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1. Các thông tin cơ bản
Đặc khu hành chính Ma Cao thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Tên chính thức

Tên ngắn chính thức Đặc khu hành chính Ma Cao
Dân số

646.800 người (Ước tính đến tháng 7/ 2015 )

Diện tích

Diện tích: 28,2 km2 (trong đó: đất liền: 28,2 km2, mặt nước: 0 km2)
Đường bờ biển dài: 41 km

Vị trí địa lý

Ma Cao nằm ở vùng duyên hải phía đông – nam Trung Quốc, được bao bọc
bởi tỉnh Quảng Đông và biển nam Trung Hoa ở phía nam. Vùng lãnh thổ Ma
Cao có 3 khu vực chính là bán đảo Áo Môn, đảo Taipa và đảo Co-lo-an.
Đường biên giới hành chính trên đất liền của Ma cao nằm trên bán đảo Áo
Môn ở phía Bắc, giáp với thành phố Chu Hải của tỉnh Quảng Đông.

Dân tộc

Dân tộc Hán chiếm trên 92,4%, Bồ Đào Nha 0,6%, hỗn hợp 1,1%, các dân
tộc khác 5,9% (bao gồm Macanese - Bồ Đào Nha và gốc Á châu)

Ngôn ngữ

Tiếng Quảng Đông (Trung Quốc) 83,3%,Mandarin 5%, Hokkien 3,7%, Anh
2,3%, tiếng địa phương khác của Trung Quốc 2%, Tagalog 1,7%, Bồ Đào
Nha 0,7%, khác 1,3%

Dân số

646.800 người (Ước tính đến tháng 7/ 2015 )

Thể chế

Từ tháng 12 năm 1999 Ma Cao được chuyển giao về với Trung Quốc từ Bồ
Đào Nha.

Tiền tệ

MOP

Trưởng Đặc
Hành chính

1USD = 7.99 MOP (2015)

khu ông Thôi Thế An
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2. Lịch sử
Ma Cao được quản lý bởi Bồ Đào Nha 442 năm, lúc đầu như là một thương cảng, và sau đó là một lãnh
thổ Bồ Đào Nha, cho đến khi bàn giao cho Trung Quốc vào năm 1999.
Lịch sử của Ma Cao có nguồn gốc từ triều đại nhà Tần (221-206 trước Công nguyên), khi khu vực
được gọi là Ma Cao hiện nay thuộc thẩm quyền của châu Phiên Ngu ( Panyu), quận Nam Hải (tỉnh
Quảng Đông ngày nay). Các cư dân đầu tiên của khu vực này là những người tìm kiếm nơi trú ẩn ở Ma
Cao trong cuộc xâm lược Mông Cổ dưới triều đại Nam Tống. 1368-1644 dưới triều đại nhà Minh,
nhiều ngư dân di chuyển đến Ma Cao từ tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến.
Ma Cao đã không phát triển thành một khu vực phồn thịnh cho đến khi người Bồ Đào Nha đến vào thế
kỷ 16. Năm 1535, thương nhân Bồ Đào Nha có được quyền để neo tàu ở bến cảng của Ma Cao và thực
hiện các hoạt động kinh doanh, mặc dù không có quyền ở lại trên đất liền. Từ 1552-1553, họ được sự
cho phép tạm thời để xây dựng nhà kho lưu trữ trên bờ, để làm khô hàng hóa bị ướt do nước biển, họ
nhanh chóng xây dựng các ngôi nhà bằng đá thô sơ xung quanh khu vực bây giờ gọi là Nam Văn. Năm
1557, người Bồ Đào Nha đã thiết lập một khu định cư thường trú tại Ma Cao, và phải trả thuê đất 500
lượng bạc hàng năm.
Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949, chính phủ Bắc Kinh tuyên
bố Hiệp ước Hữu nghị và Thương mại giữa Trung Quốc - Bồ Đào Nha là vô hiệu, như là "hiệp ước bất
bình đẳng" của người nước ngoài vào Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa sẵn sàng để giải quyết
các câu hỏi của điều ước quốc tế nên duy trì “nguyên trạng” đến khi thích hợp hơn.
Sau khi Salazar bị lật đổ năm 1974 tại Lisbon, Chính phủ Bồ Đào Nha mới quyết định sẽ từ bỏ tất cả
các tài sản ở nước ngoài. Năm 1976, Lisbon xác định Ma Cao như một "lãnh thổ Trung Quốc dưới
chính quyền Bồ Đào Nha" và cho Ma Cao quyền tự chủ kinh tế, tài chính… Ba năm sau đó, Bồ Đào
Nha và Trung Quốc đồng ý coi Ma Cao là "một lãnh thổ Trung Quốc dưới chính quyền (tạm thời) Bồ
Đào Nha". Chính phủ Trung Quốc và Bồ Đào Nha bắt đầu cuộc đàm phán về vấn đề của Ma Cao vào
tháng 6 năm 1986. Năm 1987, cả hai đã ký Tuyên bố chung Trung-Bồ, coi Ma Cao là khu vực hành
chính đặc biệt (SAR) của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc giành lấy chủ quyền chính thức trên Ma
Cao vào ngày 20/12/1999. Nền kinh tế Ma Cao tiếp tục phát triển thịnh vượng kể từ đó với sự tăng
trưởng bền vững của ngành du lịch từ Trung Quốc đại lục và các sòng bạc mới được xây dựng.
3. Văn hóa
Nền văn hoá Ma Cao là sự kết hợp tinh tế từ hai nền văn hoá tiêu biểu là Trung Quốc và Bồ Đào Nha.
Với đa số dân là người Trung Quốc, người dân Ma Cao mang theo mình tập tục cũng như những thói
quen truyền thống của đất nước Trung Hoa. Đồng thời, những năm tháng thuộc địa cũng hình thành
cho người dân Ma Cao những nét văn hoá mang đậm dấu ấn phương Tây hiện đại. Nét hài hoà được
lưu truyền qua nhiều thế hệ ở Ma Cao. Du khách dễ dàng nhận ra những tên đường phố, nhà hàng,
trường học sử dụng tiếng Bồ Đào Nha bên cạnh là những cái tên theo ý nghĩa Trung Quốc. Kiến trúc ở
Ma Cao cũng là minh chứng cho sự kết hợp tinh tế, đầy lý thú. Những toà nhà, những khu nghỉ dưỡng,
nhà ở với nét hiện đại sang trọng cùng nét truyền thống thanh lịch hoà quyện cùng nhau.Văn hoá ẩm
thực Ma Cao phản ánh sâu sắc sự ảnh hưởng hai nền ẩm thực lớn trên thế giới. Vì vậy, những món ăn
nơi đây luôn làm du khách bốn phương mến mộ. Thực đơn các bữa ăn không thiếu hương vị tinh tế của
Trung Quốc cũng như màu sắc hiện đại của Bồ Đào Nha.
4. Du lịch
Với những năm tháng thuộc địa của Bồ Đào Nha đã để lại cho Ma Cao những nét văn hóa truyền thống
đặc sắc. Nét văn hóa đó thể hiện rõ qua những địa điểm tham quan nổi tiếng của Ma Cao. Ngoài ra, văn
hóa bản địa cũng còn được khắc họa rõ qua nhiều địa điểm được đánh giá cao.
Nhưng danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Ma Cao:
Bán đảo Á Môn: Venetian Ma Cao, quảng trường Senado, Cầu Ma Cao – Taipa…
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Taipa: bãi biển Taipa, nhà thờ Our Lady of Carmel, Tượng đài Taipa, Làng Taipa, trường Đại học Ma
Cao, Taipa Grande và Taipa Pequena, Nhà thờ St. Lawrence, vườn Carmel, Bảo tàng – Nhà Taipa, đền
thờ Pou Tai Un, Four Faces Buddha Shrine (bốn mặt Miếu thờ thần phật), Cầu Sai Van
Khu đảo Coloane: Làng Coloane, Công viên Seac Pai Van, nhà thờ St Francis Xavier, Thánh đường St
Lazarus, Bãi biển Hắc Đế, Làng văn hóa Ama, Bamboo Bay, Công viên Alto de Coloane, Seac Pai Văn
Park (Coloane Island)…
Bán đảo Cotai: Venetian Ma Cao, Khu giải trí Khách sạn – Casino Grand Waldo, Khách sạn Four
Seasons…
5. Sòng bạc Ma Cao
Ma cao nổi tiếng với những sòng bạc lớn, những chiến lược phát triển đã giúp cho Ma Cao nhanh
chóng trở thành LasVegas nổi tiếng ở khu vực Châu Á và lan rộng danh tiếng sang các nước châu Âu.
Nền công nghiệp cờ bạc được đầu tư những hạng mục công trình vững chãi, hiện đại. Hàng năm, Ma
Cao thu hút hàng ngàn du khách tham gia sòng bạc, đã mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho Ma Cao.
Ở Ma Cao có hơn 200 sòng bạc lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, nổi tiếng phải kể đến toà nhà Venetian
khổng lồ – sòng bạc trị giá 2 tỷ USD này nổi bật nhờ được trang trí bên ngoài bằng những lát kính sáng
choang. Bên trong toà nhà cũng rực rỡ không kém, với dàn đèn chiếu sáng nặng 50 tấn treo trên trần
cao tới 20m, gợi tả một cảnh hoành tráng và xa hoa chưa từng có trên trái đất.
Ngoài ra, còn có những sòng bạc tên tuổi và tầm cỡ khác như Wynn Resorts Ma Cao, MGM Grand hay
Grand Lisboa. Đến Ma Cao mới thấy sòng bạc còn kiêm nhiều chức năng như mua sắm, ăn uống,
thưởng thức nghệ thuật và nghỉ qua đêm. Thậm chí cả những dự án khó thực hiện kiểu như khu sòng
bạc dưới nước cũng đang được Ma Cao triển khai.
Khi tới Ma Cao các trạm thông tin du lịch được bố trí khắp các ngã đường để hướng dẫn và tư vấn cho
những người không thông thạo nơi đây.
6. Đi lại ở Ma Cao
Taxi Ma Cao thường đề nghị đưa du khách đến nhà hàng, khách sạn, cửa hiệu… nếu du khách đồng ý
sẽ phái tính thêm chi phí dịch vụ khá cao. Ngoài tiền taxi, du khách còn phài trả thêm tiền phí cho hành
lý mang theo. Hãy hỏi giá cả trước khi sử dụng bất cứ một dịch vụ nào đó như gọi món ăn trong hàng
hay mua một món hàng. Tốt nhất du khách nên mua hàng ở siêu thị và các cửa hàng có niêm yết giá.
Giao thông Ma Cao đi bên trái, ko đi bên phải như ở Việt Nam. Hệ thống xe bus ở Ma Cao dùng chung
giá là 2,5 MOP (tiền Ma Cao) cho 1 lượt đi. Lưu ý là đi xe bus thì du khách phải đổi tiền xu Ma Cao.
Hành khách tự động bỏ xu vào hộp đựng tiền ở trước cửa lên xuống, hoàn toàn là tự giác vì không có ai
kiểm tra ở. Đặc biệt là không nhận tiền giấy. Khi đi tàu Jubojet, không sử dụng đồng MOP.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ
1. Tổng quan
Sau khi mở cửa ngành công nghiệp sòng bạc do địa phương kiểm soát để cạnh tranh với nước ngoài
vào năm 2001, Ma Cao đã thu hút hàng chục tỷ đô la đầu tư nước ngoài, trở thành một trong những
trung tâm đánh bạc lớn nhất thế giới. Kinh doanh du lịch và sòng bạc ở Ma Cao được thúc đẩy sau
quyết định của Trung Quốc nới lỏng việc hạn chế đi lại của các công dân Trung Quốc có nhu cầu tham
quan Ma Cao. Đến năm 2006, doanh thu sòng bạc của Ma Cao đã vượt qua của Las Vegas, và việc
đánh bạc liên quan đến thuế chiếm hơn 70% tổng doanh thu của chính phủ. Trong năm 2008, Ma Cao
đã ban hành các biện pháp để làm dịu những khu vực đang phát triển nhanh chóng. Nền kinh tế Ma
Cao đã chậm lại đáng kể trong năm 2009 do hệ quả của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng tăng trưởng
mạnh mẽ trở lại trong năm 2010 chủ yếu nhờ du lịch từ Trung Quốc và các khu vực có sòng bạc. Thành
phố có diện tích gần 552.300 này đã thu hút gần 25 triệu du khách trong năm 2010, khách đến từ Trung
Quốc chiếm gần 53%. Ngành công nghiệp sản xuất truyền thống của Ma Cao giảm đi rất nhiều kể từ
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khi chấm dứt Hiệp định đa sợi năm 2005. Các Hiệp định Đối tác kinh tế chặt chẽ hơn (CEPA) giữa Ma
Cao và Trung Quốc đại lục đã có hiệu lực từ năm 2004, cho phép các sản phẩm của Ma Cao miễn thuế
khi vào đất liền, tuy nhiên, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 2 của Ma Cao chỉ sau
Hồng Kông, đứng thứ 3 là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, xuất khẩu trong năm 2010 ít hơn $ 900 triệu Đô la Mỹ,
trong khi hóa đơn sòng bạc gần 24 tỷ USD, tăng 58% so với năm 2009. Ma Cao tiếp tục phải đối mặt
với những thách thức của việc quản lý ngành công nghiệp casino đang phát triển, rửa tiền, và sự cần
thiết phải đa dạng hóa nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào nguồn thu từ sòng bạc. Tiền tệ của Ma Cao
gắn chặt với đồng đô la Hồng Kông, đồng tiền mà cũng được tự do chấp nhận trong lãnh thổ.
2. Các chỉ số kinh tế

GDP theo ngành (2014)

0.0%

5.9%
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ

94.1%

2011

2012

2013

GDP (ppp) ước tính
năm 2013 đứng vị trí
106 trên thế giới

42,34 tỷ USD

46,19 tỷ USD

51,68 tỷ USD

Tăng trưởng GDP đứng
đầu thế giới

21,3%

9,1%

11,9%

GDP theo đầu người
cao thứ 4 thế giới

73.900 USD

79.900 USD

88.700 USD

GDP theo ngành (2014)

Nông nghiệp: 0 % - Công nghiệp: 5,9% - Dịch vụ: 94,1%
4,2% đứng thứ 123
trên thế giới

Tỷ lệ thất nghiệp (2013)

Mặt hàng nông nghiệp

Chỉ có 2% diện tích đất canh tác nên chủ yếu là trồng rau, đánh cá, tôm,
một số sản phẩm khai thác được còn xuất khẩu sang Hồng Kông

Các ngành công nghiệp

Du lịch, đánh bạc, quần áo, dệt may, điện tử, giày dép, đồ chơi

Lực lượng lao động 394.800 người
(2014)
Tỉ lệ lạm phát
Kim ngạch xuất khẩu
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Mặt hàng chính

Quần áo, dệt may, giày dép, đồ chơi, điện tử, máy móc và thiết bị linh
kiện

Thị trường xuất khẩu Hồng Kông 58,6%, Trung Quốc 15,7%
chính (2014)
8,866 tỉ USD

Kim ngạch nhập khẩu
Mặt hàng chính

10,13 tỉ USD

Nguyên vật liệu và hàng hóa bán thành phẩm, hàng tiêu dùng (thực
phẩm, đồ uống, thuốc lá), hàng hoá, vốn, nhiên liệu khoáng sản và các
loại dầu

Trung Quốc 33,2 % , Hồng Kông 10,3 % , Thụy Sĩ 9,1 % , Pháp 8,4 % ,
Thị trường nhập khẩu
Ý 6,9 % , Mỹ 6,5 % , Nhật Bản 5,6 %
chính (2014)
III. QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM
1. Quan hệ ngoại giao
Vấn đề quan hệ ngoại giao của Ma Cao với Việt Nam do chính quyền Trung ương Trung Quốc quyết
định, phụ thuộc vào quan hệ song phương Việt – Trung.
2. Quan hệ kinh tế - thương mại
Hiện nay, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Ma Cao còn hạn chế.
Năm 2010 tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt nam từ Ma Cao là 1,4 tỉ USD tăng 40% so với năm
2009. Mặt hàng Việt Nam nhập từ Ma Cao chủ yếu là vải các loại, máy móc thiết bị phụ tùng và các
loại hàng hóa khác. Sang tới năm 2011, tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm của Việt Nam từ
Ma Cao xấp xỉ 275 nghìn USD chỉ bằng 18% so với tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2010; mặt hàng
nhập khẩu l của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là chất dẻo nguyên liệu, nhập 105 tấn với trị giá 138
nghìn USD.
Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang đặc khu hành chính Ma Cao đạt 392.000 USD, cao
gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước đó. Nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ma Cao
năm 2010 lại chỉ đạt 550 triệu USD giảm 37% so với năm 2009. Hiện nay, mặt hàng Việt nam xuất
khẩu sang Ma Cao nhiều nhất là vải các loại, gạo và các sản phẩm khác như cà phê thịt heo sữa. Sang
tháng 6 năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,2 triệu USD bằng 218 % so với tổng
kim ngạch xuất khẩu năm 2010. Hai mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất vẫn là vải các loại và gạo lần lượt
đạt 386 và 377 nghìn USD, riêng 2 mặt hàng này đã lần lượt bằng 70% và 68% của tổng kim ngạch
nhập khẩu năm 2010. Năm 2014, giá trị xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ma Cao đạt 8,3 triệu USD
tăng 92% so với năm 2013 (4,324 triệu USD), trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 triệu USD tăng
50,3% so với năm 2013 (3,637 triệu USD), kim ngạch nhập khẩu đạt 1,8 triệu USD tăng 162% so với
năm 2013 là 687 000 USD.
Năm 2015, giá trị xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ma Cao đạt 29,776 triệu USD tăng 258% so
với năm 2014 (8,3 triệu USD), trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 22,484 triệu USD tăng 245,9%
so với năm 2014 (6,5 triệu USD), kim ngạch nhập khẩu đạt 7,292 triệu USD tăng 305% so với
năm 2014 là 1,8 triệu USD
Top 5 - Mặt hàng XNK Việt Nam – Ma Cao (6 tháng đầu năm 2011)
Đơn vị: USD- nguồn Tổng Cục Hải quan
Mặt hàng xuất khẩu
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1,202,196

Mặt hàng nhập khẩu

274,836
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Vải các loại

386,355

Chất dẻo nguyên liệu

138,600

Gạo

377,630

Hàng hóa khác

48,010

Cà phê

170,724

Sản phẩm hóa chất

37,200

Máy móc, thiết bị, dụng
cụ và phụ tùng

152,515

Đồng

23,800

Thủy tinh và các sản
phẩm bằng thủy tinh

49,192

Máy vi tính, sản phẩm
điện tử và linh kiện

14,000

Ngoài ra, có khoảng 10.000 lao động Việt Nam sang Ma Cao làm việc, trong đó, khoảng 7.000 người
đi theo hình thức tự do không thông qua công ty xuất khẩu lao động; hầu hết số lao động này không
được đào tạo và sang Ma Cao làm việc cũng không được bảo vệ.
IV. QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI VCCI
Năm 2006 VCCI đã ký thoả thuận hợp tác với Cục Xúc tiến Thương mại Ma Cao nhân chuyến thăm và
làm việc của ông Hà Hậu Hoa, trưởng đặc khu hành chính Ma Cao tại Hà Nội.
Ngày 14.7 VCCI kết hợp với Cục xúc tiến Đầu tư Thương mại Ma Cao tổ chức đoàn doanh nghiệp
khảo sát thị trường Thâm Quyến (Trung Quốc đại lục) và Ma Cao. Qua chuyến đi các doanh nghiệp
Việt Nam đã được đến thăm nhiều khu công nghiệp phát triển tại Ma Cao để học hỏi kinh nghiệp và
tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

V. THÔNG TIN HỮU ÍCH
1. Địa chỉ hữu ích
Đơn vị - Địa chỉ

Tel/Fax

Email/Website

Ban Quan hệ quốc tế, VCCI

T: 84-4-35742022

phuocna@vcci.com.vn

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

(máy lẻ 205)

Việt Nam

Chị Nguyễn Ánh Phước
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam

T: 84-4-38453736

46 Hoàng Diệu, Hà Nội

F: 84-4-37343700

Ma Cao
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông T: (852)2591-4510;
và Ma Cao
2591-4517; 28359358; 2835-9398
Tổng Lãnh sự: Hoàng Chí Trung
F:(852)259115/F., Great Smart Tower, 230 Wan Chai
4524;2591-4539
Road, Hong Kong

tlsqhk@mofa.gov.vn
http://www.vietnamconsulatehongkong.org/

Cục xúc tiến Đầu tư – Thương mại Ma Cao

ipim@ipim.gov.mo
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T: (853) 2871 0300
/ 2888 1212 (24
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World Trade Centre Building, 1st & 4th Hours)
Floors,918, Avenida da Amizade, Macao
F: (853) 2859 0309

http://www.ipim.gov.mo/

2. Visa Ma Cao
Thủ tục xin visa nhập cảnh Macao
Thư mời vào Macao ( do phía Macao cấp)
Đơn xin cấp visa (theo mẫu)
01 ảnh 4x6 cm dán vào đơn
Chứng minh nghề nghiệp
Chứng nhận tiền gửi ngân hàng (từ 1500 USD trở lên)
Lịch trình chi tiết tại Ma Cao
Booking khách sạn
Vé máy bay chiều về
Bản photo hộ chiếu + Chứng minh thư (photo trên mẫu giấy A4)
Bản photo tờ khai Nhập xuất cảnh (photo trên mẫu giấy A4) - Nếu là công dân nước ngòai
Bản photo visa nhập cảnh Việt nam (photo trên mẫu giấy A4) - Nếu là công dân nước ngòai
Thời gian cấp visa : Chưa xác định – Thời gian duyệt có thể 03 hoặc 04 tuần
Lưu ý:
(1) Nếu là công dân nước ngoài, có thể trực tiếp đến Đại Sứ Quán hay Tổng Lảnh Sự Trung Quốc để
hướng dẫn và giải quyết từng trường hợp cụ thể.
(2) Người có hộ chiếu công vụ, ngoại giao, thẻ APEC đều phải xin Visa Ma Cao nhưng có thể được
miễn phí Visa 30 USD (phí liên hệ 20 USD là bắt buộc)
Phí Visa
Phí liên hệ: 20 USD (nộp trước)
Phí Visa: 30 USD (nộp sau khi được chấp nhận cấp visa, visa được cấp sau đó 4 ngày)
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