
 

 

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) 

Đề án “Nghiên cứu Chi phí kinh doanh đối với doanh nghiệp Việt 

Nam, so sánh với các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới” 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ KHẢO SÁT  

“Cắt giảm chi phí kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, cải tiến và 

nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững doanh 

nghiệp: bài học kinh nghiệm từ thị trường Châu Âu và các doanh nghiệp Pháp, Bỉ,  

Hà Lan đã áp dụng thành công” 

 

Địa điểm: Thị trường Châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan) 

Thời gian: từ ngày 10/10/2019 đến 19/10/2019 

I - GIỚI THIỆU CHUNG 

Năng lực quản trị doanh nghiệp và chi phí kinh doanh của doanh nghiệp đang là một 

trong những hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam, là yếu tố quyết định đến lợi nhuận và giá 

thành sản phẩm. Hiện nay chi phí kinh doanh ở Việt Nam đang tăng rất nhanh, cao hơn cả 

năng suất lao động và giá trị thặng dư mà doanh nghiệp tạo ra, về cơ bản vẫn cao so với các 

nước trong khu vực ASEAN. Bên cạnh đó năng lực quản trị nội bộ doanh nghiệp chưa tốt 

và chi phí đầu vào cao không những ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và giá thành sản 

phẩm, mà còn ảnh hưởng đến khả năng, năng lực kinh doanh và sự phát triển của doanh 

nghiệp.  

 Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới 

phát triển bền vững thông qua các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, cắt 

giảm tối đa chi phí đầu vào liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh; giảm thiểu lãng phí; 

gia tăng hiệu quả kinh doanh cũng như tìm hiểu xu hướng thị trường mới và đưa ra các giải 

pháp kinh doanh phù hợp với thị trường Châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan), Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập kinh nghiệm từ một số 

doanh nghiệp đã áp dụng thành công và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của một số 

nước rất phát triển trong liên minh Châu Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan. Chương trình có 

sự hợp tác với các tổ chức uy tín tại Pháp, Bỉ, Hà Lan với các nội dung chính như sau: 

 Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp học hỏi về kinh nghiệm quản trị kinh doanh hiệu 

quả, cải tiến sản xuất, cắt giảm chi phí của Pháp, Bỉ, Hà Lan; 

 Gặp gỡ - Giao lưu – Hợp tác với các doanh nghiệp ở Pháp, Bỉ, Hà Lan; 

 Khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh và cung cấp các thông 

tin xu hướng thị trường Châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan), đánh giá cơ hội, thách thức của 

doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường Châu Âu; 

 Thăm quan doanh nghiệp, học tập kinh nghiệm: Lựa chọn các doanh nghiệp, nhà máy 

điển hình thành công về mô hình kinh doanh hiệu quả, quản trị nội bộ doanh nghiệp, 



 

và tối ưu hóa chi phí sản xuất; 

 Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, mô hình kinh doanh thành công và giải pháp cắt 

giảm tối đa chi phí kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả trong 

thương mại, kinh tế và tài chính mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt 

trong quá trình toàn cầu hóa của nền kinh tế; 

 Thảo luận cùng các chuyên gia và cấp quản lý giàu kinh nghiệm và kiến thức về cải 

thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp, nâng cao kiến thức về quản lý và lãnh đạo doanh 

nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu; 

 Mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiếp cận các nguồn vốn 

với các tổ chức, doanh nghiệp Châu Âu; 

 Trải nghiệm thực tế đất nước - con người - bản sắc văn hóa của một số nước Châu Âu 

như Pháp, Bỉ, Hà Lan. 

II - THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian: 10 ngày, từ ngày 10/10/2019 đến ngày 19/10/2019 (8 đêm nghỉ tại các 

khách sạn ở Pháp, Bỉ, Hà Lan). 

Địa điểm: Paris (Pháp), Brussels, Bruges (Bỉ), Amsterdam (Hà Lan) 

III - ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

 Lãnh đạo các địa phương quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp; 

 Quản lý cấp cao, cấp trung của các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp; 

 Các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, cá nhân có quan tâm đến cắt giảm chi phí kinh doanh; 

nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; xúc tiến thương mại và đầu tư; tìm hiểu, 

khai thác và tìm kiếm thị trường, kết nối kinh doanh tại Châu Âu; 

 Các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp có nhu cầu học hỏi kinh nghiệm và mô hình 

kinh doanh, sản xuất từ Pháp, Bỉ, Hà Lan, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến 

sản xuất, chế biến, các doanh nghiệp tài chính …); 

 Khác 

IV - LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

Ngày 1 

(Thứ Năm 

10/10/2019) 

Hà Nội/HCM – Paris 

Đoàn tập trung đón khách tại điểm hẹn rồi đi ra sân bay Quốc tế Nội Bài, làm 

thủ tục và đáp chuyến bay đi Paris (Pháp). Đoàn ăn nhẹ và nghỉ đêm trên 

máy bay. 

Ngày 2 

(Thứ Sáu 

Paris (Pháp) 

Sáng: Đoàn hạ cánh tại sân bay CDG Paris, Paris vào buổi sáng. Đoàn làm 



 

11/10/2019) thủ tục nhập cảnh, sau đó đoàn di chuyển về thành phố. Xe đón đoàn đưa đi 

khảo sát và thăm quan: Nhà thờ Đức Bà Paris, Tòa thị chính Paris; Quảng 

trường Concorde (Quảng trường nổi tiếng rộng nhất Paris, bên cạnh sông 

Seine); và Khải Hoàn Môn, đại lộ Champs-Elysees, đồi Monmartre. 

Ăn trưa tại nhà hàng, sau đó đoàn check in và nhận phòng. 

Chiều: Đoàn làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng Paris 

(Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France) và gặp 

gỡ một số doanh nghiệp Pháp. Tại buổi họp này, các doanh nghiệp Việt Nam 

thảo luận cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc áp dụng thành 

công vào thực tế các mô hình quản trị doanh nghiệp hiệu quả, nhận được 

những sự hỗ trợ & tư vấn tốt nhất cùng kinh nghiệm thực tế về cắt giảm tối 

đa chi phí đầu vào, cải tiến chất lượng và nâng cao năng suất từ các chuyên 

gia cũng như các doanh nghiệp Pháp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt 

Nam có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác với các doanh nghiệp Pháp. Nội 

dung buổi làm việc dự kiến bao gồm: 

 Cơ chế thủ tục hành chính của Pháp liên quan đến doanh nghiệp; 

 Xu hướng đầu tư và hợp tác tại Pháp trong tương lai: Cơ hội và thách 

thức; Những rủi ro trong đầu tư và cách phòng tránh; 

 Kinh nghiệm về quản lý và cải tiến chất lượng trong sản xuất; 

 Mô hình sản xuất và quản trị doanh nghiệp đã được áp dụng thành 

công trong việc tiết giảm chi phí và quản trị doanh nghiệp hiệu quả; 

 Tư vấn, bài học kinh nghiệm về quản trị nội bộ doanh nghiệp hiệu quả 

và cắt giảm chi phí kinh doanh của các doanh nghiệp Pháp; 

Tối: Đoàn ăn tối, về phòng khách sạn, nghỉ ngơi hoặc tự do thăm quan Paris 

về đêm.  

 

Ngày 3 

(Thứ Bẩy 

12/10/2019) 

Paris (Pháp) 

Sáng và chiều: Đoàn ăn sáng tại Khách sạn. Đoàn tham gia lớp đào tạo (1 

ngày) về nâng cao kĩ năng quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Tại buổi đào tạo 

này, đoàn sẽ được tập huấn về các kĩ năng liên quan đến quản trị doanh 

nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp phát triển và kinh 

doanh hiệu quả, thông qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

Giảng viên sẽ là những giáo sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm. Nội dung 

chương trình tập huấn dự kiến bao gồm: 

 Kĩ năng quản trị doanh nghiệp hiệu quả từ thực tế;  

 Phân tích môi trường và cơ hội kinh doanh đầu tư, hợp tác tại Pháp 

trong các năm tới; 

 Xây dựng chiến lược kinh doanh với mục tiêu nâng cao năng suất và 

tiết kiệm chi phí đầu vào;  



 

 Mô hình quản trị, sản xuất và kinh doanh hiện đại trên thế giới;  

 Tư vấn, bài học kinh nghiệm về cắt giảm chi phí kinh doanh của các 

doanh nghiệp Pháp. 

Tối: Đoàn sau khi ăn tối sẽ tự do đi khám phá Paris hoặc về khách sạn nghỉ 

Ngày 4 

(Chủ nhật 

13/10/2019) 

Paris (Pháp) 

Sáng: Đoàn làm việc với các chuyên gia, nhà nghiên cứu của Hội Khoa học 

và Chuyên gia Việt Nam trên thế giới (The Association of Vietnamese 

Scientists and Experts - AVSE Global). Sau đó, Đoàn sẽ đi thăm và tìm hiểu 

mô hình quản trị hiệu quả của một doanh nghiệp điển hình đã áp dụng thành 

công. Tại đây, đoàn sẽ học hỏi được kinh nghiệm quản trị và mô hình sản xuất 

hiện đại, đồng thời học tập thực tế kinh nghiệm cải tiến chất lượng và nâng 

cao năng suất của doanh nghiệp.   

Chiều: sau khi ăn trưa tại nhà hàng, đoàn sẽ đi thăm quan 1 số công trình kiến 

trúc nổi bật tại thành phố Paris, kết hợp thăm quan những địa danh nổi tiếng 

như: Quảng trường Trocadero, Tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre, đoàn sẽ đi du 

thuyền (1 tiếng) khám phá vẻ đẹp lãng mạn của Kinh đô ánh sáng Paris với 

các công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố trên sông Seine.  

Paris – Brussel (300 km) 

Buổi tối: đoàn ăn tối tại nhà hàng, sau đó khởi hành đi Brussel, Bỉ (cách 

Paris khoảng 306 km). Sau hơn 3 giờ xe chạy đến Brussel, đoàn ăn tối và 

nhận phòng khách sạn nghỉ đêm tại Brussels. 

 

 

Ngày 5 

(Thứ Hai 

14/10/2019) 

Bruges - Brussel, Bỉ (101 km)  

Sáng: Đoàn khảo sát thành phố cổ kính Bruges, khởi điểm là một thị trấn nhỏ 

bên dòng sông Reie. Cùng với sự lớn mạnh của nó là sự phát triển của những 

kênh đào nối Bruges với cửa sông Zwin và biển Bắc, mà ngày nay đã trở thành 

một danh thắng không thể bỏ qua khi ghé thăm thành phố này. Bên cạnh đó, 

Bruges tự hào khi sở hữu khu phố từ thời Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất tại 

Bỉ, thu hút hơn 2 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. 

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Đoàn khởi hành đi Brussels và đoàn làm việc với Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Bỉ ở Brussels (Fédération des chambers de commerce et 

d’industrie de Belgique) và gặp gỡ một số doanh nghiệp tại địa phương; Nội 

dung buổi làm việc sẽ tập trung vào các vấn đề chính như: phân tích môi 

trường và cơ hội kinh doanh; trao đổi tiềm năng, cơ hội đầu tư và hợp tác tại 

thị trường Bỉ nói riêng và thị trường Châu Âu nói chung; học tập thực tế mô 

hình kinh doanh tiêu biểu, nâng cao năng suất và quản trị hiện đại trên thế giới 

của một số doanh nghiệp điển hình. 

Đoàn ăn tối tại nhà hàng trong thành phố và về nghỉ ngơi tại khách sạn 



 

Ngày 6 

(Thứ Ba 

15/10/2019) 

Brussels (Bỉ) 

Sáng: Đoàn sẽ thăm quan khảo sát thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ: 

 Trung tâm phố cổ Brussels “Thủ đô của Châu Âu” 

 Tòa thị chính Brussels (kiến trúc Gothic điển hình) 

 Tượng “Chú Bé Đứng Tè” Mannenken Pis (biểu tượng của Brussels) 

 Cung điện hoàng gia Bỉ; Quảng trường Grand Place (Grote Markt)  

 Viện nguyên tử Atomium – mô hình cấu trúc nguyên tử khổng lồ với 

đường kính một khối cầu là 18m, được xây dựng từ năm 1958 nhân 

dịp hội chợ World Expo diễn ra tại Brussels.  

Chiều: Đoàn làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Bỉ để trao đổi cơ hội và 

tiềm năng hợp tác, phân tích môi trường và xu hướng kinh doanh tại thị 

trường Bỉ và Châu Âu; tìm hiểu chính sách xúc tiến và đầu tư giữa cộng đồng 

doanh nghiệp Việt Nam và Bỉ & Châu Âu.  

Brussels – Amsterdam (211 Km) 

Sau đó đoàn rời Brussels khởi hành đi Amsterdam (cách Brussels hơn 200 

km) 

Tối: Đoàn ăn tối, sau đó có thể nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc tự do khám phá 

thành phố về đêm 

Ngày 7 

(Thứ Tư 

16/10/2019) 

Amsterdam – Zaanse Schans - Giethoorn:  

Sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn. Sau đó, đoàn sẽ khảo sát thị trường và tìm 

kiếm cơ hội đầu tư thông qua gặp gỡ và đi thăm, gặp gỡ doanh nghiệp tại 

Zaanse Schans. Trên đường đi thăm và làm việc với doanh nghiệp, đoàn sẽ có 

cơ hội: 

    Ghé thăm Windmills ở làng Zaanse Schans - Cối xay gió là niềm 

tự hào của người dân Hà Lan, và được nhìn thấy ở bất kỳ làng quê, 

con sông nào ở Hà Lan. Đặc biệt là quần thể di tích cối xay gió ở 

Zaanse Schans được xây dựng từ 3-4 thế kỷ trước, các cối xay gió ở 

đây đều có kiến trúc, kích thước và nội thất khác nhau được bảo tồn 

một cách nghiêm ngặt;  

     Đi thăm Xưởng gia công guốc gỗ ( Wooden Shoes Shop): Guốc 

gỗ là một bộ phận cấu thành trang phục truyền thống của người Hà 

Lan. Mặc dù ngành công nghiệp sản xuất giày dép ngày càng phát triển 

nhưng nhiều người Hà Lan vẫn có thói quen đi guốc gỗ, đặc biệt là ở 

các gia đình nông dân, ngư dân. Ngoài ra, guốc gỗ còn được xem là 

tín vật đính ước của nam nữ ở đây; 

     Đi thăm Nhà máy chế biến pho mát (Catharina Hoeve Zaadam): 

ẩm thực Hà Lan không quá phức tạp nhưng đủ tinh tế để chinh phục 

mọi thức khách, đặc biệt đoàn sẽ có cơ hội tìm hiểu về quy trình sản 



 

xuất cũng như học hỏi kinh nghiệm và mô hình, dây chuyền sản xuất, 

bên cạnh đó đoàn cũng sẽ có cơ hội thưởng thức phomai ở đây như 

phomai vàng, phomai trắng, phomai chế biến cùng thảo mộc...; 

Chiều: Đoàn sẽ ghé thăm làng cổ GIETHOORN - Nằm nổi trên mặt nước 

với đường kênh đào trải dài 7,5 km khắp làng và khoảng 50 cầu gỗ bắc qua 

kênh nhỏ bao quanh, Giethorn hoàn toàn “miễn nhiễm” với các phương tiện 

giao thông thông thường khác. Bình dị yên lành cùng đường kênh đào uốn 

lượn tuyệt đẹp đã khiến ngôi làng cổ tích Giethoorn được mệnh danh là 

“Venice của Hà Lan” bởi nét đẹp bình yên hệt như thiên đường Venice.   

Đoàn ăn tối tại nhà hàng. 

Tối: đoàn có thể tự do khám phá thủ đô Amsterdam hoặc về phòng khách sạn 

nghỉ ngơi. 

Ngày 8 

(Thứ Năm 

17/10/2019) 

Amsterdam – The Hague (65 km) 

Sáng: Đoàn làm việc với Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan để 

tìm hiểu thị trường Hà Lan, cơ hội hợp tác và xúc tiến đầu tư. Sau đó, đoàn sẽ 

thăm quan trung tâm của thành phố, ngắm cảnh quảng trường Dam, cầu 

Skinny, Bảo tàng Rijk và du thuyền trên kênh đào Amstel; Sau đó, đoàn sẽ đi 

đến làm việc với doanh nghiệp tiêu biểu đã từng áp dụng mô hình sản 

xuất, kinh doanh thành công và hiệu quả, nhằm học tập thực tế mô hình 

sản xuất, cách thức quản trị hiện đại và kinh nghiệm tiết giảm chi phí kinh 

doanh, cải tiến chất lượng và nâng cao năng suất, thăm quan dây chuyền sản 

xuất hiện đại.  

Chiều: Đoàn làm việc với Phòng thương mại và Công nghiệp Amsterdam 

tại Hà Lan (Chamber commerce and industrie) và gặp gỡ, giao lưu với một số 

doanh nghiệp Hà Lan tại địa phương. Tại buổi làm việc, doanh nghiệp Việt 

Nam có thể quảng bá sản phẩm và tìm kiếm, trao đổi cơ hội hợp tác và mở 

rộng mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp địa phương; đồng thời học hỏi 

kinh nghiệm thưc tế cải tiến nâng cao năng suất và thực hành tiết kiệm trong 

doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh.  

Tối: đoàn ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại The Hague, hoặc du khách có 

thể đi bộ đến bãi biển Schveningen, thưởng thức sự yên bình của thành phố. 



 

Ngày 09 

(Thứ Sáu 

18/10/2019) 

Sáng: Sau khi ăn sáng, đoàn sẽ đi khảo sát thực tế, tìm hiểu thị trường, văn 

hóa và thăm quan tại Thủ đô Amsterdam, thành phố nằm dưới mực nước biển 

và là một trong những trung tâm tài chính, thương mại lớn nhất Châu Âu. Tại 

đây, đoàn sẽ đi thăm nhà máy chế tác Kim cương Coaster Diamond. Bên 

cạnh đó, đoàn sẽ có thời gian mua sắm tại các trung tâm thương mại nổi tiếng 

ở Thủ đô Amsterdam. 

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng, sau đó đoàn ra sân bay để làm thủ tục hoàn 

thuế và thủ tục đáp chuyến bay về Hà Nội. 

Ngày 10 

(Thứ Bẩy 

19/10/2019) 

Đoàn hạ cánh tại sân bay Nội Bài/ Tân Sơn Nhất lúc 7h sáng, chia tay 

đoàn và kết thúc hành trình. 

V – KINH PHÍ 

Kinh phí: 84.900.000* VNĐ/1 người                

Bao gồm: 

1. Phương tiện vận chuyển, Hướng dẫn viên và lái xe làm việc theo chương trình 

2. Lệ phí xin visa Châu Âu và dịch vụ trọn gói xin visa 

3. Vé máy bay khứ hồi quốc tế, vé máy bay nội địa và thuế, phí sân bay* 

4. Chi phí tổ chức các buổi làm việc và khảo sát thực tế 

5. Chi phí lớp đào tạo, tập huấn 

6. Chi phí phiên dịch tại các buổi làm việc 

7. Chi phí quản lý của VCCI trong suốt hành trình 

8. Chi phí hướng dẫn viên và lái xe trong suốt hành trình (đã bao gồm tiền tip, lưu trú cho 

lái xe và hướng dẫn viên) 

9. Chi phí khách sạn hoặc căn hộ tiêu chuẩn 3 sao Châu Âu trở lên (2 người/1 phòng, nếu 

ở riêng 1 phòng sẽ tính thêm phụ phí) 

10. Các bữa ăn chính (3 bữa/1 ngày) trong suốt hành trình 

11. Xăng xe, phí cầu đường cho toàn bộ hành trình 

12. Nước suối 1 chai/khách/ngày 

13. Chi phí phương tiện đi lại theo lịch trình 

14. Bảo hiểm du lịch quốc tế 

15. Vé thăm quan tại các điểm du lịch; 

16. Tiền Tip bắt buộc cho HDV và lái xe tại Châu Âu 8 Euro/1 ngày/1 người; 

 



 

 (*) : Giá sẽ thay đổi phụ thuộc vào thời điểm đăng kí của doanh nghiệp khi mua vé máy 

bay quốc tế khứ hồi. Nên doanh nghiệp đăng ký càng muộn thì chi phí sẽ càng tăng theo 

thực tế. 

Không bao gồm: 

 Chi phí dịch thuật tài liệu, giấy tờ cá nhân; phí làm hộ chiếu cá nhân (nếu ai chưa có 

hộ chiếu) 

 Dịch vụ sử dụng thêm tại khách sạn (Đồ uống, điện thoại, giặt là…), phụ thu phòng 

đơn và up lên hạng máy bay; 

 Chi phí cá nhân, mua sắm, hành lý quá cước hoặc các dịch vụ cá nhân không nằm 

trong chương trình; 

VI – THỦ TỤC THAM DỰ  

 Các thành viên tham gia gửi phiếu đăng ký (theo mẫu) cho Ban tổ chức chương trình 

VCCI trước ngày 08/08/2019 qua email + đường bưu điện, Fax. 

 Sau khi nhận được phiếu đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi thư chấp thuận và hướng dẫn 

chi tiết đại biểu hoàn thành đầy đủ hồ sơ tham dự chương trình 

VII – QUY ĐỊNH VỀ THANH QUYẾT TOÁN 

a) Doanh nghiệp sẽ nộp tiền 1 lần cho VCCI ngay sau khi nhận được thư chấp nhận của 

VCCI và trước ngày 15/08/2019. 

Lưu ý: Thành viên muốn ở phòng đơn (01 người/ phòng) tại khách sạn ở Pháp, Bỉ, Hà Lan, 

vé máy bay Hạng C tại các chặng quốc tế phải đăng ký ngay với Ban Tổ chức để tính phụ 

thu phòng đơn và đặt dịch vụ 

b) Để đảm bảo việc tham dự chương trình nghiêm túc của Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam sẽ phải đặt cọc tiền khách sạn và tiền tham dự Hội nghị. Do vậy, nếu thành 

viên hủy không tham dự chương trình sẽ phải chịu nộp phạt trong các trường hợp sau: 

Thành viên tham dự bị trượt Visa vào Châu Âu sẽ được hoàn lại toàn bộ kinh phí (trừ lệ 

phí Visa). 

Thành viên tham dự hủy không tham dự sau khi đã có visa sẽ được hoàn tiền theo điều 

kiện của Ban tổ chức, hãng hàng không và các đối tác cung ứng dịch vụ. 

VIII – BAN TỔ CHỨC 



 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Mr. Nguyễn Cảnh Hiếu  -  DĐ: 094.481.3084 

Email: hieunc@vcci.com.vn 

 

Mrs. Đoàn Thúy Nga  -  DĐ: 091.310.8978 

Email: ngadt@vcci.com.vn 

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

Viện Phát triển Doanh nghiệp (EDF) 

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương Trình Tổng Thể Làm Việc Tại Pháp, Bỉ, Hà Lan 10 Ngày 

(10/10 - 19/10) 

 

Thời gian Nội dung, địa điểm 

Ngày 1 (10/10/2019) Hanoi/Ho Chi Minh - Paris  

Ngày 2 (11/10/2019) Paris 

Ngày 3 (12/10/2019) Paris  

Ngày 4 (13/10/2019) Paris – Brussel 

Ngày 5 (14/10/2019) Brussel – Bruges 

Ngày 6 (15/10/2019) Brussels - Amsterdam  

Ngày 7 (16/10/2019) Amsterdam 

Ngày 8 (17/10/2019) Amsterdam – The Hague 

Ngày 9 (18/10/2019) Amsterdam – Hanoi/Ho Chi Minh 

Ngày 10 (19/10/2019) Vietnam  

 

 

  


