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BÀI PHÁT BI U C A HI P HỘI DOANH NGHI P HÀN QU C T I VI T NAM 
(KOCHAM) T I DI N ĐÀN DOANH NGHI P VI T NAM GI A KỲ NĔM 2017 

 
Trình bày bởi 

Ông Ryu Hang Ha 
Chủ tịch  

 

Kính thưa các quý vị lãnh đạo chính phủ và các vị khách quý,  

 

Trước tiên, tôi hết sức vui mừng khi được thay mặt giới doanh nghiệp Hàn Quốc phát biểu tại 

diễn đàn hôm nay. 
 

Như quý vị đã biết, mối quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam được hình thành đến 

nay đã được 25 năm. Do đó, năm nay thực sự là một năm vô cùng ý nghĩa. Trong suốt 25 năm 
qua, hai nước chúng ta đã xây dựng được một mối quan hệ vững mạnh để hợp tác phát triển kinh 

tế. Nhờ có Hiệp định thương mại tự do giữa Hàn Quốc và Việt Nam mà kim ngạch thương mại 

hai chiều đã tăng lên đáng kể. Hoạt động đầu tư tại Việt Nam của Hàn Quốc hàng năm đều tăng. 
Và hiện nay, Hàn Quốc hiện đang là quốc gia đầu tư số 1 tại Việt Nam. Các công ty toàn cầu tại 

Hàn Quốc cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc hiện đang chọn Việt Nam là địa 

điểm kinh doanh mới của mình.   

 

Kết quả cuộc khảo sát được thực hiện vào cuối năm ngoái với các công ty Hàn Quốc đã đầu tư 
tại Việt Nam cho thấy 46,1% số doanh nghiệp được hỏi cho biết sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, 

trong khi đó 44,7% cho biết sẽ vẫn đầu tư vào Việt Nam ở mức hiện tại. Ngoài ra, 71% doanh 

nghiệp được hỏi cho biết họ hài lòng với hoạt động quản lý kinh doanh tại Việt Nam. Tương tự 

như vậy, chúng tôi cũng phát hiện ra rằng những doanh nghiệp được hỏi hài lòng với việc gia 

nhập thị trường Việt Nam của mình.  

 

Cũng theo kết quả khảo sát, những khó khăn mà các công ty Hàn Quốc gặp phải trong những 

giai đoạn đầu khi bắt đầu đầu tư đó là thiếu thông tin, khó khăn trong giao tiếp do khác biệt ngôn 

ngữ, và thiếu các chính sách ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, sau khi gia nhập thị trường Việt Nam, các 

công ty còn gặp những khó khăn khác như thiếu hệ thống pháp lý, pháp luật được thực thi chưa 
đồng bộ và khác biệt văn hóa.    
 

Khi pháp luật và chính sách đi vào nhất quán và ổn định, các công ty nước ngoài có thể tự tin 

tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Chính phủ có vai trò tạo ra một môi trường đầu tư hợp 

lý. Chính phủ Việt Nam đã liên tục nỗ lực để xác định và cải thiện các vấn đề còn tồn đọng. Một 

lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ chính phủ Việt Nam vì đã luôn nỗ lực hết mình.  

 

Tiếp sau đây, tôi xin trình bày một số vấn đề pháp lý theo pháp luật hiện hành đang gây khó 
khăn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc.  

 

Vấn đ  đầu tiên là vi c mi n thuế xuất khẩu đ i với các sản phẩm nhôm  
 
Trước đây, Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu và Nghị định thi hành có quy định “Không áp 

thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm được sản xuất từ vật tư được nhập khẩu phục vụ cho xuất 

khẩu”. Do đó, trước đây không áp thuế xuất khẩu. Tuy nhiên, Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập 
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khẩu (khoản 7 điều 16, Luật số 107/2016/QH13) đã được sửa đổi ngày 06/04/2017, và Nghị định 

thi hành (điều 12, Nghị định 134/2016/NĐCP) có hiệu lực từ ngày 01/09/2016. Và cụm từ 

“Không áp thuế xuất khẩu” đã bị xóa đi. Do đó, các cơ quan nhà nước đang hiểu là vẫn áp thuế 

xuất khẩu. Và hiện tại, các sản phẩm này vẫn đang bị áp thuế xuất khẩu. 

 

Ví dụ, 7 đến 10% thuế xuất khẩu được áp lên các sản phẩm nhôm. Do đó, nhiều nhà sản xuất sản 

phẩm nhôm đang phải đối mặt với khó khăn khi xuất khẩu các sản phẩm này từ Việt Nam, bởi vì 

họ mất năng lực cạnh tranh về giá tại các thị trường nước ngoài.   

 

Hiện tại, chính phủ Hàn Quốc và chính phủ Trung Quốc không áp thuế xuất khẩu đối với các sản 

phẩm nhôm. Điều này đã góp phần phát triển các ngành công nghiệp trong nước do đảm bảo 

được năng lực cạnh tranh về giá tại các thị trường nước ngoài. Chúng tôi muốn đề xuất chính 

phủ Việt Nam miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm nhôm. Điều này sẽ giúp các nhà sản 

xuất các sản phẩm nhôm đảm bảo được năng lực cạnh tranh về giá và góp phần vào sự phát triển 

công nghiệp của Việt Nam.  

 

Vấn đ  thứ hai là vi c cho phép mở tài khoản ngân hàng cho các chi nhánh, vĕn phòng đ i 
di n và vĕn phòng quản lý dự án c a các công ty nước ngoài  
 
Điều 11 Thông tư 32/2016/TT-NHNN quy định một tổ chức là “pháp nhân” được phép mở tài 

khoản ngân hàng. Do đó, các văn phòng chi nhánh, văn phòng đại diện, và văn phòng quản lý dự 

án không có quyền độc lập nên không thể mở tài khoản ngân hàng bằng chính tên của văn phòng 
mình. Vì vậy, họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc mở một tài khoản ngân hàng bằng 

tên trụ sở.   

 

Tuy nhiên, việc này gây ra rất nhiều bất tiện, khi các văn phòng chi nhánh, văn phòng đại diện, 

và văn phòng quản lý dự án thực hiên rút tiền từ tài khoản ngân hàng đó hoặc thực hiện chuyển 

tiền. Điều này cũng không thống nhất với các luật và quy định khác quy định rằng các văn phòng 
chi nhánh và văn phòng đại diện phải dùng tên của chính văn phòng mình lập hợp đồng lao 

động, hợp đồng thuê văn phòng và hợp đồng phụ. 

 
Chúng tôi muốn yêu cầu Chính phủ sửa đổi các quy định liên quan để các tổ chức không có 

quyền độc lập, ví dụ như các văn phòng chi nhánh, văn phòng đại diện và văn phòng quản lý dự 

án có thể dùng tên của chính văn phòng mình mở một tài khoản ngân hàng (trong giới hạn pháp 

luật cho phép).  

 

Vấn đ  thứ ba là vi c làm rõ các quy định trong luật phòng cháy ch a cháy  
 
Điều 37, Khoản 3, Điểm a của Nghị định số 167/NĐ-CP/2013 có hiệu lực từ ngày 12/11/2013 

quy định có thể “phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây: làm trần, sàn, vách ngăn, mái che hoặc tập kết vật liệu dễ cháy ở những nơi không 
được phép theo quy định”.  

 

Tuy nhiên, đôi khi các công ty gặp khó khăn thi áp dụng quy định này do thiếu thông tin chi tiết. 

Ví dụ, luật này không quy định chi tiết về những nơi không được phép là những nơi nào. Đồng 

thời, luật này cũng không quy định cụ thể giới hạn về chiều rộng và chiều cao đối với mái che. 

Do đó, các cơ quan nhà nước nhiều khi còn diễn giải luật này một cách tùy tiện.  

 

Chúng tôi muốn yêu cầu  bổ sung chi tiết hơn luật này để tránh việc hiểu luật một cách tùy tiện 

từ phía cán bộ nhà nước. Bằng cách này, các doanh nghiệp sẽ không còn bị lẫn lộn và tránh bị 
thiệt hại. Hơn nữa, không nên bắt buộc dỡ bỏ các cơ sở đã được xây dựng, mà thay vào đó cho 
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phép các cơ sở này được đăng ký hợp pháp để ngăn chặn các tổn thất về kinh tế. Các biện pháp 

này cần được thực hiện để ngăn chặn các sự vụ tương tự xảy ra trong tương lai.  
 

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của ngài Thủ tướng Chính phủ và các vị 
khách quý, xin gửi lời cảm ơn chân thành của chúng tôi tới các quý vị vì đã cho chúng tôi cơ hội 

được đóng góp ý kiến trong cuộc đối thoại đầy ý nghĩa ngày hôm nay.  
 


