ hội kinh doanh, SASCO tiếp tục chiến lược phát triển bền vững
trong giai đoạn mới. Khẳng định và quyết tâm giữ vững vị thế là nhà cung cấp
dịch vụ thương mại sân bay hàng đầu. Thực hiện chiến lược cạnh tranh bằng sự
khác biệt, đem lại nhiều hơn giá trị gia tăng cho đối tác khách hàng, tạo ra nhiều
giá trị mới cho các chủ thể có liên quan và cộng đồng, xã hội.
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CÔNG TY CP DỊCH VỤ & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH R.E.E

CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ

Address: Thanh Binh Industrial Park - National Route 30 - Thanh Binh District -
Dong Thap Province
Tel/Fax: 0277-3541359/3541379/0277-3541345
Email: info@hungca.com
Website: www.hungca.com
Ranking in VNR500 (2018): 449 (List 1); 235 (List 2)
Tax Code: 1400528082

Officially established in 2006, Hung Ca Company Limited has experience in
breeding pangasius and farming area of more than 700 hectares in Hong Ngu,
Tam Nong, Cao Lanh, Tan Hong and Thanh Binh. Hung Ca Co., Ltd is proud of
being one of the few companies owning the largest farming area in the Mekong
Delta with the production capacity of more than 210,000 tons per year.
Currently, the Company has 3 frozen processing plants: Hung Ca No.1, Hung Ca
No.2 and Van Y with total capacity of 600 tons materials per day. Additionally,
Hung Ca Co., Ltd has an aquatic feed plant with a capacity of 800 tons/day and
a fishmeal and fish oil processing plant with a capacity of 300 tons per day  to
provide standardized feed materials for farming areas. In order to bring the best
quality products to customers, Hung Ca has applied a closed production process
from farming, processing to exporting according to international standards,
which ensures the stability of raw materials, strictly monitors the production
process and provides reputed products with high-quality to international mar-
ket. The international standards applied in Hung Ca Co., Ltd include HACCP, BRC,
HALAL, ISO 22000, IFS, GLOBAL GAP, particularly the management process
according to ASC standards for plants and farming areas of Hung Ca.

Address: 364 Cong Hoa - Ward 13 - Tan Binh District - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-38100017/028-38104469
Email: ree@reeme.com.vn
Website: www.reeme.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): 452 (List 1); 238 (List 2)
Tax Code: 0302660700

REE M&E is a leading mechanical and electrical engineering contractor in
Vietnam with project experience in infrastructure, commercial and industrial
engineering works. M&E systems are the backbone of any building that is like
the key for its operation. With more than 40 years of experience, REE M&E
understand which M&E systems are appropriate and best match with the pro-
ject’s scale and provide customers with professional consultation, design, pro-
curement, installation, testing & commissioning, maintenance to meet strict
demands in technical requirements, quality assurance and completion sched-
ule. REE M&E has implemented hundreds of nationwide projects, some of
which are most famous and landmark projects in Vietnam such as National
Convention Center, National Assembly House, Terminal 2 of the Noi Bai
International Airport, Tan Son Nhat International Airport, Vietnam Television
Center, Pullman Saigon Centre, Vietcombank Tower, etc.

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-38100017/028-38104469
Email: ree@reeme.com.vn
Website: www.reeme.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 452 (Bảng 1); 238 (Bảng 2)
MST: 0302660700

REE M&E là nhà thầu cơ điện công trình hàng đầu tại Việt Nam với kinh
nghiệm thi công công trình M&E trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, thương mại
và công nghiệp. Hệ thống cơ điện M&E thường được ví như là xương sống của
bất kỳ công trình xây dựng nào, là chìa khóa giúp cho tòa nhà hoạt động. Với
hơn 40 năm kinh nghiệm, REE M&E hiểu rõ hệ thống cơ điện M&E nào đáp ứng
tốt và phù hợp nhất với quy mô công trình của khách hàng và cung cấp các
dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành & bảo dưỡng một cách
chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật, chất lượng và
tiến độ. REE M&E đã thực hiện hàng trăm công trình trên khắp mọi miền đất
nước, trong đó có nhiều công trình nổi tiếng và mang tầm vóc lớn nhất Việt
Nam như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà Quốc hội, Cảng hàng không quốc
tế Nội Bài T2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Trung tâm Đài truyền
hình Việt Nam, Khách sạn Pullman, Tòa nhà Vietcombank...

Địa chỉ: KCN Thanh Bình - Đường QL3 - Quận Thanh Bình - Tỉnh Đồng Tháp
Tel/Fax: 0277-3541359/3541379/0277-3541345
Email: info@hungca.com
Website: www.hungca.com
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 449 (Bảng 1); 235 (Bảng 2)
MST: 1400528082

Công ty TNHH Hùng Cá thành lập chính thức vào năm 2006. Công ty có nhiều năm
kinh nghiệm trong nghề nuôi trồng cá Tra, Basa và hơn 700 ha vùng nuôi tại Hồng
Ngự, Tam Nông, Cao Lãnh, Tân Hồng và Thanh Bình, Hùng Cá tự hào là 1 trong số
ít công ty sở hữu vùng nuôi lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với công
suất sản xuất hơn 210.000 tấn mỗi năm. Hiện công ty có 3 nhà máy chế biến
đông lạnh: nhà máy Hùng Cá 1, nhà máy Hùng Cá 2 và nhà máy Vạn Ý với tổng
công suất chế biến 600 tấn nguyên liệu/ngày. Ngoài ra Hùng Cá còn có nhà máy
chế biến thức ăn thủy sản với công suất 800 tấn/ngày và nhà máy chế biến bột
cá, dầu cá với công suất 300 tấn/ngày nhằm cung cấp nguyên liệu thức ăn đạt
tiêu chuẩn cho các vùng nuôi. Để mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất
lượng tốt nhất cho khách hàng, Hùng Cá đã áp dụng quy trình sản xuất khép kín
từ khâu nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo được
nguồn nguyên liệu ổn định, giám sát nghiêm ngặt quá trình sản xuất từ đó mang
đến những sản phẩm uy tín và chất lượng cao trên thị trường quốc tế. Các tiêu
chuẩn nuôi trồng và sản xuất quốc tế đang áp dụng như HACCP, BRC, HALAL, ISO
22000, IFS, GLOBAL GAP, đặc biệt là quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ASC cho nhà
máy và vùng nuôi Hùng Cá.

148

VIETNAM ECONOMY 2019: OPPORTUNITIES AND PRESSURES FROM CPTPP AGREEMENT KINH TẾ VIỆT NAM 2019: CƠ HỘI & SỨC ÉP TỪ HIỆP ĐỊNH CPTPP



CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NHỰA PHÚ LÂM

CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ

Address: Lot C - Dong Van Industrial Park - Duy Tien District - Ha Nam Province
Tel/Fax: 0226-3836840/0226-3582628
Email: cskh@honghafeed.com.vn
Website: http://honghafeed.com.vn/
Ranking in VNR500 (2018): 484 (List 1); 261 (List 2)
Tax Code: 0700220547

Hong Ha Nutrition JSC was established in the end of 2003 as a member of
Long Hai Group JSC. The company went into production in 2005. 

During its operation, Hong Ha Nutrition JSC has continuously developed in
terms of production scale as well as consumption output, becoming one of
the leading large animal feed mills in the North with the famous feed brands
“Red Sail" and "Maxgro". The company owns warehouse and manufacturing
system with a total area of 70,000 m2 which is equipped with modern facil-
ity and applied efficient quality management system with a total capacity of
400,000 tons per year. In addition, Hong Ha Nutrition JSC is committed to
providing high-quality and stable products to its ranchers as well as its sales
force, market technicians and high-level veterinarians that serve dedicatedly
and efficiently. The company's development strategy is serving customers
who are interested in the value of their products and always deeply concern-
ing about the real efficiency of their customers.

Địa chỉ: Lô C - KCN Đồng Văn - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Tel/Fax: 0226-3836840/0226-3582628
Email: cskh@honghafeed.com.vn
Website: http://honghafeed.com.vn/
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 484 (Bảng 1); 261 (Bảng 2)
MST: 0700220547

Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà là đơn vị thành viên của Công ty CP Tập
đoàn Long Hải, được thành lập vào cuối năm 2003 và bắt đầu đi vào sản xuất
từ năm 2005. 

Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà đã không
ngừng phát triển về quy mô sản xuất cũng như sản lượng tiêu thụ, trở thành
một trong những nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi quy mô lớn hàng đầu
của miền Bắc với thương hiệu thức ăn chăn nuôi nổi tiếng tại miền Bắc là
"Cánh buồm đỏ" và "Maxgro". Công ty hiện đang sở hữu hệ thống nhà kho và
khu sản xuất với diện tích lên đến gần 70.000 m2, được trang bị hệ thống máy
móc thiết bị hiện đại và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả với
tổng công suất lên tới 400.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, Hồng Hà luôn cam kết
cung cấp tới khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao, ổn định, đem lại
năng suất cao cho người chăn nuôi cùng với đội ngũ kinh doanh, chuyên viên
kỹ thuật thị trường, bác sỹ thú y có trình độ cao, phục vụ tận tâm, hiệu quả.
Chiến lược phát triển của công ty phục vụ các khách hàng quan tâm đến giá trị
sản phẩm và luôn quan tâm sâu sắc tới hiệu quả thực của khách hàng.

Address: Km 9 Pham Van Dong - Hai Thanh Ward - Duong Kinh District - Hai
Phong City
Tel/Fax: 0225-3860399/0225-3860373
Email: N.A
Website: www.fulinvn.com
Ranking in VNR500 (2018): 500 (List 1); N.A (List 2)
Tax Code: 0200109445

Fulin Plastic Industry JSC specializes in manufacturing imitation leather fabric,
imitation leather, PVC film, and PP unwoven fabric to provide workshops to
produce sofa, rain coat, briefcase bag, shoes, and home appliance, etc. At pres-
ent, Fulin is the largest and most qualified PVC leatherette manufacturer in
Vietnam. Diversifying product items to satisfy customer's need is the compa-
ny's long-term goal. In particular, opening a brand in Dong Nai Industrial Park
helps the company to meet the huge demand of processing workshops. The
company's products are more and more sophisticated and consistent, meeting
customer's expectation.

Địa chỉ: Km 9 Phạm Văn Đồng - Phường Hải Thành - Quận Dương Kinh - TP.
Hải Phòng
Tel/Fax: 0225-3860399/0225-3860373
Email: N.A
Website: www.fulinvn.com
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): 500 (Bảng 1); N.A (Bảng 2)
MST: 0200109445

Công ty CP công nghiệp nhựa Phú Lâm chuyên sản xuất các mặt hàng vải giả
da đặc, giả da, màng nhựa PVC, vải không dệt PP cung cấp cho các nhà xưởng
để sản xuất ghế sofa, áo mưa, cặp túi, giày dép, đồ gia dụng… Hiện Phú Lâm
là xưởng sản xuất vải giả da PVC lớn nhất, chất lượng tốt nhất tại Việt Nam. Đa
dạng hóa sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng là mục tiêu nỗ lực
lâu dài của công ty, đặc biệt, thông qua việc thành lập chi nhánh tại KCN Đồng
Nai, công ty có thể đáp ứng được nhu cầu lớn của các nhà xưởng sản xuất gia
công. Các sản phẩm của Công ty ngày càng tinh tế hơn, phù hợp hơn, đáp ứng
sự kỳ vọng của khách hàng.
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CÔNG TY CP ĐẠT PHƯƠNG

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

Address: 14th Floor Centec Tower, 72 - 74 Nguyen Thi Minh Khai - Ward 6 -
District 3 - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-38227260/028-38226001
Email: info@searefico.com
Website: http://searefico.com
Ranking in VNR500 (2018): N.A (List 1); 342 (List 2)
Tax Code: 0301825452

In 40 years of development, SEAREFICO is one of leading units in Ho Chi Minh
City and the country in delivering products and services in the field of M&E,
industrial refrigeration for many major projects across the country. In the field
of industrial refrigeration, the company has produced new products such as
IQF continuous freezing conveyor, flat plate superfast speed flat IQF, grid IQF,
frozen vegetables IQF, breaded and fried lines, FMS plant control and opera-
tion (SCADA), quick freezing system according to LVS technology and the new
generation IQF without defrost to 20 hours with the lowest loss rate, semi-
block IQF, respiratory equipment with low shrinkage. The company's products
meet the standards for hygiene and food safety according to HACCP and HMP.
In the medium and long term plans, the company continues to focus on
improving the efficiency of core operations, looking for investment and joint
venture opportunities with foreign partners, and expanding cooperation to
many field to become a conglomerate in the field of engineering-technology.
The company prioritizes the development of key industries such as clean ener-
gy, eco-friendly products, technology and equipment to create added value in
the food industry and postharvest processing.

Địa chỉ: Tầng 14 - Toà nhà Centec - Số 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường
6 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-38227260/028-38226001
Email: info@searefico.com
Website: http://searefico.com
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): N.A (Bảng 1); 342 (Bảng 2)
MST: 0301825452

Trong 40 năm phát triển, SEAREFICO là một trong những đơn vị đi đầu tại TP. Hồ
Chí Minh và cả nước trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực M&E,
lạnh công nghiệp cho nhiều công trình, dự án trọng điểm trên toàn quốc. Trong
lĩnh vực lạnh công nghiệp, Công ty đã sản xuất các sản phẩm mới như băng
chuyền cấp đông nhanh liên tục IQF siêu tốc tấm phẳng, IQF siêu tốc lưới, IQF
xoắn, IQF tầng sôi cấp đông rau quả, máy làm đá vảy tự động, dây chuyền tẩm
bột và chiên, hệ thống kiểm soát vận hành nhà máy FMS (SCADA), hệ thống cấp
đông nhanh theo công nghệ LVS và gần đây là IQF thế hệ mới có thời gian chạy
liên tục không cần xả tuyết đến 20 giờ với mức hao hụt thấp nhất, IQF chạy hàng
semi block, thiết bị hấp với hao hụt thấp. Các sản phẩm của Công ty đáp ứng tiêu
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo HACCP và HMP. Trong kế hoạch trung và
dài hạn, công ty tiếp tục tập trung vào nâng cao hiệu quả của các hoạt động cốt
lõi, tìm kiếm cơ hội đầu tư, liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài, mở rộng
hợp tác sang nhiều lĩnh vực để trở thành một tập đoàn đa ngành trong lĩnh vực
kỹ thuật-công nghệ. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như
năng lượng sạch, sản phẩm thân thiện với môi trường, thiết bị công nghệ tạo giá
trị gia tăng trong ngành thực phẩm và chế biến sau thu hoạch.

Address: Floor 15, Hacinco Building, Me Tri Ha Urban Zone - Dich Vong Ward -
Cau Giay District - Hanoi
Tel/Fax: 024-37830856/024-37830859
Email: info@datphuong.com.vn
Website: www.datphuong.com.vn
Ranking in VNR500 (2018): N.A (List 1); 351 (List 2)
Tax Code: 0101218757

With 15 years of establishment and development, the company has confirmed
the capacity and prestige in the field of investment and construction traffic
work, hydroelectric power in the country. Thanks to its experienced and pro-
fessional workers and modern equipment and technologies, the company
always ensures construction progress and quality. In addition to effective
business activities, the company also focuses on human resources training to
improve the workmanship of employees, raising their living standards, and
making significant contribution to the social and charitable activities.

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Hancico, KĐT mới Mễ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng -
Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-37830856/024-37830859
Email: info@datphuong.com.vn
Website: www.datphuong.com.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): N.A (Bảng 1); 351 (Bảng 2)
MST: 0101218757

Trải qua 15 năm thành lập và phát triển, Công ty đã khẳng định được năng lực
và uy tín trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình giao thông, thủy
điện. Với đội ngũ công nhân lành nghề có tính kỷ luật cao, có thiết bị công
nghệ đáp ứng được các lĩnh vực hoạt động nên Công ty CP Đạt Phương luôn
đảm bảo được tiến độ và chất lượng của các công trình xây dựng. Bên cạnh
hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, Công ty CP Đạt Phương còn chú
trọng tới đào tạo nâng cao tay nghề, quan tâm tới đời sống cán bộ công nhân
viên và là doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào các hoạt động xã hội, từ thiện.
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MINH HƯNG GROUP 

CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH 

Address: 84 Doi Can Street - Doi Can Ward - Ba Dinh District - Hanoi
Tel/Fax: 024-37221689/024-38233449
Email: hoabinhltd@hoabinhgroup.com.vn
Website: http://www.hoabinhgroup.com
Ranking in VNR500 (2018): N.A (List 1); 361 (List 2)
Tax Code: 0100276146

Currently, beside production and business fields such as beer, wine, soft drink
production, raw materials used in making beer, mechanical, etc., the compa-
ny also focuses on construction and real estate business. The typical construc-
tions of the company in Hanoi such as: science research center and public
buildings, Hoa Binh-Palace 3-star-hotel, Hoa Binh Green (4-star) apartment
building, Hoa Binh Green City (6-star) luxury apartment, etc. At Hoa Binh
Green City building, in January 2015, the company deployed and launched
commercial center and supermarket. This is the first commercial center selling
only Vietnamese high quality goods at low price. Especially, the company
spent 25,000 m2 commercial floors on free support for Vietnamese enterpris-
es in order to publicize products and develop production in Vietnam. In addi-
tion, the company also built charity works in Quang Tri province such as Thanh
Co guesthouse for relatives of martyrs. In the coming time, the company will
execute some real estate projects including the apartment building at No. 393
Linh Nam St., Hanoi with acreage of over 100,000 m2, which is built for sub-
jects with average and higher incomes; 5-star-hotel at No.31, Kim Ma St., Ba
Dinh district, Hanoi with acreage of over 100,000 m2 and apartment building
at No. 202H, Doi Can St., Ba Dinh District, Hanoi with average of 50,000 m2.

Địa chỉ: 202H Đội Cấn - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024-37221689/024-38233449
Email: hoabinhltd@hoabinhgroup.com.vn
Website: http://www.hoabinhgroup.com
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): N.A (List 1); 361 (List 2)
MST: 0100276146

Hiện nay, ngoài các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh như: sản xuất bia,
rượu, nước giải khát, nguyên liệu làm bia, cơ khí... Công ty tập trung vào lĩnh vực
xây dựng và kinh doanh bất động sản là chính. Các công trình xây dựng tiêu biểu
của Công ty tại Hà Nội như: Trung tâm nghiên cứu khoa học và công trình công
cộng, khách sạn Hòa Bình-Palace 3 sao, tòa nhà căn hộ cao cấp (4 sao) Hòa Bình
Green, chung cư cao cấp (6 sao) Hòa Bình Green City... Tại tòa nhà Hòa Bình Green
City, tháng 1/2015, Công ty triển khai và đưa vào hoạt động Trung tâm thương
mại và siêu thị. Đây là Trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam chỉ bán hàng
Việt Nam chất lượng cao, giá rẻ. Trong đó Công ty dành 25.000 m2 sàn thương
mại hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp Việt Nam để quảng bá sản phẩm và
phát triển sản xuất trong nước. Ngoài ra, Công ty thực hiện xây dựng các công
trình tình nghĩa tại tỉnh Quảng Trị như nhà đón tiếp thân nhân liệt sỹ và nhà
khách Thành Cổ. Thời gian tới, công ty sẽ triển khai 1 số dự án bất động sản bao
gồm: Dự án xây dựng nhà chung cư tại 393, Lĩnh Nam, Hà Nội với diện tích xây
dựng trên 100.000 m2. Đây là dự án xây dựng nhà ở cho các đối tượng có thu
nhập trung bình trở lên; Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại 31, Kim Mã, Ba Đình,
Hà Nội với diện tích xây dựng trên 100.000 m2 và Dự án xây dựng tòa nhà căn hộ
cao cấp tại 202H, phố Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội với diện tích xây dựng 50.000 m2.

Address: 527 - 529 Binh Thoi - Ward 10 - District 11 - Ho Chi Minh City
Tel/Fax: 028-38585858/028-62641323
Email: mhg@minhhung.vn
Website: www.minhhung.vn
Ranking in VNR500 (2018): N.A (List 1); 374 (List 2)
Tax Code: 1200748517

In the early days of establishment, Minh Hung, driven by the orientation of
manufacturing products safe for the health of users and friendly to the envi-
ronment, was the first company in Vietnam which introduced clean fresh bot-
tled water to hospitals, schools and family households. In 2001, based on the
needs for PET bottles satisfying hygiene requirements on pure water, mineral
water, cooking oil and its researches, Minh Hung successfully produced high
class PET bottles featured by “Preserving the pure taste”. In 2005, a bed net,
which was designed to automatically repel and kill mosquitoes and known an
innovative useful solution for protection users from infectious diseases caused
by insect bites, was launched as a result of the combination of hard work, cre-
ativity and skillful hands of Vietnamese workers and Japanese innovative
technology. Minh Hung was honorably chosen to be a main supplier for the
global malaria programs by WHO and UNICEF since 2006. In 2016, Minh Hung
provided the community with bed nets suitable for the characteristics of mos-
quitoes in Vietnam: New ChamCham insecticidal nets. Jumbo FIBC has been
present in EU, USA, Canada and Japan...

Địa chỉ: 527 - 529 Bình Thới - Phường 10 - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028-38585858/028-62641323
Email: mhg@minhhung.vn
Website: www.minhhung.vn
Thứ hạng BXH VNR500 (2018): N.A (Bảng 1); 374 (Bảng 2)
MST: 1200748517

Với định hướng từ đầu thành lập là sản xuất những sản phẩm an toàn sức
khỏe, thân thiện môi trường, Minh Hưng là công ty đầu tiên tại Việt Nam đưa
dòng sản phẩm nước khoáng đóng bình đến các bệnh viện, trường học và hộ
gia đình. Đến năm 2001, dựa trên nhu cầu sử dụng bình PET để đảm bảo tiêu
chuẩn sạch cho nước uống tinh khiết, nước khoáng, dầu ăn, Minh Hưng đã
nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm bình PET “Giữ mãi vị ngon tinh
khiết”. Năm 2005, Mùng ngủ tự động xua đuổi diệt muỗi, một giải pháp hữu
ích mới bảo vệ sức khỏe gia đình khỏi các bệnh truyền nhiễm do muỗi, côn
trùng chích đốt, là kết quả của quá trình phối hợp giữa sự lao động cần cù,
sáng tạo, bàn tay khéo léo của người Việt Nam và công nghệ đặc biệt của Nhật
Bản. Minh Hưng vinh dự được chọn là nhà cung cấp cho chương trình phòng
chống sốt rét toàn cầu của tổ chức WHO và UNICEF từ năm 2006. Đến năm
2016, Minh Hưng đã đưa vào cộng đồng các sản phẩm mùng phù hợp với đặc
điểm muỗi tại Việt Nam: Mùng New ChamCham. Đến nay, sản phẩm đã có mặt
ở thị trường các nước EU, Mỹ, Canada, Nhật...
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26/03/1988
ngÂn hÀng nông nghIỆp & phÁt tRIỂn

nông thôn VIỆt nam
VNR500 2018- Xếp hạng 7-B1

19/01/1992
Công ty tnhh tẬp ĐOÀn XÂy dỰng deLta

VNR500 2018-Xếp hạng: 302-B1

01/01/1999
Công ty Cp tẬp ĐOÀn thÉp ngUyỄn mInh

VNR500 2018-Xếp hạng: 66-B1

12/03/2007
Công ty Cp XUẤt nhẬp KhẨU QUẢng BÌnh

VNR500 2018-Xếp hạng: 325-B1

02/03/1963
Công ty Cp XÂy LẮp ĐIỆn I

VNR500 2018-Xếp hạng: 185-B1

01/01/2005
Công ty Cp thƯƠng mẠI dỊCh VỤ Cổng VÀng

VNR500 2018-Xếp hạng: 339-B1

01/01/2009
Công ty Cp XĂng dầU tÍn nghĨa

VNR500 2018-Xếp hạng: 408-B1

18/02/2005
Công ty tnhh thỨC Ăn ChĂn nUôI hOa KỲ

VNR500 2018-Xếp hạng: 406-B1

01/03/2011
Công ty Cp XÂy dỰng FLC FaROS

VNR500 2018-Xếp hạng: 218-B1

04/01/2002
Công ty Cp ĐẠI tÂn VIỆt

VNR500 2018-Xếp hạng: 86-B1

27/03/2006
tổng Công ty Công nghIỆp

SÀI gÒn - tnhh mtV
VNR500 2018-Xếp hạng: 390-B1

01/01/2006
Công ty Cp ĐƯỜng QUẢng ngÃI

VNR500 2018-Xếp hạng:160-B1

25/01/1973
Công ty Cp phÂn BÓn BÌnh ĐIỀn

VNR500 2018-Xếp hạng:191-B1

02/01/2012
ngÂn hÀng tmCp SÀI gÒn

VNR500 2018-Xếp hạng: 40-B1

09/01/2000
Công ty tnhh hẢI LInh

VNR500 2018-Xếp hạng: 106-B1



02/03/2004
Công ty Cp SẢn XUẤt VÀ thƯƠng mẠI p.p

VNR500 2018-Xếp hạng: 404-B1

27/01/1996
Công ty tnhh phÁt tÀI

VNR500 2018-Xếp hạng: 482-B1

29/01/2000
Công ty Cp tẬp ĐOÀn KIm tÍn
VNR500 2018-Xếp hạng: 338-B2

07/01/2005
mInh hƯng gROUp

VNR500 2018-Xếp hạng:374-B2

20/02/1999
Công ty Cp tẬp ĐOÀn thÀnh Công

VNR500 2018-Xếp hạng: 67-B1

01/01/1995
Công ty Cp - tổng Công ty phÚ tÀI

PROFIT500 2018-Xếp hạng: 153-B1

25/01/1960
Công ty Cp SƠn hẢI phÒng

PROFIT500 2018-Xếp hạng: 420-B2

01/03/1999
Công ty Cp ĐầU tƯ XÂy dỰng VÀ thƯƠng mẠI

QUỐC tẾ
VNR500 2018-Xếp hạng:362-B2

12/02/1999
Công ty Cp thUỶ SẢn hOÀI nhƠn

VNR500 2018-Xếp hạng:467-B2

01/1993
Công ty tnhh hOÀng VŨ

VNR500 2018-Xếp hạng: 315-B2

21/02/1997
Công ty Cp mÁy tÍnh VĨnh XUÂn

VNR500 2018-Xếp hạng: 494-B2

06/02/2006
Công ty tnhh hÙng CÁ

VNR500 2018-Xếp hạng: 449-B1

12/03/2002
Công ty Cp ĐẠt phƯƠng

VNR500 2018-Xếp hạng: 351-B2

08/02/2011
Công ty Cp ĐầU tƯ phan VŨ
VNR500 2018-Xếp hạng: 372-B1

19/03/2002
Công ty tnhh thẢO ngUyÊn
VNR500 2018-Xếp hạng: 284-B2



01/01/2002
Công ty tnhh XnK LIÊn thÁI BÌnh dƯƠng

VNR500 2018-Xếp hạng: 67-B2

11/01/2008
Công ty tnhh KẾt nỐI VIỆC
FAST500 2018-Xếp hạng 34-B2

01/01/2001
Công ty tnhh dầU tƯ VÀ XÂy dỰng

thƯƠng mẠI tIẾn dUng
FAST500 2018-Xếp hạng 222-B2

11/03/2004
Công ty Cp KhaI KhOÁng mIỀn nÚI

FAST500 2018-Xếp hạng 296-B1

01/01/2000
Công ty tnhh thƯƠng mẠI VÂn ĐẠO

FAST500 2018-Xếp hạng 20-B2
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Công ty TNHH TM XNK Khai Anh – Bình Thuận vẫn luôn nỗ lực để thúc đẩy đạt tăng trưởng hàng năm. Hướng tới tối 
ưu hóa chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng và đã nhận được chứng nhận:
-  Đạt Tiêu Chuẩn HACCP CODEX CAC/RCP 1-1969, REV.4 – 2003 (cấp bởi Bureau Veritas).
- Xếp Hạng 74/500 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam (cấp bởi tổ chức Vietnam Report).
- Xếp Hạng 162/500 Doanh Nghiệp Lớn Nhất Việt Nam (cấp bởi tổ chức Vietnam Report)
- Chứng Nhận Doanh Nghiệp Chất Lượng (Quality Business Qmix 100:2016) (cấp bởi Global GTA và Viện Nghiên Cứu Kinh Tế).
- Chứng Nhận Thương Hiệu Hàng Đầu (Top Brands 2016) (cấp bởi Global GTA và Viện Nghiên Cứu Kinh Tế).
- Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng (QC: 2018) (cấp bởi Global GTA và Viện Nghiên Cứu Kinh Tế).
- Chứng Nhận Chỉ Số Hài Lòng Khách Hàng (CSI: 2018) (cấp bởi Global GTA và Viện Nghiên Cứu Kinh Tế).
- Chứng Chận Thương Hiệu Hàng Đầu 2018 (cấp bởi Liên hiệp Khoa Học Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam
   và Viện Khảo Sát Đánh Giá Chỉ Số Cạnh Tranh).

Công ty TNHH TM XNK Khai Anh - Bình Thuận là đơn vị chuyên kinh doanh nguyên liệu
sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn trên thị trường Việt Nam với tổng sản lượng 2.300.000 - 
2.400.000 tấn mỗi năm, gồm các mặt hàng chủ lực: Bắp hạt (nội địa : 20.000 tấn/năm, 
nhập khẩu : 1.100.000 - 1.200.000 tấn/năm), Sắn lát : 50.000 tấn/năm, Bã mì : 26.000 

tấn/năm, Lúa mì nhập khẩu 650.000 - 700.0000 tấn/năm, Bã đậu nành 450.000 - 
500.000 tấn/năm, Canola, DDGS, Cám mì viên,... và các mặt hàng vi lượng như: 

L-Methionine, Lysine, L- threonine, Tryptophan...  

Được thành lập từ năm 2006, đến nay Công ty chúng tôi đã thành lập được 10 chi nhánh 
với hệ thống kho bãi nằm tại những vùng nguyên liệu như: Bình Thuận (Trụ sở chính), 
Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, An Giang, Gia Lai, Tây Ninh, Bình Định, 

Lương Sơn, Phú Mỹ, Hải Dương và văn phòng đại diện TP.HCM. Công ty TNHH TM XNK Khai 
Anh - Bình Thuận là nhà cung cấp chiến lược, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản 

xuất thức ăn chăn nuôi lớn như : CP Việt Nam, Proconco, Cargill, CJ Vina Agri, Japfa, De 
Heus, Emivest, Greenfeed,Anco, EH, Sunjin, Rico, New Hope, Uni President, Guyomarc’h, 

Vina, US Feed,Việt Thắng, Sao Mai, Nam Việt, Grobest...

Trong chặng đường phát triển của Công ty TNHH TM XNK Khai Anh - Bình Thuận, luôn 
thúc đẩy sự phát triền đội ngũ ngày càng chuyên nghiệp hơn, yêu nghề, tận tâm. Hầu hết 

mang đến tất cả khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, được xếp hạng và
đánh giá tốt của thị trường CNF và nội địa. Đây cũng là định hướng luôn

phát triển và phát triển không ngừng của công ty.
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Website: http://www.transimex.com.vn/

Tel: + 84-28-2220 2888 (16 lines)      Fax: + 84-28-2220 2889        E Emamail: info@transimex.com.vn

INTERNATIONAL AIR FREIGHT
v Cargo import-export
v Special transportation services
     for the high-valued cargos
v Loading and Packing
v Documentary
v Customs clearance
INTERNATIONAL MULTIMODAL FREIGHT CONTRACT / E-LOGISTICS SERVICES/ TRANSPORTATION-
DISTRIBUTION-COLD CHAIN SERVICES / CONTAINER BARGING SERVICES / INLAND WATERWAY 
TRANSPORTATION SERVICES / LAND TRANSPORT & CROSS-BORDER TRANSPORTATION  SERVICES /  
PROJECT CARGO / / OVER-SIZED & OVER-WEIGHT CARGO HANDLING.
v Packing services  v Installation & removal services

WAREHOUSING & DISTRIBUTION SERVICES
v Storing goods
v Label printing / labeling
v Packaging 
v Classifying
v Monitoring, checking goods quality
v Handling damaged goods
v Separating, gathering and dividing goods
v Receiving goods from manufacturers
v And distributing goods to consumers
INLAND CLEARANCE / / PORT SERVICES AT ICD TRANSIMEX / / CUSTOMS AGENT / / INTERNATIONAL 
CONTAINER TRANSPORTATION AGENT / OFFICE FOR LEASE SERVICE

TRANSIMEX CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

INTERNATIONAL SEA FREIGHT
v Importing-Exporting Cargo
v FCL
v LCL / Buyer and Seller Consol
v Documentary
v Customs clearance
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Công ty TNHH HÀO HƯNG được thành lập vào ngày 16/03/2000 với chức năng xuất khẩu dăm gỗ làm nguyên liệu giấy và chuyên hoạt động trong lĩnh 
vực môi giới tàu biển, kinh doanh buôn bán hạt nhựa, xăng dầu, khí đốt... Trải qua trên 10 năm phát triển, Công ty Hào Hưng đã có nhiều đóng góp cho 
sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, một đất nước đang hội nhập với quốc tế về văn hóa thương mại, công nghiệp. Trụ sở văn phòng Công ty Hào 
Hưng là tòa nhà 5 tầng trên diện tích khuôn viên 1000 m2 và gồm nhiều chi nhánh, nhà xưởng, kho bãi, cảng bến trải dọc khắp đất nước, tất cả đều 
nằm ở vị trí rất thuận lợi cho việc thông thương xuất nhập khẩu hàng hóa...

TẬP ĐOÀN HÀO HƯNG
47/46-48 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84) 283 969 6011   *Fax:  (84) 283 969 5744     *Email:  haohung99@gmail.com     *Website: haohungwoodchip.com

Kinh doanh tàu biển

Viên nén

Dăm gỗ Đoàn xe đầu kéo

Trụ sở Công ty 
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Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 121,7
ngàn tỷ đồng, tăng 7% so với KH và tăng 11%
so cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận ước đạt 4.000

tỷ đồng, tăng thêm 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch.
Nộp ngân sách Nhà nước thực hiện: 16 ngàn tỷ đồng,
tăng 1 ngàn hai trăm tỷ đồng so với 2017. 

Những con số hết sức ấn tượng về doanh thu, lợi
nhuận và nộp ngân sách Nhà nước... cho thấy sự khởi
sắc trong hoạt động SXKD của Tập đoàn và các đơn
vị. Cụ thể trong lĩnh vực sản xuất than: Theo kế hoạch
đầu năm, Tập đoàn sẽ sản xuất 35,36 triệu tấn than
nguyên khai, tiêu thụ 36 triệu tấn. Tuy nhiên, trước
diễn biến của thị trường, nhu cầu tiêu thụ than trong
nước tăng cao, Tập đoàn đã điều chỉnh kịch bản tăng
trưởng sản xuất - tiêu thụ than năm 2018 lên
phương án 38 triệu tấn. Kết thúc năm, sản lượng
than nguyên khai sản xuất đạt 36,6 triệu tấn. Than
tiêu thụ ước đạt: 40,5 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn so
với kế hoạch và tăng 5 triệu so với thực hiện 2017.

Khối khoáng sản của TKV năm 2018 cũng đạt
được những dấu ấn quan trọng với tổng doanh thu
là 18,25 ngàn tỷ đồng, tăng 44% so với thực hiện

năm trước, trong đó doanh thu từ sản phẩm alumin
tăng 67%. 

Ở với lĩnh vực sản xuất điện, trong năm qua sản
lượng điện ước đạt 9,35 tỷ kwh bằng 100% kế hoạch
năm. Nhiều đơn vị về đích trước kế hoạch như: Nhà
máy Nhiệt điện Đông Triều, Nhà máy Nhiệt điện Cao
Ngạn… doanh thu sản xuất điện toàn Tập đoàn đạt
12,51 ngàn tỷ đồng bằng 102,3 % kế hoạch, tăng
2,5% so cùng kỳ năm 2017.

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh Vật liệu nổ
công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng cũng đạt được
nhiều kết quả tích cực, đảm bảo kế hoạch cả về sản
lượng, chất lượng và doanh thu... 

Cũng trong năm 2018, nhờ thực hiện có hiệu
quả các chủ trương cơ giới hóa, tự động hóa và tin
học hóa theo hướng cách mạng công nghiệp 4.0,
nhờ vậy năng suất lao động tính theo giá trị (doanh
thu toàn Tập đoàn) đạt 1,1 tỷ đồng/người/năm, tăng
15,8% so với thực hiện năm 2017.

Khép lại năm 2018 với nhiều thành công, thợ mỏ
ngành Than - Khoáng sản đang hướng đến năm 2019
với những mục tiêu phấn đấu cao hơn. Cụ thể, sản
lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40 triệu tấn,
than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Ngoài ra, các ngành
khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ,
cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ
tiêu so với năm 2018. Doanh thu toàn Tập đoàn phấn
đấu đạt 128.000 tỷ đồng, trong đó riêng khối than
hơn 68.000 tỷ đồng. Lợi nhuận phấn đấu đạt khoảng
3.000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân của người lao
động phấn đấu đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng.

tKV năm 2018 
BứT phá Toàn diện

Có thể nói, năm 2018 là
năm tập đoàn công nghiệp

than - Khoáng sản Việt nam
tạo bứt phá toàn diện trên

tất cả các lĩnh vực từ hoạt
động sản xuất kinh doanh

đến công tác chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần cho

thợ mỏ. những nỗ lực,
những cố gắng trong suốt

một năm qua của gần 10
vạn CnCB toàn tập đoàn đã
hiện hữu thành những con

số, những mục tiêu hoàn
thành vượt mức so với kế

hoạch đề ra đầu năm. 

Thợ lò - Phút giao ca

Alumina - sản phẩm mũi nhọn mới
trong cơ cấu sản phẩm của TKV

Toàn cảnh cảng Cửa Ông
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Vì sao Wyndham lại “phá lệ”?!
Cuối tháng 11/2018, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Hoà Bình

Group dẫn đầu đoàn cán bộ sang Dubai dự Triển lãm The Big 5 – Sự kiện
thường niên lớn nhất của khu vực Trung Đông và Bắc Phi trong lĩnh vực
xây dựng, vật liệu xây dựng, năng lượng tái tạo. Ngay lập tức, những sản
phẩm gia dụng dát vàng như (dao, cốc, thìa, nĩa...), thiết bị vệ sinh dát
vàng, vật liệu xây dựng dát vàng... của Hoà Bình đã khiến các doanh
nghiệp khắp thế giới dự Triển lãm choáng váng, trầm trồ kinh ngạc. 

Họ rất ngạc nhiên trước việc một doanh nghiệp Việt Nam có thể dát
vàng tại một dự án như Khách sạn dát vàng Vịnh Vàng Đà Nẵng của Hoà
Bình (hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2017). Ngay lập tức,
có hơn 250 doanh nghiệp đề nghị đặt hàng sản phẩm này.

Khi được biết ông Nguyễn Hữu Đường đang tìm kiếm đối tác để vận
hành, quản lý 3 siêu dự án dát vàng của mình ở Việt Nam, một đối tác lớn
đã giới thiệu cho ông đường Tập đoàn Wyndham (Mỹ). Đây là Tập đoàn
quản lý khách sạn Top 3 Thế giới hiện đang quản lý gần 9.000 khách sạn,
với hơn 660.000 phòng tại 66 quốc gia với 15 nhãn hiệu khác nhau như:
Dolce Hotel and Resort, Baymont Inn & Suite, Wyndham Legend...

Các dự án dát vàng của Hoà Bình như Hoà Bình Green City 505 Minh
Khai đã trở thành thương hiệu và đặc biệt là Khách sạn dát vàng Vịnh Vàng
Đà Nẵng của Hoà Bình là dự án đầu tiên tại Việt Nam có bể bơi vô cực dát
vàng lớn nhất thế giới được tổ chức Kỷ Lục Quốc tế Worldkings công nhận.

Đón mùa gặt vàng từ khách sạn dát vàng!
Dolce Hà Nội Golden Lake tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng với 25

tầng, 440 phòng tiêu chuẩn 6 sao này sẽ là dự án Khách sạn dát vàng

đầu tiên trên thế giới. Hiện dự án Golden Lake View đã hoàn thiện xây
dựng 4 tầng hầm và dự kiến sẽ đi vào vận hành từ cuối năm 2019, đón
đầu Giải đua xe Công thức 1 dự kiến sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Thủ
đô vào tháng 4/2020.

Theo ông Đường, hiện Hà Nội, Đà Nẵng đang thiếu trầm trọng
khách sạn 5 sao và giá thì rất đắt đỏ. Hoà Bình sẽ cung cấp ra thị trường
các căn hộ siêu sang dát vàng với giá chỉ bằng 1% giá thuê phòng căn
hộ 5 sao trên thế giới.

Khách sạn Vịnh Vàng Đà Nẵng của Hoà Bình với 960 phòng và mới
hoạt động được gần một năm, nhưng công suất phòng tháng 12 này là
gần 80%, bất chấp đây là mùa thấp điểm và số phòng gấp 3 lần khách
sạn 5 sao khác tại Đà Nẵng. Vì vậy, 2 siêu dự án của Hoà Bình hứa hẹn sẽ
trở thành những điểm nhấn du lịch kỳ thú của Hà Nội và Hội An khi đi
vào hoạt động.

Các dự án Khách sạn và căn hộ 6 sao dát vàng 24k của tập đoàn hoà Bình sẽ được quản lý và gắn thương
hiệu hạng sang của tập đoàn Wyndham (mỹ).

Siêu dự án dát vàng 
gắn nhãn siêu sang Của Wyndham
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Địa chỉ: 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: (028) 3514 4348     Fax: (028) 3514 4353     Email: saigon@himlam.com

CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM

Hợp tác Phát triển
Him Lam phấn đấu xây dựng và hợp tác phát triển để mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp nhất về:

Môi trường sống - Môi trường học tập - Môi trường làm việc

w w w . h i m l a m . c o m

Công ty Cổ phần Him Lam được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 1994 trên cơ sở chuyển 
đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Him Lam. Với 23 năm kinh nghiệm 
kinh doanh trên thị trường bất động sản, Him Lam thấu hiểu sâu sắc về ngành bất 
động sản và nền kinh tế Việt Nam, đây là một thế mạnh vô cùng to lớn, góp phần ngày 
càng khẳng định và nâng cao vai trò và vị trí của Him Lam trên thị trường bất động sản. 
Tính đến nay, Him Lam đã tiến hành đầu tư và xây dựng trên 70 dự án nhà ở, Khu đô 
thị mới, hầu hết các dự án đều ở vị trí gần trung tâm thành phố, có cơ sở hạ tầng giao 
thông thuận tiện, điều này đã tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể của Him Lam, đảm bảo 
những sản phẩm Him Lam cung cấp cho thị trường bất động sản là những sản phẩm 
thu hút được nhiều khách hàng với giá cả hợp lý.
Từ một công ty kinh doanh địa ốc đến nay Him Lam đã trở thành một công ty lớn với 

30 đơn vị thành viên và công ty liên kết hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh 
bất động sản, tài chính ngân hàng, khu vui chơi giải trí, sân golf tiêu chuẩn quốc tế… 
tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương khác. Các đơn vị thành viên và 
liên kết có mối quan hệ gắn bó trong chuỗi giá trị của lĩnh vực bất động sản, đóng góp 
những giá trị gia tăng hữu ích cho sự phát triển của Công ty Him Lam
Cùng với quá trình hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh của công ty, Him Lam đã 
xây dựng được đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm gắn kết với sự 
phát triển của Him Lam, đặc biệt là các cán bộ quản lý cao cấp. Cán bộ quản lý cao cấp 
của Him Lam rất giàu kinh nghiệm lãnh đạo trong ngành bất động sản Việt Nam. Chủ 
tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  đều là những người kinh nghiệm quản lý 
và điều hành trong lĩnh vực Bất động sản Việt Nam.
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