THE AUSTRALIAN CHAMBER OF COMMERCE IN VIETNAM

Opportunities and Issues
surrounding foreign investment
in Vietnam
Cơ hội và Phát sinh q việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

OPPORTUNITIES IN VIETNAM
CƠ HỘI TẠI VIỆT NAM

For Australian businesses looking to move
manufacturing into an Asian country
Đối với Doanh nghiệp Úc muốn chuyển sản xuất sang một quốc gia
châu Á

ü Engaged labour force

Lực lượng lao động tham gia sản xuất

ü Highly skilled and educated labour force
Lực lượng lao động có trình độ cao và lành nghề

ü Good supply chain
Chuỗi cung ứng tốt

ü Proximity to other Asian countries
Gần các quốc gia châu Á khác

ü Stable governance
Chính phủ ổn định

ü Govt industry and trade focused
Chính phủ tập trung vào
công nghiệp và thương mại

ABOUT THE

EEES

Australia-Viet Nam Enhanced Economic Engagement Strategy
Về EEES – Chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường giữa Úc – Việt Nam

• Viet Nam and Australiaʼs shared commitment to trade
liberalisation and economic connectivity
Cam kết chung của Việt Nam và Australia đối với tự do hóa thương mại và kết
nối kinh tế

• Helping both countries take advantage of emerging market
opportunities in energy & the green economy, amid
economic recovery from COVID-19
Giúp cả hai quốc gia tận dụng các cơ hội thị trường mới nổi về năng lượng và
nền kinh tế xanh, trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi từ COVID-19

• Rules-based global trading system as the basis for open international trade and
working together to address economic challenges and coercive economic practices.
Dựa trên quy tắc hệ thống thương mại toàn cầu làm cơ sở cho thương mại quốc tế mở và hợp tác cùng nhau giải quyết
các thách thức kinh tế và vấn đề thực tiễn của cưỡng ép kinh tế.

• Practical two-way trade initiatives to deepen trade and investment links in key sectors:
2021-2025.
Các sáng kiến thương mại song phương thiết thực nhằm tăng cường liên kết thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực
then chốt: 2021-2025.

FREE TRADE AGREEMENTS
CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO
•

CPTPP
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership (TPP11 or TPP-11)
Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico,
New Zealand, Peru, Singapore and Vietnam
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (TPP11 hoặc
TPP-11)
Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru,
Singapore và Việt Nam

•

RCEP
The Regional Comprehensive Economic Partnership
Australia, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Japan, South
Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand,
the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
Úc, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào,
Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam

KEY SECTORS & OPPORTUNITIES
CÁC NGÀNH TRỌNG ĐIỂM & CƠ HỘI
•

education, skills and training;
giáo dục, kỹ năng và đào tạo;

•

resources and energy;
tài nguyên và năng lượng;

•

agriculture, forestry and fisheries;
nông, lâm và ngư nghiệp;

•

manufacturing;
sản xuất chế tạo;

•

tourism;
du lịch;

•

science, technology and innovation;
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

•

digital economy;
kinh tế kỹ thuật số

•

and other services.
và các dịch vụ khác

CHALLENGES FOR INVESTMENT
THÁCH THỨC TRONG ĐẦU TƯ

• Lack of awareness of opportunities
Hạn chế nhận biết về các cơ hội

• Complex processes for investment
Các quy trình đầu tư phức tạp

• Differing accounting standards VAS vs IAS
Khác biệt giữa chuẩn mực kế toán VAS với IAS

• Repatriation of funding & investment
Tài trợ & đầu tư hồi hương

• Processes and costs of import and export
Quy trình và chi phí xuất nhập khẩu

• new superannuation requirement foreign workers
yêu cầu về tiền hưu mới cho người lao động nước ngoài

• changing employment requirements foreign workers
thay đổi yêu cầu tuyển dụng đối với người lao động nước ngoài

• Travel restrictions and quarantine requirements
Các giới hạn đi lại và yêu cầu kiểm dịch

BUILDING ALLIANCES
TẠO DỰNG HỖ TRỢ

• AUSCHAM
• AUSCHAM ASEAN
AUSCHAM Đông Nam Á

• Australian Government
Chính phủ Úc

• Vietnamese Government
Chính phủ Việt Nam

• VCCI
• VBF
• VBAC

INTERESTED - WHAT NEXT?
QUAN TÂM – TIẾP THEO LÀ GÌ?

AUSCHAM’s priority is to promote and serve the interests of our
member companies which are actively involved in business.
Ưu tiên của AUSCHAM là thúc đẩy và phục vụ lợi ích của các công
ty thành viên đang tham gia tích cực vào hoạt động kinh doanh.

In-person briefings in Australia
Hướng dẫn trực tiếp tại Úc

AUSCHAM will be holding in-person briefings in Australia.
Landscaping investment opportunities in Vietnam and highlighting
member company success stories.
AUSCHAM sẽ tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp tại Úc. Khai thác cơ hội đầu tư
tại Việt Nam và nêu bật những câu chuyện thành công của các công ty thành viên.

Contact us today
Liên hệ chúng tôi ngay hôm nay

auschamvn.org
CONNECT WITH US

