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Chậm trễ tăng trưởng cơ cấu  

www.amchamvietnam.com 



 

 
 
l  Thực hiện mạnh mẽ các cam kết WTO trong Đầu Tư và 

Dịch Vụ => không đạt hiệu quả trong các ngành chủ chốt  
l  Phối hợp giữa Chính Phủ - Doanh Nghiệp trong cải cách 

cơ cấu để nâng cao tính cạnh tranh và khả năng thích 
nghi môi trường WTO 
–  Doanh Nghiệp Nhà Nước  
–  Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ  
 

l  Cơ sở hạ tầng (năng lượng, giao thông, v.v.) 
 

l  Lực lượng lao động kỹ thuật cao  
–  Khó để hướng lên chuỗi giá trị cao khi chi phí lao đông tiếp tục 

tăng 

Bốn nguyên nhân: Thiếu … 



Tác động của TPP với Viet Nam - 1 

www.amchamvietnam.com 



www.amchamvietnam.com 

Tác động của TPP với Việt Nam - 2 



Làm thế nào để các công ty ở Việt 
Nam có thể hưởng lợi? 
 
l Tham gia các hội chợ chuyên ngành tại Hoa Kỳ 

l Thông tin doanh nghiệp có mã số D-U-N-S® 
l Giao dịch thông tin điện tử (EDI) 
 

l Thử nghiệm & Chứng nhận  
–  Chất lượng & An toàn, Lao động & Môi trường, Tính bền vững, …  

l Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm / Bảo hiểm hàng hóa đường biển  

l Hậu cần • An toàn • Tuần tra Hải Quan và Biên Giới 

l Trang website của công ty  



Làm thế nào để các công ty ở Việt 
Nam có thể hưởng lợi? 
 
l Tham gia các hội chợ chuyên ngành tại Hoa Kỳ 

l Thông tin doanh nghiệp có mã số D-U-N-S® 
l Giao dịch thông tin điện tử (EDI) 
 

l Thử nghiệm & Chứng nhận  
–  Chất lượng & An toàn, Lao động & Môi trường, Tính bền vững, …  

l Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm / Bảo hiểm hàng hóa đường biển  

l Hậu cần • An toàn • Tuần tra Hải Quan và Biên Giới 

l Trang website của công ty  



 

l Nhận diện khách hàng tiềm năng 
 

l Tìm “Cẩm Nang cho Nhà Cung Cấp” 
l Chuẩn bị Hồ sơ xin trở thành Nhà Cung Cấp 
l Thí dụ - cửa hàng bán lẻ Walmart 

–  http://corporate.walmart.com/suppliers/ 
–  245,000,000 khách hàng/ tuần  
–  10,800 cửa hàng ở 27 quốc gia  
–  Thương mại điện tử qua website ở 10 quốc gia  
–  Doanh thu hàng năm 466 tỷ đô la  
–  2.2 triện cộng tác  
– => Walmart có các thủ tục và hệ thống rất chi tiết  

 

 
 

 

Làm thế nào để các công ty ở Việt 
Nam có thể hưởng lợi? 



Apply to be a supplier 

www.amchamvietnam.com 



3 Steps to Walmart Supplier 

www.amchamvietnam.com 



Step 2 Supplier Questionnaire 

www.amchamvietnam.com 



EDI Electronic Data Interchange 

www.amchamvietnam.com 



EDI Requirements 

www.amchamvietnam.com 



Làm thế nào để các công ty ở Việt 
Nam có thể hưởng lợi? 
 
l Tham gia các hội chợ chuyên ngành tại Hoa Kỳ 

l Thông tin doanh nghiệp có mã số D-U-N-S®          D&B Vietnam 
l Giao dịch thông tin điện tử (EDI)        DiCentral (Vietnam)  
 

l Thử nghiệm & Chứng nhận  
–  Chất lượng & An toàn, Lao động & Môi trường, Tính bền vững, …  

l Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm / Bảo hiểm hàng hóa đường biển  

l Hậu cần • An toàn • Tuần tra Hải Quan và Biên Giới 

l Trang website của công ty  
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