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TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIỮA KỲ 2018 

 

Trinh bày bởi  

Ông Nicolas Audier 

Đồng Chủ tịch 
 

Kính thưa Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Các Bộ trưởng, Đại diện các Bộ ban ngành. 

Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới và Công ty Tài chính, các vị Đại sứ, Quý đồng 

nghiệp các Hiệp hội doanh nghiệp và các Quý vị.  

 

Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Nicolas Audier, Đồng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu 

tại Việt Nam (“EuroCham”) tại Việt Nam. EuroCham rất hân hạnh được giữ vị trí Đồng Chủ tịch 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam năm 2018. Thay mặt EuroCham, tôi xin gửi lời cảm ơn tới 

Chính phủ Việt Nam vì những nỗ lực nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và cải thiện môi 

trường kinh doanh.  

 

Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao cách tiếp cận cởi mở và mang tính xây dựng của Chính phủ. 

Đây là sự kiện tiếp nối nhiều hoạt động đối thoại khác, bao gồm buổi đối thoại với Ban Cải cách 

Thủ tục Hành chính và Lễ ra mắt sách Trắng của EuroCham, trong đó Chính phủ đã tạo điều 

kiện lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp châu Âu.  

 

Năm nay đánh dấu 20 năm thành lập EuroCham. Trong vòng hai thập kỷ qua, chúng tôi đã giúp 

phát triển mối quan hệ tích cực và vững mạnh giữa Việt Nam và châu Âu. Quan trọng hơn bao 

giờ hết, đây là thời điểm mà chúng ta cần cùng nhau nỗ lực thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự 

do Việt Nam – EU được phê chuẩn và thực hiện càng sớm các tốt.  

 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU là cơ hội để cùng viết nên trang sử mới vững mạnh 

hơn trong quan hệ Việt Nam và châu Âu. Hiệp định lịch sử này sẽ mở rộng cánh cửa của hai thị 

trường và mang đến nhiều cơ hội cho các công ty, người tiêu dùng ở cả hai bên.  

 

Trên tinh thần quan hệ đối tác và hợp tác này, chúng tôi đã tham gia tích cực vào Diễn đàn 

Doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua Các Nhóm Công tác của Diễn đàn, chúng tôi đã chia sẻ 

những kinh nghiệm và kiến nghị của mình để tạo thuận lợi thương mại quốc tế, áp dụng các tiêu 

chuẩn quốc tế, xây dựng một ngành nông nghiệp bền vững và hiệu quả hơn, tạo dựng hệ sinh 

thái chung về y tế và chăm sóc sức khỏe, xây dựng một thị trường năng lượng bền vững và các 

hình mẫu cho Thành phố Thông minh.  

 

Những ý kiến này được nêu lên để giúp nâng cao hình ảnh của Việt Nam, giúp các công ty Việt 

Nam trở nên cạnh tranh hơn, và để thúc đẩy đầu tư nước ngoài đã, đang, và sẽ mang lại lợi ích 

cho các bên. Tôi xin chia sẻ vài ví dụ điển hình trong buổi đối thoại hôm nay. 

  

Trước hết, tôi muốn nói về những hợp tác và hỗ trợ cho các công ty trong nước và làm thế nào 

điều này có thể giúp cải thiện chất lượng sức khỏe và đời sống của người dân Việt Nam.  
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Châu Âu có những công ty trong ngành y tế thành công và tiên tiến nhất thế giới. Các công ty 

của chúng tôi mang đến Việt Nam không chỉ các sản phẩm dược phẩm và các thiết bị y tế an 

toàn, chất lượng tốt, mà còn cả những giá trị, tiêu chuẩn chuyên nghiệp, mang tính đạo đức cao.  

 

Các công ty ngành y tế châu Âu tại Việt Nam đều có một mục tiêu chung là giúp bệnh nhân dễ 

dàng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc, chữa trị chất lượng cao. Để đạt được điều này, các thành 

viên của chúng tôi muốn hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát huy tiềm năng, chia sẻ kiến 

thức, kinh nghiệm và công nghệ quốc tế. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cùng nhau xây 

dựng một ngành y tế an toàn, tiên tiến, bền vững mà mục tiêu cuối cùng là đem lại những lợi ích 

tốt nhất cho người bệnh.  

 

Nhóm Công tác Y tế của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong 

công việc này. Việc kết nối các nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ, các nhà nghiên cứu và các đối 

tác khác, sẽ giúp đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút thêm đầu tư nước ngoài và các dự án Hợp tác 

Công – Tư trong tương lai.  

 

Châu Âu đồng thời cũng dẫn đầu thế giới về an toàn thực phẩm, và nông nghiệp bền vững là 

một lĩnh vực mà các doanh nghiệp châu Âu, cùng với Chính phủ Việt Nam và doanh nghiệp 

trong nước có thể hỗ trợ nâng cao tiêu chuẩn. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU sẽ 

mang đến lợi ích lớn lao cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Nhưng chìa khóa để thành công và 

tận hưởng các lợi ích này là ngành nông nghiệp Việt Nam cần đạt được những tiêu chuẩn về vệ 

sinh và kiểm dịch động thực vật của EU.  

 

Việc tiếp cận được với các thị trường khó tính như Nhật Bản và Úc cho thấy Việt Nam hoàn toàn 

có thể làm được điều này. Chúng tôi khuyến khích Chính phủ Việt Nam hỗ trợ người dân và các 

nhà sản xuất thấy rằng việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng có thể giúp cho các sản phẩm của họ 

trở nên cạnh tranh hơn và thu hút hơn ở các thị trường nước ngoài.  

 

Về phần chúng tôi, các công ty châu Âu cũng chia sẻ công nghệ mới cùng kinh nghiệm thực tiễn 

để giúp ngành nông nghiệp Việt Nam hiệu quả và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Ví dụ như, kinh 

nghiệm áp dụng phương thức canh tác chính xác hay thông minh có thể giúp Việt Nam đối phó 

với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai.  

 

Điều này dẫn tới ý tiếp theo mà tôi muốn trình bày: Bảo vệ môi trường. Đây là vấn đề quan 

trọng đối với cả công ty của Việt Nam và nước ngoài, và chúng tôi tin rằng chính phủ Việt Nam 

có thể tiến hành một số biện pháp để giải quyết các thách thức này. Tiểu ban Tăng trưởng Xanh 

thuộc EuroCham đã đưa ra nhiều khuyến nghị để giảm thiểu ô nhiễm và hủy hoại môi trường. 

Những khuyến nghị này bao gồm việc sửa đổi với hợp đồng mua bán điện mặt trời, gió, sinh 

khối, và năng lượng từ rác thải, đầu tư vào khí đốt và khí hóa lỏng như một biện pháp thay thế 

hiệu quả cho điện than. Đầu tư và chuyên môn, kinh nghiệm của các doanh nghiệp châu Âu có 

thể giúp mang lại những lựa chọn bền vững hơn cho thị trường.   

 

Chúng tôi cũng tin rằng, cải cách thị trường năng lượng là điều cần thiết, để không chỉ hỗ trợ 

cho các hộ gia đình thu nhập thấp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn khuyến khích đầu tư 

vào các giải pháp năng lượng sạch, bền vững và hiệu quả, cùng với chính sách giá minh bạch cho 

những bên có khả năng chi trả giá tiêu thụ thực tế.  

 

Các tiêu chuẩn xây dựng xanh và bền vững cũng giúp giảm tác động tiêu cực của tăng trưởng và 

phát triển tới môi trường. Điều này gia tăng lợi ích giúp Việt Nam đạt được tham vọng xây dựng 

Thành phố Thông Minh qua các sáng kiến thiết kế tích hợp bao gồm cả quản lý nguồn nước, rác 

thải và giao thông.   
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Tuy nhiên, các công ty châu Âu không chỉ mang đầu tư và công nghệ mới tới Việt Nam. Chúng 

tôi cũng mang tới cho các công ty và người lao động của Việt Nam những kỹ năng và tiêu chuẩn 

lao động quốc tế. Khi ký kết các Hiệp ước Thương mại Tự do, không chỉ Hiệp ước Thương mại 

Tự do Việt Nam – EU, Chính phủ Việt Nam cũng đã cho thấy cam kết và quyết tâm của mình để 

thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế này. Chúng tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ thực 

hiện các cam kết tại Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế càng sớm càng tốt, cũng như 

khuyến khích các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn này để giúp Việt Nam trở thành điểm 

đầu tư hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.  

 

Chúng tôi cũng tin rằng Chính phủ Việt Nam sẽ ủng hộ việc hợp tác quốc tế trong ngành giáo 

dục, cho phép tăng thêm số lượng học sinh được phép nhập học ở trường quốc tế. Điều này sẽ 

giúp đào tạo nhân lực lao động Việt Nam hiệu quả hơn và giúp Việt Nam tiếp tục hội nhập vào 

cộng đồng quốc tế và tham gia nền kinh tế toàn cầu. 

 

Kết luận 

 

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ lớn trong việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, 

tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề phải làm. Việc giải quyết triệt để những vấn đề này sẽ giúp tăng 

cường hợp tác giữa các công ty quốc tế và các công ty trong nước để tận dụng các lợi ích chung 

của cả đôi bên.  

 

Trước hết, chúng tôi khuyến khích Chính phủ Việt Nam tiếp tục phát triển đổi mới một cách ấn 

tượng như vừa qua. Cụ thể hơn, chúng tôi hy vọng Chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm các thủ tục 

hành chính, hỗ trợ hướng dẫn thêm về chính sách cho các doanh nghiệp tư nhân, bảo đảm cơ chế 

bảo hộ đầu tư hiệu quả, cải thiện các cơ chế giải quyết tranh chấp và thực hiện Luật Đầu tư và 

Luật Doanh nghiệp một cách nhất quán. 

 

Chúng tôi cũng khuyến nghị có những thay đổi tích cực trong việc thực thi và bảo vệ Quyền sở 

hữu trí tuệ, cũng như Luật về Chuyển giao Công nghệ được hướng dẫn thi hành một cách rõ ràng 

và cụ thể.   

 

Chính sách thuế là vấn đề cần cải thiện để mời gọi đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế hơn nữa. 

Ví dụ như, việc cải cách trong cách tính Thuế tiêu thụ đặc biệt trong ngành ô tô có thể giúp cho 

các đại lý phân phối duy trì kinh doanh hiệu quả. Việc rà soát các quy định và áp dụng mức Thuế 

tiêu thụ đặc biệt cao hơn đối với các sản phẩm rượu vang và rượu mạnh nhập khẩu sẽ gia tăng 

tiềm năng, rủi ro tiêu thụ các sản phẩm bia, rượu bất hợp pháp, không được kiểm soát, gây tổn 

hại tới sức khỏe người tiêu dùng.   

 

Chúng tôi sẵn sẵng sàng tiếp tục hợp tác và trao đổi với Chính phủ Việt Nam để giải quyết 

những vấn đề này. Thật sự, chúng tôi ghi nhận vai trò thiết yếu của Chính phủ nói chung và Diễn 

đàn Doanh nghiệp Việt Nam nói riêng trong vai trò là cầu nối giữa các công ty trong và ngoài 

nước mà thường sẽ có sự khác biệt trong kinh nghiệm làm việc và văn hóa kinh doanh.  

 

Trên tinh thần quan hệ đối tác và hợp tác để cùng phát triển, EuroCham hy vọng những ý kiến 

đóng góp mang tính xây dựng từ các thành viên của chúng tôi có thể giúp Việt Nam tiếp tục phát 

triển hơn nữa và hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ủng hộ 

thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU và là cấu nối tạo cơ hội 

cho các công ty và người tiêu dùng của cả EU và Việt Nam xích lại gần nhau và hợp tác chặt chẽ 

hơn bao giờ hết.  

 

Xin trân trọng cảm ơn. 

  


