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II - THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian: Ngày 19 – 28 tháng 04 năm 2020 
Địa điểm: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức 

III - MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

• Cung cấp các thông tin xu hướng thị trường EU, đánh giá cơ hội, thách thức của doanh nghiệp Việt 
Nam đối với thị trường này sau khi EVFTA được ký kết 

• Cung cấp kiến thức về giải quyết những thách thức cơ bản 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. 

• Khảo sát kinh nghiệm và kiến thức về cải thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp, nâng cao kiến thức 
về quản lý và lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế. 

• Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp châu Âu 
• Trải nghiệm thực tế đất nước - con người - bản sắc văn hóa của các quốc gia châu Âu 

IV - ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

 PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
Địa chỉ: toà nhà VCCI, 09 Đào Duy Anh, Hà Nội 

Tel: +84-24-35742022  |  Fax: +84-24-35742020  |  Website: www.vcci.com.vn  

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TẾ 2020 
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP & TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU HIỆU QUẢ VỚI 

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM- LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) 
 

Thời gian: 19-28/04/2020 
 

I - GIỚI THIỆU CHUNG 

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) được khởi động và kết thúc trong 
bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam – EU đang phát triển nhanh chóng. Với kết 
quả đàm phán đạt được, EVFTA được dự đoán sẽ mang lại tác động tích cực cho cả hai bên, cụ thể như: về 
xuất nhập khẩu, EU cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế (tương đương 99,7% kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU) với lộ trình tối đa 7 năm và Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế nhập 
khẩu đối với 98,3% số dòng thuế (tương đương 99,8% kim ngạch xuất khẩu của EU sang Việt Nam) với lộ 
trình tối đa 10 năm. Như vậy, gần 100% giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập 
khẩu sau một lộ trình ngắn. Đây là mức cam kết cao nhất mà đối tác dành cho Việt Nam trong các hiệp định 
thương mại đã được ký kết. EVFTA sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị 
trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam 
vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. 

Hiện nay, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, là một trong những đối tác quan trọng hàng 
đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao, hợp tác phát triển, thương mại - đầu tư, khoa 
học - công nghệ đến ứng phó với các thách thức toàn cầu. Đồng thời EU cũng là một khu vực có nền kinh tế 
phát triển cao với các tiến bộ khoa học công nghệ có thể đáp ứng các yêu cầu về công nghệ nguồn và 
nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. 

Trong bối cảnh đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập 
khảo sát thị trường cao cấp “Quản lý doanh nghiệp & Tiếp cận thị trường châu Âu hiệu quả với Hiệp 
định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA)”. Chương trình kỳ vọng sẽ hỗ trợ các 
doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh để chuẩn bị sẵn sàng khi EVFTA được thực thi. 
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• Lãnh đạo cấp cao, cấp trung của các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam. 
• Các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, cá nhân quan tâm đến thị trường châu Âu và văn hóa kinh doanh hiện 

đại; 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. 

V – LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

Ngày 1 

Hà Nội/HCM – Paris (Pháp) 

Đoàn tập trung tại sân bay, làm thủ tục xuất cảnh đi Paris.  

Nghỉ đêm trên máy bay 

Ngày 2 

PHÁP (Paris) 

Đoàn đến Paris, nhận phòng khách sạn, tham quan khảo sát thị trường Paris: Cầu Alexadre III, 
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, Hoàng Cung lớn – Hoàng cung nhỏ. 

Ngày 3 

PHÁP (Paris) 

Sáng: 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: 

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

ü 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; 

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

ü 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; 

ü 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; 

Chiều: Đoàn đi khảo sát học hỏi kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp tại một số công ty, tập đoàn 
Pháp. 

Khảo sát thị trường, tham quan những địa điểm nổi tiếng ở Paris như: Tháp Eiffel, du thuyền 
sông Seine, bảo tàng Louvre. 

Ngày 4 

BỈ (Brussels) 

Sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn. Sau đó đoàn sẽ khởi hành đi Brussels - Bỉ  (cách Paris 
khoảng 306 km). Sau hơn 3 giờ xe chạy đến Brussel.  

Chiều: Đoàn tham quan Hội chợ triển lãm Seafood Expo Global. 

Ngày 5 
BỈ (Brussels) - HÀ LAN (Amsterdam) 
Sáng: Đoàn tham dự hội thảo “EVFTA – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam” 
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tại trụ sở Uỷ ban Châu Âu, Bruxelles, Bỉ 

Chiều: Khởi hành đi Amsterdam (Hà Lan). 

Ngày 6 

HÀ LAN (Amsterdam) 

Tham quan Keukenhof - vườn hoa tuip lớn nhất thế giới mỗi năm chỉ mở cửa hơn 1 tháng 
vào mùa xuân. Năm 2020, Keukenhof mở cửa từ ngày 21/03/2020 đến ngày 10/05/2020. 

Đi tàu Tham quan cảng Amsterdam. Cảng Amsterdam là cảng lớn thứ 4 châu Âu, là cảng lớn 
thứ nhì Hà Lan (sau cảng Rotterdam). Các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tìm hiểu: 

• Các quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu khi qua cảng Amsterdam 

• Quy trình vận chuyển hàng hóa và lưu ý về các thủ tục hải quan 

• Quy tắc quốc tế trong vận chuyển đường biển tại cảng quốc tế Amsterdam 

• Đi tàu tham quan hệ thống trang thiết bị xếp dỡ và vận chuyển trong cảng 

Đoàn nghỉ đêm tại Amsterdam. 

Ngày 7 

ĐỨC (Frankfurt) 
Khởi hành đi Frankfurt, Đức. 

Trên đường ghé thăm thành phố Cologne – thành phố lớn thứ 4 nước Đức, tham quan nhà thờ 
Dom – được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

Ngày 8 

ĐỨC (Frankfurt) 

Sáng: Đoàn làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức ở Frankfurt (Industrie- 
und Handelskammer Frankfurt am Main). 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 Đức 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.  

Chiều: Đoàn sẽ đi khảo sát thị trường và thăm quan khám phá Frankfurt với các địa danh nổi 
tiếng: Thánh đường Saint - Thánh đường Saint – Barthe’le’my; Quảng trường Romerberg; Tòa 
thị chính Frankfurt; Tòa nhà Commerzbank; Nhà hát kịch Opera Frankfurt; Tòa cao ốc tháp 
Main. 

Liên hoan tổng kết chương trình. 

Ngày 9 
Đoàn ăn sáng tại khách sạn, sau đó xe đón tại khách sạn và đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay 
về Việt Nam. 
Đoàn nghỉ đêm trên máy bay. 

Ngày 10 
Đoàn về đến sân bay Nội Bài/Tân Sơn Nhất 
Kết thúc chương trình 

VII – CHI PHÍ THAM DỰ 

Tổng chi phí tham dự khóa đào tạo, khảo sát thực tế tại châu Âu: 95.000.000 VNĐ/học viên  

                           (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng chẵn.) 
Chi phí đóng góp của doanh nghiệp bao gồm: 

1. Chi phí hậu cần: Vé máy bay khứ hồi quốc tế, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 3 - 4* (2 
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người/phòng), lệ phí visa nhập cảnh châu Âu, thuế và lệ phí an ninh hàng không, các bữa ăn và 
liên hoan theo chương trình, xe ô tô đời mới vận chuyển theo chương trình, bảo hiểm du lịch 
quốc tế. 

2. Chi phí đào tạo: phí học tập khảo sát tại các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài theo chương 
trình; chi phí phiên dịch, in ấn tài liệu phục vụ công tác học tập khảo sát, cán bộ tổ chức, phiên 
dịch và hướng dẫn viên trong suốt thời gian chương trình diễn ra tại châu Âu. 

Không bao gồm: 
1. Chi phí làm hộ chiếu 
2. Chi phí dịch thuật tài liệu, giấy tờ cá nhân 
3. Các dịch vụ sử dụng thêm tại khách sạn (đồ uống, giặt là..) 
4. Hành lý quá cước 
5. Chi phí tham dự các dịch vụ không nằm trong chương trình 
6. Các chi phí phát sinh khác của cá nhân (nếu có), tiền tip cho HDV khi đi tham quan. 

VIII - THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Nguyễn Thị Ngọc Mai     Mobile: 0838 868 625     

Email: maintn-itb@vcci.com.vn; ngocmai.vcci@gmail.com 
Phó trưởng phòng Dự án – Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB) 

PHÒNG THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
Địa chỉ: tầng 4, tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội 

Điện thoại: (+84-4) 66 56 41 45     Fax : (+84-4) 25 77 06 54 
Thời hạn đăng ký: 15/03/2020 
 

 
 
 

 


