PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI)
Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận tín dụng thông qua nâng
cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính”

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TẾ 2018
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN TÍN DỤNG HIỆU QUẢ & HỌC TẬP KINH
NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI THỊ TRƯỜNG
VƯƠNG QUỐC ANH
SCOTLAND – ENGLAND
Thời gian: 14 – 23/04/2018
I - GIỚI THIỆU CHUNG
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len (Vương quốc Anh) gồm 4 tiểu vùng là England (nước Anh),
Wales (xứ Wales), Scotland và Northern Ireland (Bắc Ai-Len). Đây là nền kinh tế lớn thứ 2 của khối EU
và là một trong hai nước của khối là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Từ lâu
Vương quốc Anh vốn đã có “quy chế đặc biệt” trong EU và luôn có vị thế quan trọng trên bàn đàm phán
để quyết định những vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn ở trong khối cũng như toàn cầu. Dù trường hợp rút khỏi
EU (nếu có quyết định chính thức trong thời gian tới thì đến cuối năm 2018 mới hoàn tất) thì Vương quốc
Anh vẫn luôn là một trong những nền kinh tế - tài chính vững mạnh nhất thế giới.
Là một trong những trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu, đứng thứ 3 sau Đức và Pháp ở châu Âu, Vương
quốc Anh là địa điểm thích hợp để các doanh nghiệp Việt Nam học tập kinh nghiệm tăng cường tiếp cận
tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính. Mục tiêu chương trình là
nhằm đúc kết những bài học phù hợp nhất cho việc tăng cường tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp
Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của đất nước này, đặc biệt khi Vương quốc Anh ở trong điều
kiện kinh tế vĩ mô bất ổn.
Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận tín dụng thông qua nâng
cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) tổ chức chương trình khảo sát thực tế tại 02 tiểu vùng của Vương quốc Anh là Scotland và England
(Anh) với chủ đề “Xây dựng Chiến lược tiếp cận tín dụng hiệu quả và học tập kinh nghiệm nâng cao
năng lực quản trị tài chính tại thị trường Vương quốc Anh”

II - THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM



Thời gian: 14 – 23 tháng 04 năm 2018
Địa điểm: Scotland (Edinburgh) và Anh quốc (Manchester, Oxford, London)

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ



Lãnh đạo cấp cao, cấp trung của các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam.
Các cá nhân quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính Vương quốc Anh
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IV - MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH








Cung cấp các thông tin xu hướng thị trường tài chính Vương quốc Anh, học tập kinh nghiệm tiếp cận
các nguồn vốn tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính.
Đánh giá cơ hội, thách thức của doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường Vương quốc Anh trong
thời gian tới nhằm định hướng chiến lược kinh doanh hiệu tại thị trường này.
Tư vấn các vấn đề pháp lý khi kinh doanh và hợp tác tại Vương quốc Anh
Tạo cơ hội học hỏi văn hoá kinh doanh, kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp từ một trong các quốc gia
phát triển nhất thế giới.
Kết nối mở rộng thị trường và thu hút đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.
Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp
Trải nghiệm thực tế đất nước - con người - bản sắc văn hóa Vương quốc Anh

V. LỊCH TRÌNH
NGÀY 1: HÀ NỘI/HCM  EDINBURGH
Đoàn tập trung tại sân bay Nội Bài/ Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Edinburgh
Nghỉ đêm trên máy bay.
NGÀY 2: EDINBURGH
Đoàn đến Edinburgh – thủ đô của Scotland, làm thủ tục nhập cảnh.
Xe đưa đoàn đi tham quan tham quan và khảo sát thị trường thành phố Edinburgh
Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn ở Edinburgh.
NGÀY 3: EDINBURGH
Xe đón đoàn rời thanh phố, đi thực tế đến vùng nông thôn, khu vực cao nguyên Scotland. Trên đường ghé
Nhà máy rượu Deanston và lâu đài Stirling Castle.
Đoàn học tập phương thức sản xuất, kinh nghiệm quản lý của các nhà máy rượu whisky nổi tiếng, tham quan
và dnếm thử tùy thích tại nhà máy chưng cất rượu whisky (Whiskey Distillery)
Sau khi kết thúc chương trình khảo sát thực tế và học hỏi kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, đoàn quay trở
lại trung tâm thành phố Edinburg.
NGÀY 4: EDINBURGH
Đoàn tham dự hội đàm “Thị trường Scotland: Cơ hội và Thách thức cho doanh nghiệp nước ngoài trước
các thay đổi chính sách”
Nội dung Hội đàm:
 Giới thiệu thị trường Scotland và Việt Nam với chủ đề “Quan hệ đối tác chiến lược Việt – Anh: Cơ
hội hợp tác với Scotland”
 Quan hệ thương mại giữa doanh nghiệp Scotland và Việt Nam.
 Những thay đổi về các chính sách xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn hàng hóa – kỹ thuật nếu Anh không còn
là thành viên EU
 Giao lưu, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia pháp lý về các vấn đề thủ
tục liên quan đến hợp tác, kinh doanh tại Scotland
 Các lưu ý về văn hoá khi làm việc với người Scotland
 Trao đổi, hỏi đáp giữa doanh nghiệp Việt Nam với các chuyên gia và DN Scotland
Đơn vị phối hợp tổ chức:
 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
 Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Edinburgh
 Trường Đại học Queens Margaret
 Các công ty tư vấn luật kinh doanh tại Scotland
 Các doanh nghiệp Scotland quan tâm đến thị trường và kinh doanh tại Việt Nam
Kết thúc chương trình làm việc, đoàn đi khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, chuỗi siêu thị bán lẻ, tìm hiểu
nhu cầu nhập khẩu hàng hoá của thị trường Scotland.
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Đoàn ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn ở Edinburgh.
NGÀY 05: EDINBURG – YORK - MANCHESTER
Sau bữa sáng, đoàn trả phòng và khởi hành đến thành phố York, được mệnh danh là thành phố đẹp nhất
nước Anh, thành cổ đẹp nhất Châu Âu.
Đoàn tiếp tục di chuyển đến Manchester - thành phố lớn thứ 2 của nước anh và là “kinh đô” của 2 đội bóng
lừng danh Manchester United và Manchester City.
Đoàn ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tai khách sạn ở Manchester.
NGÀY 06: MANCHESTER – OXFORD - LONDON
Sau khi ăn sáng, đoàn tham quan và khảo sát thị trường thành phố Manchester.
Sau đó đoàn khởi hành về thành phố London. Trên đường đi ghé thăm trường ĐH Oxford – là đại học lâu đời
nhất trong thế giới nói tiếng Anh, và là viện đại học lâu đời thứ ba đang còn hoạt động trên thế giới, xếp hạng
nhất tại Anh quốc về đào tạo các ngành kinh tế, kinh doanh và quản trị.
Đoàn ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn ở London
NGÀY 07: LONDON
Buổi sáng: Đoàn tham dự chương trình tập huấn và thực tế “Tín dụng cho doanh nghiệp thông qua thị
trường Chứng khoán”.
Đơn vị phối hợp tổ chức:
 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 Sở giao dịch chứng khoán London
Nội dung chương trình:
 Giới thiệu lịch sử, vai trò, phương thức hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán London
 Chia sẻ kinh nghiệm của các công ty đã phát triển thông qua thị trường chính (Main Market) và thị
trường đầu tư thay thế AIM (Alternative Investment Market), cho phép các công ty phát triển mở rộng
ra thị trường quốc tế.
 Mô tả các thách thức của ngành chứng khoán hiện nay và vai trò của những yếu tố tham gia thị trường
(nhà đầu tư, đơn vị quản lý...)
 Làm thế nào dòng chảy của thông tin doanh nghiệp được theo dõi
 Tác động của việc quốc tế hoá thị trường AIM
 Các hình thức lạm dụng trên thị trường thông thường và cách thức giải quyết vấn đề này
Chương trình sử dụng nguồn cấp dữ liệu thị trường trực tiếp giúp các đại biểu có thể hiểu cơ chế hoạt động
của dịch vụ giao dịch cũng như điều gì đang xảy ra trên thị trường trong suốt chương trình tập huấn. Thông
qua chương trình này, các đại biểu có được cái nhìn rõ ràng về những người tham gia chính trong thị trường
vốn hiện nay và cho thấy họ tương tác như thế nào.
Trước khi kết thúc, các đại biểu chụp ảnh tập thể lưu niệm và được Sở Giao dịch chứng khoán London trao
chứng nhận tham dự chương trình.
Sau chương trình làm việc tại Sở Giao dịch chứng khoán London, đoàn tham quan và tìm hiểu lịch sử thành
phố London.
Đoàn ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn ở London.
NGÀY 08: LONDON
Sau bữa sáng, Đoàn trả phòng và đi thăm Tham quan Lâu đài Windsor – nơi ở của Nữ hoàng Elizabeth, là
lâu đài lớn và lâu đời nhất trên thế giới vẫn đang được sử dụng (hơn 900 năm tuổi).
Khảo sát thị trường, mua sắm tại khu Harrods.
NGÀY 09: LONDON - HÀ NỘI/HỒ CHÍ MINH
Đoàn ăn sáng, trả phòng khách sạn ra sân bay làm thủ tục check – in
NGÀY 10: HÀ NỘI/HỒ CHÍ MINH
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Đoàn về đến HANOI/TP HCM.
Kết thúc chương trình.
VI – CHI PHÍ THAM DỰ
Tổng chi phí tham dự: 118.500.000 VNĐ/đại biểu
(Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu năm trăm nghìn đồng/đại biểu)
Chi phí đóng góp của doanh nghiệp bao gồm:
1. Vé máy quốc tế chặng HANOI/HCM - EDINBURGH – LONDON/HCM
2. Khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao trung tâm (02 người/phòng)
3. Thuế sân bay quốc tế hai nước và lệ phí an ninh hàng không + phụ phí xăng dầu.
4. Lệ phí visa
5. Các bữa ăn theo chương trình
6. Xe ô tô đời mới chuyên chở theo chương trình
7. Phí tham dự hội thảo tại Trường ĐH Queens Margaret
8. Phí học tập thực tế tại Sở Giao dịch chứng khoán London
9. Chi phí phiên dịch tại các buổi làm việc
10. Chi phí in ấn tài liệu phục vụ công tác học tập, khảo sát
11. Cán bộ tổ chức của VCCI và hướng dẫn viên trong suốt thời gian tổ chức chương trình
12. Bảo hiểm du lịch
Không bao gồm:
1. Chi phí làm hộ chiếu, dịch thuật tài liệu, giấy tờ cá nhân
2. Các dịch vụ sử dụng thêm tại khách sạn
3. Phụ thu phòng đơn, nâng hạng vé máy bay
4. Hành lý quá cước, chi phí sử dụng các dịch vụ không nằm trong chương trình
5. Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế (180.000 VNĐ/người/ngày)
6. Các chi phí phát sinh khác của cá nhân (nếu có)
V - THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trần Thanh Tùng

Mobile: 0904 90 33 88

Trung tâm Thông tin Kinh tế
PHÒNG THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội
Email: tungtt@vcci.com.vn
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