PHÒNG THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Số: /PTM-ITB
V/v: Mời tham dự Hội nghị bàn tròn “Kinh
doanh tại Hồng Kông: Cơ hội và Thách thức
cho các doanh nghiệp Việt Nam”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Ban lãnh đạo Doanh nghiệp - Hiệp hội Doanh nghiệp
Hồng Kông hiện là một trong những trung tâm tài chính, logistic, kinh doanh của thế
giới và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hồng Kông là một trong những địa điểm lý tưởng
để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh ra nước ngoài. Năm 2017 kim
ngạch thương mại song phương đạt 9,2 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2016. Về đầu tư, Hong
Kong là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ 6 của Việt Nam với tổng vốn đầu tư
tính tới tháng 6/2018 đạt gần 19 tỷ USD. Cùng với Hiệp định thương mại tự do ASEAN –
Hong Kong, quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam – Hong Kong được kỳ vọng sẽ tăng
trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt nam tìm hiểu các thông tin liên quan đến kinh
doanh hợp tác tại Hồng Kông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp
cùng tổ chức Invest Hong Kong (InvestHK) tổ chức Hội nghị bàn tròn với chủ đề “Kinh doanh
tại Hồng Kông: Cơ hội và Thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam”. Tại sự kiện, các
doanh nghiệp sẽ được cung cấp các thông tin về thị trường cũng như các hỗ trợ khá hoàn chỉnh
của Hồng Kông dành cho cả doanh nghiệp mới đầu tư hay đã kinh doanh nhiều năm.
Thời gian: Từ 08:45 – 11:30, thứ Năm, ngày 28 tháng 03 năm 2019
Địa điểm: Hội trường số 3, tầng 7, tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Sự kiện đặc biệt hữu ích đối với lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực
Công nghệ Thông tin, logistic, công nghiệp sản xuất và dịch vụ sáng tạo.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời đại diện Ban lãnh đạo
Quý Doanh nghiệp tham dự. Chương trình chi tiết và phiếu đăng ký tham dự gửi kèm công văn
này.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu BTT ( để b/c )
- Lưu: VT, ITB.

……..

CHƯƠNG TRÌNH

Suy nghĩ Toàn cầu và Khởi động từ Hồng Kông – Cánh cửa đến thị trường châu Á và
các thị trường khác
Thời gian: Từ 08:45 – 11:30, thứ Năm, ngày 28 tháng 03 năm 2019
Địa điểm: Hội trường số 3, tầng 7, tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Đầu tư Hồng Kông là một cơ quan chính phủ của Đặc khu hành chính Hồng Kông (HKSAR) chịu trách nhiệm thu
hút đầu tư nước ngoài vào Hồng Kông. InvestHK trân trọng kính mời đại diện Quý doanh nghiệp tham dự cuộc
thảo luận bàn tròn về các xu hướng và phát triển kinh doanh mới nhất ở Hồng Kông, cách thức thiết lập hoạt
động kinh doanh hợp tác tại thành phố này.
Lợi ích của việc kinh doanh tại Hồng Kông
Hồng Kông được xếp hạng là nền kinh tế tự do nhất thế giới trong 25 năm liên tiếp bởi Quỹ Di sản ((Heritage
Foundation). Có hơn 8.500 hoạt động kinh doanh nước ngoài tại Hồng Kông và gần 20% doanh nghiệp trong
các lĩnh vực này lựa chọn đặt trụ sở khu vực tại Hồng Kông. Nền kinh tế thị trường tự do tại Hồng Kông có môi
trường kinh doanh được hỗ trợ với chế độ thuế đơn giản, dòng vốn và thông tin miễn phí, cơ sở hạ tầng đẳng
cấp thế giới và nguồn nhân lực đa kỹ năng.
Với môi trường kinh doanh sôi động, Hồng Kông đóng vai trò tích cực trong Sáng kiến Vành đai và Con đường
được kỳ vọng là mang lại triển vọng kinh doanh xuyên quốc gia, xuyên lục địa và xuyên quốc gia trên khắp châu
Âu và châu Á (http://www.beltandroad.gov.hk/) . Hồng Kông cũng là một đối tác quan trọng của Khu Vịnh lớn
Quảng Đông - Hong Kong – Macao (https://www.bayarea.gov.hk/en/home/index.html), bao gồm chín thành
phố hưng thịnh của Tỉnh Quảng Đông cùng với Khu hành chính đặc biệt Hồng Công, Khu hành chính đặc biệt
Macao hợp tác để tạo ra các cơ hội kinh doanh lớn hơn nhằm phát triển kinh tế. Theo Thỏa thuận hợp tác kinh
tế chặt chẽ hơn ở Đại lục và Hồng Kông (CEPA) (https://www.tid.gov.hk/english/cepa/), các công ty ở Hồng
Kông cũng có thể được hưởng quyền ưu đãi khi vào thị trường Trung Quốc đại lục.
Chương trình
Đại diện từ tổ chức Invest Hong Kong, ông Melvin Lee - Trưởng ban xúc tiến đầu tư (ASEAN) sẽ cung cấp một
cái nhìn tổng quan về bối cảnh kinh tế và các ngành công nghiệp chính sẵn sàng cho sự phát triển ở Hồng Kông,
bao gồm hậu cần, công nghệ thông tin, sản xuất và dịch vụ sáng tạo.
Bên cạnh việc tìm hiểu về các cơ hội kinh doanh mở ra cho các nhà đầu tư ở nước ngoài, những người tham
gia cũng sẽ có thể tìm hiểu cách tổ chức Invest Hong Kong có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc
thành lập một công ty ở Hồng Kông.
Chương trình chi tiết:
8.45 a.m. – 9.15 a.m.

:

Đăng ký đại biểu

9.15 a.m. – 9.20 a.m.

:

Giới thiệu nội dung chương trình – VCCI

9.20 a.m. – 9.30 a.m.

:

Phát biểu chào mừng – Lãnh đạo VCCI

9.30 a.m. – 10.00 a.m.

:

Bài trình bày “Suy nghĩ toàn cầu và Khởi động từ Hồng Kông
– Cánh cửa đến thị trường châu Á và các thị trường khác”.
Ông Melvin Lee
Trưởng ban Xúc tiến Đầu tư
Tổ chức Invest Hong Kong

10.00 a.m. – 10.45 a.m
10.45 a.m. – 11.30 a.m.

:
:

Thảo luận bàn tròn
Gặp gỡ và kết nối

