PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP, KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI EU NĂM 2017
“EVFTA - CƠ HỘI TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG EU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”
Thời gian: Từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2017
(thời gian có thể thay đổi ± 10 ngày tùy thuộc việc đặt vé máy bay và lịch làm việc với đối tác)
Địa điểm: PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Về Khối liên minh châu Âu (the European Union, gọi tắt là EU): hiện bao gồm 27 nước thành viên: Pháp, Đức, Ý, Bỉ,
Hà Lan, Lúc-xăm-bua, Anh, Ai Len, Đan Mạch, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Thụy Điển, Phần Lan, Séc,
Hung-ga-ri, Ba Lan, Slô-va-kia, Slô-ve-nia, Lít-va, Lát-vi-a, Exờ-tô-nia, Man-ta, Síp, Bun-ga-ri và Ru-ma-ni. EU là một
thực thể chính trị - kinh tế lớn và quan trọng hàng đầu thế giới.
EU hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung
bình 15-20% năm, Về đầu tư, hầu hết các nước thành viên và các tập đoàn lớn của EU đã đầu tư vào Việt Nam.
2. Về chương trình: Là một chương trình học tập, khảo sát thực tế cao cấp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) tổ chức nhằm giúp các nhà lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam cập nhật những kiến thức mới, cung
cấp cái nhìn toàn diện hơn về hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường trọng điểm EU trong bối cảnh Hiệp định EVFTA
chuẩn bị có hiệu lực. Chương trình gồm nhiều hoạt động đa dạng, hữu ích:
- Làm việc với Phòng Thương mại, Tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam - EU.
- Tham gia các hoạt động kết nối doanh nghiệp trực tiếp.
- Khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư KD trong bối cảnh thị trường EU có nhiều biến động.
- Tìm hiểu lịch sử, văn hóa, công trình kiến trúc của các quốc gia EU qua các địa danh nổi tiếng.
II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Đơn vị tổ chức:


Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Đơn vị phối hợp:


Phòng Thương mại và Công nghiệp Hà Lan



Thương vụ Việt Nam tại Pháp, Đức.

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH


Cung cấp cái nhìn trực quan nhất cho các cơ quan, tổ chức, DN Việt Nam về những cơ hội và thách thức trong quá
trình hợp tác toàn diện Việt Nam - EU khi Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực.



Cập nhật thông tin về thị trường EU: tìm hiểu các mặt hàng có nhiều lợi thế trong xuất nhập khẩu với EU.



Đối thoại trực tiếp và chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia của EU chuyên trách về các vấn đề đầu tư ra nước ngoài,
đặc biệt là đầu tư vào Việt Nam.



Thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam tại EU để tìm kiếm đối tác kinh doanh, trao đổi về những cơ hội kinh
doanh, dự án cần tài trợ, định hướng XNK vào thị trường EU.



Kết nối trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp EU quan tâm đến thị trường Việt Nam.



Thăm quan khảo sát và học hỏi kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng và kiến thức lãnh đạo, kiến
thức về cải thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp tại các tập đoàn, công ty sản xuất và kinh doanh dịch vụ tại EU.

Kết thúc chương trình, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong cách thức quản
lý cũng như định hướng sản xuất kinh doanh để nắm bắt kịp thời cơ hội xuất khẩu sang thị trường EU.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

IV.

V.



Lãnh đạo cấp cao, cấp trung của các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam.



Các cá nhân quan tâm đến Hiệp định EVFTA, thị trường EU.

LỊCH TRÌNH

Ngày 01 (01/11): TP. HÀ NỘI/TP. HỒ CHÍ MINH - PARIS (PHÁP)
-

Đoàn tập trung tại sân bay Nội Bài / Tân Sơn Nhất, đáp chuyến bay đi Paris (Pháp).
Đoàn nghỉ ngơi trên máy bay.

Ngày 02 (02/11): PARIS
Đến Paris, làm thủ tục nhập cảnh. Xe đón đoàn đi thăm quan thành phố: Quảng trường Trocadero, tháp Eiffel, Khải
hoàn môn, Quảng trường Concorde, Đại lộ đẹp nhất thế giới Champs Elyses, Nhà thờ Đức Bà Paris, du thuyền trên
sông Seine, ...
- Check-in khách sạn, nghỉ ngơi.
Ngày 03(03/11): PARIS - VERSAILLES
Sáng: Đoàn tham dự buổi gặp gỡ, làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Pháp: trao đổi những thuận lợi & khó khăn về
chính sách hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam & EU trong bối cảnh Hiệp định
EVFTA chuẩn bị có hiệu lực.

DN Việt Nam trình bày những khó khăn khi tiếp cận và thâm nhập thị trường EU để đại diện Thương vụ giải đáp,
phân tích và góp ý, giúp tháo gỡ những vướng mắc hiện tại và có những định hướng mới trong tương lai.

DN Việt Nam giới thiệu sản phẩm và hoạt động kinh doanh để Thương vụ giúp quảng bá và chuyển thông tin tới
các doanh nghiệp Pháp nói riêng và EU nói chung quan tâm và có nhu cầu.

Thương vụ cập nhật thông tin về các luật thương mại EU và các tiêu chuẩn mới để xuất khẩu được hàng vào thị
trường EU, cung cấp các kênh và nguồn tra cứu thông tin cho các DN Việt Nam.
Chiều: Đoàn khởi hành đi thăm quan cung điện & lâu đài Versailles: nằm ở phía Tây Paris do vua Louis XIV xây dựng
năm 1662 và là biểu tượng quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp.
Ngày 04 (04/11) : PARIS - BRUSSELS
Sáng: Đoàn khởi hành tới Brussels - thủ đô nước Bỉ. (312 km). Đây là nơi định cư chính của các gia đình Hoàng gia của
Bỉ, và là nơi đặt trụ sở của EU và khối NATO.
Thăm kỳ quan lý thú Manekan Pis (Chú bé đứng tè) - biểu tượng độc đáo của Brussels.
Quảng trường Grand Place - một trong những quảng trường cổ nhất Thế giới, được UNESCO công nhận là Di
sản văn hóa Thế giới.
The Royal Palace - Cung điện Hoàng Gia.
Chụp hình công trình Atomium - được thiết kế độc đáo theo mẫu hình phân tử cao 103 mét.
Tối: Nhận phòng khách sạn, nghỉ đêm tại Brussels.
Ngày 05 (05/11): BRUSSELS - GIETHOORN - AMSTERDAM
Đoàn khởi hành đi Hà Lan.
Đến Giethoorn, một thị trấn thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Wieden, tỉnh Overijssel thuộc Hà Lan.
Di chuyển bằng thuyền nhỏ thăm quan ngôi làng Giethoorn cổ kính giống như trong truyện cổ tích nằm nổi trên mặt
nước với đường kênh đào trải dài 7,5km khắp làng và khoảng 50 cầu gỗ bắc qua các kênh nhỏ bao quanh. Bình dị, yên lành
cùng đường kênh đào uốn lượn tuyệt đẹp đã khiến thị trấn cổ tích Giethoorn vô cùng quyến rũ.
Di chuyển đi Amsterdam - thủ đô của Hà Lan - “Venice của phương Bắc”, là một thành phố tráng lệ và có vị trí thấp hơn
so với mực nước biển. Các khu phố đều bị phân cách nhau bởi vô số các hệ thống sông nước và kênh đào.
An tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại Amsterdam.

Ngày 06 (06/11): AMSTERDAM
Sáng: Đoàn tham dự buổi làm việc Phòng Thương mại và Công nghiệp Hà Lan. Gặp gỡ với các DN Hà Lan.
Phần 1: Tọa đàm
- Phân tích môi trường và cơ hội kinh doanh - đầu tư tại Hà Lan
- EVFTA và tác động của nó tới doanh nghiệp Việt Nam.
Phần 2: Business Matching (có phiên dịch)
- Đại diện các doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với các cơ quan và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp ở Hà Lan để giúp quảng bá
sản phẩm - dịch vụ và giới thiệu tới các doanh nghiệp Hà Lan có nhu cầu sau này.
- Doanh nghiệp hai nước trực tiếp trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Chiều: Đoàn đến miền ngoại ô Zaanse Schans - Cánh đồng quê Hà Lan với nhiều Windmills (Quạt gió, Cối Xay gió:
thăm quan Cheese Factory - cơ sở sản xuất Formage (pho-mát) nổi tiếng, Wooden Shoes Shop - Xưởng sản xuất làm guốc
truyền thống của Hà Lan.
- Bảo tàng Van Gogh - họa sĩ thiên tài người Hà Lan vào thế kỷ XIX.
- Trở về Amsterdam, du thuyền trên kênh đào Amstel, ngắm cảnh quảng trường Dam, cầu Skinny, Bảo tàng Rijk,
nhà ga trung tâm và hệ thống kênh đào từ thế kỷ XVII.
Đoàn nghỉ đêm tại Amsterdam.
Ngày 07 (07/11): AMSTERDAM - COLOGNE - BONN - FRANKFURT
Sáng: Khởi hành đi Cologne (263km). Cologne được xem là thành phố náo nhiệt và thân thiện, nơi có nhiều đường phố và
công viên đi dạo bộ. Thăm quan Nhà thờ Cologne, một trong những nhà thờ đẹp nhất Châu Âu theo kiến trúc gothic.
Sau đó xe đưa đoàn khởi hành đi Bonn (27 km). Đoàn thăm quan Bonn - thủ đô đầu tiên của Cộng hòa liên bang Đức, quê
hương của nhà soạn nhạc hiên tài Beethoven. Thăm Nhà tưởng niệm Beethoven.
Chiều: Đoàn khởi hành đi Frankfurt. Nghỉ đêm tại Frankfurt.
Ngày 08 (08/11): FRANKFURT
Đoàn khảo sát và tham quan tại Frankfurt:
- Trung tâm quảng trường lịch sử của Frankfurt - Romerberg,
- Chụp hình Nhà hát kịch Opéra Opernhaus, Tòa thị chính Rathaus
- Nhà thờ Dom (Barthomolaeus)

Ngày 09 (09/11): FRANKFURT - VIỆT NAM
Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, tự do mua sắm tại các trung tâm thương mại, trả phòng.
Xe đưa đoàn ra Sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam. Nghỉ đêm trên máy bay.
Ngày 10 (10/11): HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH.
Về tới sân bay Nội Bài/ Tân Sơn Nhất. Chia tay đoàn - Kết thúc chương trình.

VI.

CHI PHÍ THAM DỰ

Tổng chi phí tham dự CT khảo sát xúc tiến thị trường: 98.500.000 đ/ người
(Bằng chữ: Chín mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.)
Chi phí đóng góp của doanh nghiệp bao gồm:
1. Thu chi - hộ Lệ phí visa Châu Âu
2. Vé máy bay khứ hồi quốc tế của Vietnamairlines.
3. Phí an ninh hàng không, phụ phí xăng dầu, thuế sân bay
4. Chi phí làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Thương vụ
5. Chi phí khảo sát thực tế tại doanh nghiệp

6. Chi phí tài liệu học tập khảo sát, dịch thuật và in ấn tài liệu
7. Chi phí phiên dịch tại các buổi làm việc, khảo sát thực tế
8. Chi phí cán bộ tổ chức của VCCI trong suốt chương trình
9. Chi phí hướng dẫn viên chuyên nghiệp tại các buổi thăm quan
10. Chi phí đi lại bằng ô tô theo lịch trình.
11. Chi phí khách sạn 4* trung tâm thành phố (2 người/phòng)
12. Các bữa ăn và tiệc liên hoan theo chương trình
13. Bảo hiểm du lịch quốc tế mức bồi thường tối đa 1.050.000.000 đ/ người.
Không bao gồm:
1. Chi phí làm hộ chiếu, dịch thuật tài liệu, giấy tờ cá nhân
2. Dịch vụ sử dụng thêm tại khách sạn (đồ uống, giặt là..), phụ thu phòng đơn và up lên hạng vé máy bay
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 (180.000 đ/người/ngày)
5. Các chi phí phát sinh khác của cá nhân (nếu có).
VII. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
-

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 27/09/2017

-

Sau khi nhận được đơn đăng ký, VCCI sẽ gửi thư chấp nhận và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoàn
thành bộ hồ sơ đầy đủ tham dự chương trình.

VIII. BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Mai An – Di động: 0916.44.00.36 – Email: anmt@vcciesp.vn
Hoàng Thắng – Di động: 0904.30.27.25 – Email: thangnh@vcciesp.vn ; thangnh -itb@vcci.com.vn
Hoàng Dũng – Di động: 0979.369.888 – Email: dunghc@vcciesp.vn ; dunghc-itb@vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 8582 3979 / Fax: 024 3574.2621

