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IV - MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

• Cung cấp các thông tin xu hướng thị trường Australia và New Zealand, đánh giá cơ hội, thách thức 
của doanh nghiệp Việt Nam đối với 02 thị trường này. 

• 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 

 

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) 
Dự án“Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường 

giai đoạn 2014-2018” 

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TẾ 2016 
TPP – CƠ HỘI TIẾP CẬN HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA VÀ NEW ZEALAND 

CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

Thời gian: 06 - 16/04/2016* 
(* thời gian có thể thay đổi ± 5 ngày tùy thuộc việc đặt vé máy bay và lịch làm việc với đối tác) 

 

I - GIỚI THIỆU CHUNG 

Ngày 05.10.2015, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) chính thức đạt được 
thỏa thuận, trở thành hiệp định mang tính bước ngoặt của thế kỷ XXI và tạo ra một tiêu chuẩn mới cho 
thương mại toàn cầu. Australia và New Zealand là 2 trong số 12 nước thành viên TPP, cả hai quốc gia đều 
có trình độ công nghệ cao, nền giáo dục tiên tiến và hiện mong muốn đóng vai trò tích cực hơn nữa ở khu 
vực châu Á-Thái Bình Dương. Sau Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand 
(AANZFTA), TPP được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước không ngừng phát 
triển. 
Bên cạnh nền kinh tế hiện đại và phát triển, những công trình kiến trúc mang tầm quốc tế, thiên nhiên hùng 
vĩ với nhiều ưu đãi cảnh quan, thảo nguyên hoang sơ rộng lớn, và rất nhiều những loài động vật hoang dã 
đặc trưng.. luôn khiến cho Australia và New Zealand là điểm đến lý tưởng 

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường 
giai đoạn 2014-2018”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập 
khảo sát “TPP – Cơ hội tiếp cận hiệu quả thị trường Australia và New Zealand cho các doanh nghiệp 
Việt Nam” với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, chủ động xây dựng chiến lược kinh 
doanh hiệu quả tại hai thị trường này. 

 

II - THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM 

• Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 16 tháng 04 năm 2016 
• Địa điểm: thành phố Melbourne, Sydney (Australia) và thành phố Auckland (New Zealand) 

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 TPP, thị trường Australia và New Zealand 
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về quản lý và lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế. 
• Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp Australia và New Zealand 
• Trải nghiệm thực tế đất nước - con người - bản sắc văn hóa của Australia và New Zealand 

V – CHI PHÍ THAM DỰ 
Tổng chi phí tham dự: 108.500.000 VNĐ/đại biểu 
                           (Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu năm trăm nghìn đồng/đại biểu) 
Chi phí đóng góp của doanh nghiệp bao gồm: 

1. Vé máy chặng HANOI/HCM -  MELBOURNE, AUCKLAND – HANOI/HCM 
2. Vé máy bay chặng từ Úc – New Zealand: SYDNEY - AUCKLAND  
3. Khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao trung tâm (02 người/phòng)  
4. Thuế sân bay quốc tế hai nước và lệ phí an ninh hàng không + phụ phí xăng dầu.  
5. Lệ phí visa Úc và New Zealand 
6. Tiệc chào mừng, tổng kết và các bữa ăn theo chương trình (gồm bữa tối đặc biệt tại  tòa nhà 

cao nhất của Sydney) 
7. Xe ô tô đời mới chuyên chở theo chương trình  
8. Phí học tập, khảo sát và chi phí phiên dịch tại các buổi làm việc (tiếng Anh sang tiếng Việt 

và ngược lại) 
9. Chi phí in ấn tài liệu phục vụ công tác học tập, khảo sát 
10. Cán bộ tổ chức của VCCI và hướng dẫn viên trong suốt thời gian tổ chức chương trình  
11. Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 1.050.000.000VNĐ 

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, phụ thu phòng đơn: 18.500.000 VNĐ/khách 
3. Hành lý quá cước, chi phí sử dụng các dịch vụ không nằm trong chương trình 
4. Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế (150.000 VNĐ/người/ngày) 
5. Các chi phí phát sinh khác của cá nhân (nếu có) 

VI. LỊCH TRÌNH 

NGÀY 01: HÀ NỘI/HCM  Q MELBOURNE 

Đại biểu tập trung tại sân bay Nội Bài/TSN làm thủ tục đáp chuyến bay đi Melbourne (Úc). Đoàn quá cảnh 
ở Singapore và qua đêm trên máy bay. 

NGÀY 02: MELBOURNE 

Buổi sáng: đoàn đến sân bay Melbourne, làm thủ tục nhập cảnh. Xe đón đoàn đưa đi ăn trưa. 
Buổi chiều: đoàn tham quan và khảo sát thị trường thành phố Melbourne 
• Quảng trường Liên bang (Federation Square), ga phố Flinders, Arts Centre  
• Tòa nhà Eureka Skydeck  
• Cầu cảng Riverside Quay 
• Khảo sát chợ Queen Victoria: nơi giao thương với hơn 600 sạp hàng hóa từ trái cây, rau quả, thực phẩm 

đến đồ lưu niệm, thời trang, hàng thủ công, hải sản tươi sống. 
Buổi tối: Đoàn dùng bữa tối tai nhà hàng địa phương, về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

NGÀY 03: MELBOURNE 
Buổi sáng:. Đoàn làm việc với Cơ quan phát triển bang Victoria (The Department of State Development, 
Business and Innovation - DSDBI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp bang Victoria. Nội dung làm 
việc bao gồm: 

• Giới thiệu thị trường Australia: thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam khi TPP ký kết 
• Các chính sách thương mại, XNK; ưu đãi của bang Victoria dành cho các DN nước ngoài. 
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• Quan hệ thương mại giữa doanh nghiệp bang Victoria và thị trường ASEAN. 
• Gặp gỡ giữa doanh nghiệp 2 nước: tìm kiếm cơ hội ký kết hợp đồng và khả năng hợp tác - đầu tư 

chuyển giao công nghệ, mở rộng chi nhánh... 
Buổi chiều: Đoàn làm việc tại cảng Melbourne, được xây dựng vào năm 1889 và là cảng hàng hóa tổng 
hợp, cảng container lớn nhất Australia. Nội dung làm việc bao gồm: 

• Giới thiệu về cảng Melbourne  
• Các quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu khi qua cảng Melbourne 
• 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 Melbourne 
• Đi du thuyền tham quan cảng Melboure 

Sau chương trình làm việc, đoàn đi tham quan khảo sát thực tế công việc kinh doanh tại Vườn trái cây 
Bacchus Marsh và Xưởng sản xuất rượu vang St. Annes Winery.  
Về Melbourne ăn tối tại nhà hàng địa phương, nghỉ ngơi tại khách sạn.  

NGÀY 04: MELBOURNE Q SYDNEY 
Buổi sáng: đoàn ăn sáng, trả phòng sớm. Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay đi Sydney – Úc 
Buổi chiều: tham quan thành phố Sydney. 
• Cầu Harbour  
• Lên du thuyền thăm quan cầu cảng Sydney. 
• Chụp hình Nhà hát Opera Sydney, khu the Rocks, bãi biển Bondi, vịnh Rose. 
NGÀY 05: : SYDNEY !!  BLUE MOUNTAINS !!  SYDNEY 
Buổi sáng: đoàn di chuyển đến vườn quốc gia Blue Mountains, được UNESCO công nhận Di sản thế giới 
vào năm 2000. Các đại biểu sẽ thăm quan khu này bằng 3 phương tiện: 
• Scenic Skyway: di chuyển bằng xe trượt qua các vách núi đá và thưởng ngoạn cảnh rừng nhiệt đới qua 

sàn kính Scenic Skyway. Chiêm ngưỡng các thác Katoomba, ba ngọn tháp bằng đá Three sisters và 
thung lũng Jamison tuyệt đẹp với tầm nhìn 360o.  

• Scenic Cableway: khám phá tầm nhìn toàn cảnh Blue Mountains từ cáp treo, với thung lũng Jamison, ba 
ngọn tháp đá Three sisters, Orphan Rock, đỉnh Solitary và các thác Katoomba.  

• Scenic Railway: trải nghiệm khám phá Blue Mountains với chuyến đường sắt trên không. Thưởng 
ngoạn cảnh rừng nhiệt đới với núi đá và thung lũng Jamison tuyệt đẹp.  

Đoàn quay về Sydney, ăn trưa tại nhà hàng. 
 

Buổi chiều: Gặp gỡ và làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Australia và các đối tác 
Địa chỉ: số 9 Poate, Centennial Park, NSW 2021 

Nội dung chương trình làm việc: 
• Trao đổi các vấn đề quan tâm với Tham tán Thương mại Việt Nam tại Australia, cập nhật các thông 

tin về Luật thương mại và các tiêu chuẩn để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Australia. Thuận lợi 
và khó khăn cho DN Việt Nam khi Hiệp định TPP được ký kết. 

• Các DN Việt Nam giới thiệu năng lực, sản phẩm chủ lực và chiến lược phát triển của DN mình để 
Thương vụ nắm bắt được nhu cầu của từng DN, giúp hỗ trợ trong việc quảng bá và tìm các đối tác 
Australia thích hợp trong tương lai. 

18:00: Đoàn dự tiệc tại Sydney Tower - tòa nhà cao nhất Sydney và cao thứ 2 ở Australia. 

NGÀY 06: SYDNEY 
Sau khi ăn sáng xe đưa Đoàn đi tham quan Công viên Featherdale Wildlife Park. Công viên Featherdale 
là niềm kiêu hãnh của người dân Australia, nơi nuôi dưỡng hơn 2.200 loài động vật quý hiếm, đặc trưng 
nhất của châu Úc như gấu koala, kanguru, thú mỏ vị… Bên cạnh đó cũng có rất nhiều loài động vật quý 
hiếm khác như chim cánh cụt Fairy Penguins, cá sấu nước mặn… 
Ăn trưa và Tham quan trong thành phố: 
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• Bảo tàng hải dương học Sealife Aquarium – một trong những bể cá lớn nhất thế giới, là nơi sinh 
sống của hơn 6000 loài động vật biển đặc trưng của vùng biển Úc với đường ống tham quan bằng 
thủy tinh dài 145m nằm sâu dưới lòng cảng biển Darling. 

• Bảo tàng sáp Madame Tussauds 
• Tự do mua sắm tại các trung tâm thương mại trong thành phố 

Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ ngơi. 
NGÀY 07: SYDNEY Q AUCKLAND 
Đoàn di chuyển ra sân bay đáp máy bay đi Auckland (New Zealand)  
Buổi chiều đến Auckland – New Zealand.  Xe đưa đoàn tham quan: 

• Tháp Skytower với độ cao 328m, đây là công trình xây dựng cao nhất toàn phía Nam bán cầu.  
• The Domain – Công viên nằm ngay trung tâm thành phố với diện tích 75 hecta. Đây là công viên 

lâu đời nhất Auckland và nằm trên núi lửa có 62000 tuổi. Công viên có cả một vườn hoa anh đào 
(sakura) do Chính phủ Nhật Bản tặng đất nước New Zealand. 

 Đoàn ăn tối, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 
NGÀY 08: AUCKLAND 
Buổi sáng: đoàn gặp gỡ doanh nghiệp tư vấn đầu tư vào thị trường New Zealand. Nội dung làm việc: 

• Giới thiệu thị trường New Zealand 
• Các chương trình khuyến khích hỗ trợ đầu tư của chính phủ New Zealand 
• Tư vấn định cư và giới thiệu các dự án đầu tư tại New Zealand 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi tham quan và khảo sát thị trường thành phố Auckland 
•  Núi Eden – Ngọn núi lửa ngưng hoạt động cao nhất và nổi tiếng nhất Auckland.  
• Tuyến đường Tamiki Waterfront Drive - Con đường thơ mộng dài khoảng 10km uốn quanh cảng 

Waitemata. 
• Đại lộ nữ hoàng – Queen Street:  trung tâm thương mại lớn và hiện đại bao gồm rất nhiều địa điểm mua 

sắm sầm uất với đầy đủ tiện nghi và đa dạng sản phẩm 
• Auckland Harbour Bridge: Đây là cây cầu dài thứ hai ở New Zealand và là cây cầu dài nhất ở North 

IsIand 
• Tự do mua sắm tại cửa hàng miễn thuế, các trung tâm thương mại trong thành phố. 
Đoàn ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi. 
NGÀY 09: AUCKLAND Q HÀ NỘI/HỒ CHÍ MINH 
07:00: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, trả phòng.  
09:00: Xe đưa đoàn đi tham quan:  
• Tháp Skytower, có độ cao 328m và cũng là công trình xây dựng cao nhất toàn phía Nam bán cầu.  
• Tham quan và mua sắm tại Trung tâm thương mại Auckland.  
18:00: Sau khi ăn tối nhà hàng, xe đưa đại biểu ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam. 

NGÀY 10: SINGAPORE Q HÀ NỘI/HỒ CHÍ MINH 
06:40: Đến Singapore, chuyển tiếp chuyến bay về HANOI/TP HCM  
10:55: Đến sân bay Tân Sơn Nhất/ Nội Bài. 
Kết thúc chương trình.   

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Nguyễn Thị Thanh Huyền     Mobile: 0912 34 78 72    Email: huyenntt-itb@vcci.com.vn 

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) 35 77 06 54 

Thời hạn đăng ký : 20/02/2016 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHẬT BẢN TỪ 2012 ĐẾN 2015 

  
Gặp gỡ lãnh đạo Phòng TM và doanh nghiệp Nhật Bản (2012) Làm việc tại công ty thuộc tập đoàn Toyota (2013) 

  
Gặp gỡ lãnh đạo Phòng TM và doanh nghiệp Nhật Bản (2013) Làm việc với ban lãnh đạo tập đoàn Tajima Motor (2014) 

  

Làm việc tại tập đoàn Nissan, tp Yokohama (2015) Hội đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản (2012) 

  
Văn hóa cơm hộp tại công sở với doanh nhân Nhật  Xem phim 3D về quy trình sản xuất ô tô tại Suzuki 
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Tham quan công ty HD thuộc tập đoàn Toyota Học tập kinh nghiệm quản lý tại tập đoàn Suzuki Corp 

  
Ngắm đỉnh núi Phú Sỹ - đỉnh núi cao nhất Nhật Bản Thực tập tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOA KỲ TỪ 2013 – 2015 

  
Doanh nghiệp Việt Nam với đại diện Hội đồng Ngoại thương Quốc gia Mỹ và Thương vụ Việt Nam tại Mỹ (tháng 04/2015) 

 
 

Hội thảo về Chuyển dịch trong thương mại quốc tế tại trụ sở chính tập đoàn Microsft, Washington DC  
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Tham quan thành phố Washington DC và thưởng thức lễ hội hoa anh đào 

  
Tham quan thành phố Philadenphia Tham quan Bảo tàng Hàng không 

  
Du thuyền Khảo sát thực tế quy trình vận chuyển, thông quan hàng hoá tại cảng quốc tế Los Angeles 

 
 

Chụp ảnh lưu niệm với Ban quản lý Cảng quốc tế Los Angeles  
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Đoàn tham quan, khảo sát thị trường thành phố Washington (Khoá tháng 10/2014) 

 

 
 

Hội đàm “Thị trường Mỹ: cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa TPP”  tại trụ sở tập đoàn Google 
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Gặp gỡ doanh nhân Việt thành công tại thị trường Mỹ 
Đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ trao đổi thông tin thị 

trường với đoàn Việt Nam 

 
 

Tìm hiểu luật thương mại liên quan đến TPP tại vp luật Sandler 

Travis and Rosenberg, Washington DC 

Làm việc với Ban Giám đốc cảng tàu container quốc tế Los 

Angeles – khảo sát về thủ tục hải quan và quy trình XNK 

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH CHÂU ÂU 

  
PHÁP: Gặp gỡ các doanh nghiệp, đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại Pháp tại thủ đô Paris (2015) 

 

 

Trao đổi thông tin tại Hội đồng Liên minh châu Âu (2015) 
BỈ: Hội thảo về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU tại 

Hội đồng Liên minh châu Âu (EU Commission) 




