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HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP BẮC ÂU TẠI VIỆT NAM (NORDCHAM)

BÁO CÁO
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2016

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2016

Trình bày bởi
Ông Sigmund Strømme

Chủ tịch

Kính thưa toàn thể Quý Lãnh đạo, Quý Doanh nghiệp, Quý Ông/bà, Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc
Âu rất lấy làm vinh dự có được cơ hội đưa ra những quan điểm về môi trường kinh doanh tại
Việt Nam.

Là một cộng đồng Bắc Âu nhỏ với bề dày lịch sử kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi rất lấy làm
vinh dự được chia sẻ quan điểm về một số lĩnh vực cụ thể mà các nhà đầu tư Bắc Âu đang quan
tâm và chú trọng.

I. ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG

Chính phủ Việt Nam xứng đáng được ghi nhận cho Kế hoạch Phát triển Năng lượng #7 với việc
cắt giảm các nhà máy điện than đá nhập khẩu mới, kế hoạch thực hiện Hiệp định Paris về Biến
đổi Khí hậu, và Quyết định gần đây của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Năng lượng mặt trời

Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu phối hợp với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam trình bày báo
cáo “Năng lượng Sản xuất tại Việt Nam” (MVEP) để chỉ ra các lợi thế của việc chú trọng vào
các giải pháp trong nước cho nhu cầu sử dụng năng lượng trong tương lai của Việt Nam và đồng
thời lợi thế của việc ưu tiên các nguồn năng lượng trong nước hơn nguồn nhiên liệu nhập khẩu,
trước các mục tiêu của Việt Nam về an toàn năng lượng, kinh tế, xã hội và các cam kết về môi
trường trong nước và toàn cầu, và cũng để thu hút đầu tư tư nhân. Báo cáo này cũng đưa ra các
chính sách quan trọng và biện pháp quản lý giúp Việt Nam tiến gần đến các mục tiêu.

MVEP đề xuất cho phép thực hiện nhiều hơn các Hợp đồng Mua bán Điện trực tiếp (DPPA) giữa
các nhà máy sản xuất năng lượng và các đối tượng tiêu thụ năng lượng lớn, chính sách này cho
thấy có hiệu quả rất lớn ở các quốc gia khác như Việt Nam. FDI ở Việt Nam và các tập đoàn đa
quốc gia đã công khai đưa ra những cam kết toàn cầu hướng tới việc sử dụng năng lượng từ các
dự án năng lượng tái tạo hiệu quả. Nhưng những chính sách ở Việt Nam hiện nay chưa cho phép
DPPA. Một sự thay đổi trong chính sách này – cho phép các doanh nghiệp và người tiêu dùng
tiếp cận với năng lượng sạch sẽ thu hút thêm nhiều đầu tư và các thương hiệu lớn trên thế giới,
giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị sản xuất. Nếu Chính phủ Việt Nam phê
duyệt Hợp đồng DPPA 500 MW đối với năng lượng gió và năng lượng mặt trời được bổ sung
vào lưới điện vào năm 2020 thì Chính phủ Việt Nam sẽ không tốn chút chi phí vốn và/hoặc bảo
lãnh nào, Chính phủ Việt Nam sẽ thu được lợi ích nhờ phí xoay vòng và lợi nhuận từ các nhà
máy điện gió.

MVEP đề xuất Lộ trình Giá Năng lượng Điện sử dụng mức giá thị trường đến năm 2020 – tầm
nhìn đến năm 2025, bao gồm xác định giá khác nhau giữa 3 nhóm chính – giá cho người dân, giá
thương mại và công nghiệp. Việc cung cấp thông tin chi phí thực tế có thể trao quyền cho người
tiêu dùng và các nhà đầu tư như một cách đầu tư hiểu quả nhất để đầu tư vào những trang thiết bị
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và quy trình có hiệu suất cao hơn. Đầu tư hiệu quả vào năng lượng và đổi mới hiện không xảy ra
ở diện rộng vì người tiêu dùng tin rằng giá điện sẽ vẫn được trợ giá bởi chính phủ. Hiện nay giá
điện Việt Nam là thấp nhất trong khu vực ASEAN.

MVEP hỗ trợ việc tăng mức tín nhiệm tín dụng của EVN. Các nhà tài trợ quốc tế ngày càng ủng
hộ việc phát triển và các quy trình năng lượng sạch và tái tạo và sẽ hỗ trợ các chi phí để đảm bảo
rằng EVN sẽ trả cho nguồn năng lượng cung cấp theo PPA cho các dự án năng lượng sạch và tái
tạo ở Việt Nam, gió, mặt trời, sinh khối, chất thải làm năng lượng và khí đốt tự nhiên. Việc tăng
mức tín nhiệm tín dụng của EVN sẽ hỗ trợ chính phủ Việt Nam đạt được những mục tiêu năng
lượng và biến đổi khi hậu đã thỏa thuận và giúp khuyên khích các nhà phát triển xem xét đầu tư
tài chính và các khoản nợ thương mại có thể gửi ngân hàng vào Việt Nam

MVEP khuyến khích Chính phủ làm việc với khu vực tư nhân để phát triển trữ lượng khí đốt
ngoài khơi và cơ sở hạ tầng, và khuyến khích thăm dò thêm để khai thác khí đốt trên đất liền
càng sớm càng tốt và giảm thiểu nhu cầu nhập khẩu than.

NordCham hỗ trợ Chính phủ trong kế hoạch thực hiện Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu, đặc
biệt là trong Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam, quyết định về năng lượng gió, năng lượng
mặt trời, hướng tới giao thông sạch, như xe đạp điện, hiệu quả năng lượng. NordCham có thể
phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư xây dựng ngân sách thực hiện, kêu gọi đầu
tư trong khu vực tư nhân, thu hút sự tham gia của NordCham và các thành viên trong các
ngành nghề, trong tiết kiệm năng lượng, đưa ra chuẩn mực, quy trình giấy phép.

II. MÔI TRƯỜNG

Việt Nam cũng như các nước Bắc Âu đã cư trú hàng ngàn năm tại các lãnh thổ ven biển, điều
này đã tạo nên nhiều điểm tương đồng về tình yêu đối với môi trường. Bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường là ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam và các nước
Bắc Âu. Việt Nam ngày nay đã chủ động có các biện pháp đối với các đối tượng gây ô nhiễm
trong nền công nghiệp và làm giảm khí thải CO2; tuy nhiên hình phạt áp dụng cho các đối tượng
gây ô nhiễm còn thấp so với thu nhập của các ngành công nghiệp gây ô nhiễm. Nhờ quá trình
công nghiệp hóa trước đây của các nước Bắc Âu đã cho phép chúng tôi phát triển nhiều phương
pháp giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp và được chứng minh có hiệu quả. Khi các công ty Bắc Âu
đầu tư ở nước ngoài, họ có nghĩa vụ phải thực hiện theo các quy định nghiêm ngặt về môi trường
tương tự như áp dụng ở các nước Bắc Âu.

Chúng tôi đề nghị tiếp tục nâng cao cảnh giác về các vấn đề môi trường và chọn lọc các nhà đầu
tư cam kết sử dụng các tiêu chuẩn môi trường cao nhất, đặc biệt là trong xử lý nước thải và giảm
khí thải CO2.

Việt Nam đã có luật và quy định về bảo vệ môi trường. Chỉ tiếc là chúng ta đã thấy 1 số công ty
vi phạm và bỏ qua các quy định này. Chính phủ cần thực thi luật, mức xử phạt xứng đáng để các
đối tượng vi phạm phải trả giá về những thiệt hại gây ra.

III. QUY TRÌNH THÔNG QUAN

Chống tham nhũng hiện nay là một chính sách của hầu hết các công ty đa quốc gia và đặc biệt là
các công ty Bắc Âu, áp dụng với mục đích để có một môi trường kinh doanh minh bạch và công
bằng.
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Hiện nay, quá trình thông quan thường bị kéo dài một các không xác định vì các lý do không rõ
ràng, và đôi khi cán bộ hải quan yêu cầu nhiều chứng từ không cần thiết trong quá trình thông
quan.

Đề xuất/Kiến nghị
 Thời gian thông quan 1 lô hàng cần được quy định chính thức và cán bộ hải quan cần phải

tuân theo.

 Thông báo về số lượng chứng từ và loại chứng từ cần thiết cho thủ tục thông quan cần được
công khai tại cửa văn phòng hải quan và trang web của Hải quan để người nhập khẩu tham
khảo, và cán bộ hải quan không yêu cầu chứng từ khác ngoài danh sách công bố.

IV. CÁC VẤN ĐỀ NHẬP KHẨU / PHÂN PHỐI PHÂN BÓN

Một số thành viên của NordCham đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất/ kinh doanh/ nhập
khẩu phân bón, trong đó có những nhà sản xuất phân bón hàng đầu thế giới.

Việt Nam là một nước sản xuất lương thực lớn, việc có các công ty chuyên nghiệp Bắc Âu và
Châu Âu tham gia vào sự phát triển của ngành nông nghiệp trọng yếu cũng đóng vai trò quan
trọng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện một số quy định mới
ban hành gần đây, chúng tôi xin được tóm tắt trong điểm 1-4 với 1 số đề xuất giải pháp như sau.

1. Quy trình cấp phép một lần để nhập khẩu phân bón
Tham chiếu theo Thông tư 35/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương, ban hành ngày 15 tháng 10
năm 2014, quy định về giấy phép nhập khẩu tự động đối với phân bón.

Khó khăn/Vướng mắc
 Công ty phải đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động cho mỗi lô hàng nhập khẩu phân bón

trong khi công ty đã có giấy phép kinh doanh bao gồm việc nhập khẩu và kinh doanh phân
bón tại Việt Nam. Việc yêu cầu đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động sẽ làm phức tạp thêm
quy trình nhập khẩu trên thực tế và gây khó khăn cho doanh nghiệp.

 Ngoài ra, để được cấp giấy phép nhập khẩu tự động, các doanh nghiệp cần phải có xác nhận
thanh toán qua ngân hàng. Điều này là không hợp lý bởi tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa,
một số công ty chưa có quyết định cuối cùng sẽ sử dụng dịch vụ thanh toán cho nhà cung cấp
của ngân hàng nào. Quyết định này còn phụ thuộc vào tính cạnh tranh của các ngân hàng và
tỷ giá hối đoái tại thời điểm thanh toán.

Đề xuất/Kiến nghị
 Xóa bỏ yêu cầu đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động đối với các công ty đã có giấy phép

kinh doanh cho phép việc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam.
 Miễn yêu cầu thư xác nhận thanh toán từ ngân hàng trong Hồ sơ đăng ký Giấy phép nhập

khẩu tự động.

2. Xác Nhận Hợp Quy từng Lô của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Theo thông tư 41/2014 của Bộ NN & PTNT, Điều 11, điểm 2.b: Mỗi loại phân bón hữu cơ hoặc
phân bón khác chỉ công bố hợp quy một lần.

Theo thông tư 29/2014 của Bộ Công Thương, Điều 21 khoản 1: Trước khi đưa phân bón vô cơ
lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phải thực hiện công bố hợp
quy.
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Cho tới thời điểm hiện nay, vẫn chưa có bất kỳ văn bản nào quy định phải thực hiện công bố hợp
quy cho mỗi lô hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, mỗi lô hàng nhập khẩu hiện nay vẫn được yêu cầu thực hiện công bố hợp quy. Thậm
chí đối với 20 lô hàng của cùng một loại sản phẩm, 20 bộ hồ sơ công bố hợp quy như nhau vẫn
phải nộp cho Sở Công Thương, và chờ 5-7 ngày làm việc để xác nhận.

Đề xuất/Kiến nghị
Sở Công Thương có thể xác nhận công bố hợp quy 01 lần cho 01 sản phẩm trong một thời gian
cụ thể (ví dụ 1 năm), sau đó các nhà nhập khẩu có thể nộp hồ sơ để gia hạn. Hoặc khi có sự thay
đổi về nội dung của bản công bố hợp quy đối với loại phân bón hữu cơ hoặc phân bón khác đã
đăng ký thì phải công bố lại. (Theo quy định tại Điều 11, điểm 2. B, Thông tư 41/2014 của Bộ
NN & PTNT).

Sau đó không cần phải lo ngại về việc hợp quy bởi vì nếu người nhập khẩu không nhận được
Giấy chứng nhận Hợp quy từ phòng thí nghiệm được công nhận cho các lô hàng nhập khẩu, lô
hàng đó không thể tiến hành thông quan và không được phép bán trên thị trường.

3. Các quy định áp dụng cho nhập khẩu phân bón vô cơ
Hiện nay, phân bón vô cơ đã do Bộ Công Thương phụ trách. Tuy nhiên khi các nhà nhập khẩu
khai báo hải quan, cán bộ hải quan vẫn căn cứ vào hầu hết Thông tư / Nghị định / Quyết định của
Bộ NN & PTNT thay vì Bộ Công Thương. Nhưng quy định về một vấn đề giữa Bộ Công
Thương và Bộ NN & PTNT là không giống nhau. Điều này đang tạo ra một thách thức lớn đối
với các nhà nhập khẩu.

Ví dụ:
Theo Thông tư 29/2014 của Bộ Công Thương, Điều 15, điểm 1: Giấy tờ, tài liệu nhập khẩu phân
bón vô cơ

Ngoài các giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa, tổ chức, cá nhân
nhập khẩu phân bón vô cơ phải xuất trình cho Cơ quan Hải quan giấy tờ, tài liệu sau:
1. Trường hợp nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh phân bón
a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về kinh doanh phân bón do cơ quan có
thẩm quyền cấp, chỉ xuất trình khi nhập khẩu lần đầu;
b) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy lô phân bón nhập khẩu do tổ chức chứng nhận được chỉ
định cấp.

Trong khi tại Thông tư 04/2015 của Bộ NN & PTNT, Điều 27, điểm 2: Nhập khẩu không cần
giấy phép

Thương nhân nhập khẩu phân bón thuộc các trường hợp dưới đây không phải xin phép:
a) Phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt
Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành từ ngày 09 tháng 8 năm 2008 đến
ngày 27 tháng 11 năm 2013.
b) Phân bón có tên trong Danh sách phân bón đã công bố hợp quy do Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn và Bộ Công Thương công bố.

Do tính chất mơ hồ và chồng chéo của các quy định, cán bộ hải quan yêu cầu chứng từ phù hợp
với cả 2 quy định. Điều này đã gây khó khăn cho nhà nhập khẩu để biết chính xác quy định cuối
cùng sẽ được áp dụng / phê duyệt.
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Đề xuất/Kiến nghị
Bộ Công Thương có hướng dẫn/ quyết định rõ ràng chỉ đạo các cơ quan Hải quan về việc chỉ áp
dụng quy định của Bộ Công Thương từ một thời gian xác định về việc nhập khẩu phân bón vô
cơ, hoặc giới hạn các quy định của bộ NN & PTNT tiếp tục có hiệu lực để làm cơ sở rõ ràng cho
nhà nhập khẩu và cơ quan Hải quan.

4. Phân bón nhập khẩu - Chất lượng của Phòng Thí Nghiệm
Do yêu cầu Công Bố Hợp Quy cho tất cả các loại phân bón, các nhà doanh nghiệp phân bón phải
ký hợp đồng với các phòng thí nghiệm được công nhận bởi Bộ Công Thương / Bộ NN & PTNT.
Tuy nhiên gần đây, chúng tôi đã nhận được Quyết định của Bộ Công Thương về việc đóng cửa
một số phòng thí nghiệm đang thực hiện công bố hợp quy cho hầu hết các công ty phân bón tại
VN:

 Quyết định số 2466 / QĐ-BCT hủy bỏ Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
phân bón vô cơ đã cấp cho Trung tâm khảo nghiệm phân bón vùng Nam Bộ và Vinacert.

 Thông báo số 8288 / BCT-HC để buộc tất cả các công ty phân bón thu hồi tất cả các sản
phẩm được chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm nói trên đã được bán trên thị trường và
thực hiện lại công bố hợp quy cho tất cả các sản phẩm tại các phòng thí nghiệp được
công nhận khác.

Một vấn đề đáng chú ý là các công ty nhập khẩu từ châu Âu, nơi mà các phương pháp hiện đại
nhất được áp dụng trong kiểm soát chất lượng, mỗi lô hàng đều được kiểm tra bởi các phòng thí
nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo chất lượng trước khi xuất hàng. Các sản phẩm đang
được bán tại thị trường Việt Nam cũng có cùng một yêu cầu cao về chất lượng như với các sản
phẩm được bán tại thị trường Bắc Âu và trên thế giới.

Vấn đề
 Bộ Công Thương có quyền đưa ra quyết định hủy bỏ giấy phép của các phòng thí nghiệm,

nhưng việc thu hồi tất cả các sản phẩm trên thị trường là không công bằng và không thể. Rõ
ràng khi ký hợp đồng với TTKKNPBVNB chúng tôi tin tưởng rằng, tổ chức này thuộc Bộ
NN & PTNT và đã được chỉ định bởi Bộ Công Thương để làm kiểm nghiệm phân bón vô cơ.
(Quyết định số. 8788 / QĐ.BCT do Bộ Công Thương vào ngày 02 tháng 10 năm 2014).
Chúng tôi dựa vào thực tế này khi quyết định sử dụng TTKKNPBVNB là nhà cung cấp dịch
vụ cho các sản phẩm của chúng tôi.

Trước khi bán sản phẩm, chúng tôi đã làm tất cả các bước công bố hợp quy cần thiết với sự
xác nhận của Sở Công Thương tỉnh BR-VT. Do đó, việc bác bỏ tất cả các giấy chứng nhận
hợp quy và yêu cầu thu hồi tất cả các sản phẩm đã gây ra tổn thất nặng nề trong công việc
kinh doanh, và kết quả là ảnh hưởng xấu đến uy tín của chúng tôi đối với khách hàng.

 Phương pháp kiểm tra chất lượng cũng là một vấn đề đáng quan tâm do các phòng thí
nghiệm được chỉ định phát hành kết quả khác nhau cho cùng một sản phẩm. Trong trường
hợp kết quả có sự khác biệt nhỏ so với Giấy kiểm tra chất lượng (ví dụ với một vài nguyên tố
vi lượng bổ sung) - mà đây là trường hợp phổ biến - Giấy chứng nhận sẽ không được phát
hành và các lô hàng sẽ không được thông quan; việc kiểm tra này phải lặp đi lặp lại 2 hoặc 3
lần cho đến khi kết quả khớp với thông số kỹ thuật. Vấn đề này và những sai lầm ở cấp nhập
khẩu đã tạo ra sự chậm trễ, làm giảm doanh số và doanh thu của công ty.

Đề xuất/Kiến nghị
 Cho phép các nhà nhập khẩu tiếp tục bán các sản phẩm hiện đang được lưu hành trên thị

trường mà có sử dụng con dấu Hợp Quy của TTKKNPBVNB.
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 Làm lại kiểm nghiệm cho tất cả các sản phẩm được lưu giữ trong kho với Vinacontrol (đề cử
bởi Bộ Công Thương theo Quyết định 2005 / QĐ-BCT). Các con dấu hợp quy cũ trên bao bì
sản phẩm sẽ được xóa và thay thế bằng con dấu Vinacontrol như yêu cầu trong văn bản số
8288 / BCT-HC.

 Kết quả kiểm nghiệm các sản phẩm nhập khẩu do Phòng thí nghiệm quốc tế hay các công ty
giám định tại cảng tải xếp nên được công nhận cho thông quan và công bố hợp quy.

V. LOGISTICS / VẬN CHUYỂN / HOẠT ĐỘNG CẢNG

Rất nhiều doanh nhiệp thành viên của chúng tôi vẫn đang gặp trở ngại lớn do chi phí vận tải và
chi phí hậu cần tăng cao, xảy ra do tình trạng tắc nghẽn cầu cảng và thiếu nhân lực trong khâu xử
lý hàng hóa tại các cảng trọng điểm của Việt Nam. Để Việt Nam có thể duy trì tính cạnh tranh
với các nước láng giềng, việc cải thiện thời gian xử lý hàng hóa và giảm thiểu chi phí là vô cùng
quan trọng.

Những cảng đang hoạt động hiện nay cần phải được cải thiện và các cảng mới cần phải được xây
dựng, điều này áp dụng cho cả cầu cảng dành cho container và cả hàng rời. Chúng tôi đề nghị để
thúc đẩy hơn nữa đầu tư trong lĩnh vực quan trọng này, chính sách nên được nới lỏng để cho
phép 100% cổ phần nước ngoài trong vận tải biển và các dự án đầu tư cảng.

Quy định mới trong vận tải đường bộ liên quan đến việc kiểm soát trọng tải tối đa cho xe tải đã
làm tăng đáng kể chi phí vận chuyển và là sự khác biệt lớn so với tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi
hiểu rằng việc kiểm soát tải trọng là điều cần thiết và về mặt chính sách chúng tôi ủng hộ phương
pháp mới này. Tuy nhiên, việc kiểm soát này không được thực hiện đồng đều giữa các cảng và
khu vực. Trên thực tế, một container dài 20 feet hoàn toàn có thể được vận chuyển trên một xe
rơ-mooc dài 20 feet ở các cảng xếp dỡ trên toàn thế giới, nhưng ở Việt Nam hiện nay loại
container này chỉ được phép vận chuyển trên xe rơ-mooc 40 feet. Do đó chúng tôi đề xuất sửa
đổi các quy tắc và quy định có liên quan để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế để các loại container
đặc thù có thể được vận chuyển hiệu quả và an toàn hơn.

Cuối cùng, theo cam kết với WTO, kể từ tháng 1 năm 2014, các công ty có vốn đầu tư nước
ngoài nước ngoài sẽ được phép hoạt động trong lĩnh vực hậu cần như các công ty 100% vốn
nước ngoài. Tuy nhiên, các thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định mới vẫn chưa được ban
hành.

Chúng tôi khuyến nghị Bộ KH & ĐT không nên chậm trễ trong việc ban hành các quy định, cho
phép các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực hậu cần, nhằm thúc đẩy tính cạnh
tranh cho dịch vụ hậu cần và giảm chi phí xuất nhập khẩu.

Theo quan điểm hiệp hội doanh các doanh nghiệp Bắc Âu, các thành viên của chúng tôi rất tự tin
về đầu tư tại Việt Nam dựa trên những hoạch định dài hạn. Một số công ty Bắc Âu mới đã tăng
cường đầu tư và nhiều công ty mới đã được thành lập trong năm qua.

Chúng tôi đánh giá cao cơ hội tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam nhằm trao đổi thông
tin, quan điểm và tăng cường sự hiểu biết giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

Chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến ngài Bộ trưởng, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, các
phái đoàn ngoại giao và tất cả các đại biểu ở đây ngày hôm nay.

Xin chân thành cám ơn.


