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Kính chào Quý vị,

Tôi rất vinh dự thay mặt Hiệp Hội Thương Mại Mỹ 
(AmCham) tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu trong 
hội nghị và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị đã 
có mặt ngày hôm nay. 

Tôi tin rằng những sự kiện như hôm nay là một cơ hội 
tuyệt vời và quan trọng nhất mà AmCham tổ chức nhằm 
giúp Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho đầu tư 
và kinh doanh ở Đông Nam Á. Song song đó, việc tăng 
cường các chuỗi cung ứng của địa phương là mục tiêu 
của các doanh nghiệp hội viên AmCham cũng như của 
Chính phủ Việt Nam và của cộng đồng doanh nghiệp.



Chúng tôi đánh giá cao thành tựu và đóng góp 
của Walmart kể từ khi sáng kiến Trao quyền Kinh 
doanh cho Phụ nữ được phát động, và đồng thời 
cũng rất tin tưởng vào quyết định của Walmart 
khi lựa chọn Việt Nam làm quốc gia mục tiêu để 
phát triển chuỗi cung ứng.

Quyết định này sẽ giúp người mua và người bán 
làm việc trực tiếp cùng nhau để đạt được sự 
thành công trong kinh doanh. 



Việt Nam đã và đang thành công trong quá trình hội nhập 
kinh tế thế giới kể từ khi ký kết Hiệp định Thương mại Song 
phương và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), 
qua đó tạo ra một bộ khung chắc chắn cho việc phát triển 
các mối quan hệ giao thương tích cực. Vừa mới đây vào 
ngày 22/2/2017, Thỏa thuận Đa phương đầu tiên trong lịch 
sử 21 năm của WTO đã được ký kết và thực hiện, đánh dấu 
một bước tiến vĩ đại của hệ thống thương mại toàn cầu. 
Điều tôi đang muốn đề cập đến chính là Hiệp định thuận lợi 
hóa thương mại (TFA) của WTO. WTO đã ước tính rằng khi 
hiệp định này được đưa vào hoạt động, chi phí giao dịch 
của Việt Nam sẽ giảm 20%. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp 
Việt Nam có thêm nhiều lợi thế cạnh tranh.



Trong năm 2016, giao thương giữa Mỹ và Việt 
Nam đã vượt mức 50 tỷ đô la và có thể vượt mức 
80 tỷ đô la trước năm 2020 hoặc thậm chí hơn 
thế nữa nếu có được sự cố gắng chung sức của 
toàn thể chúng ta. 

Việt Nam vẫn là một quốc gia cung ứng hàng đầu 
trong khối ASEAN vào thị trường Mỹ, chiếm 22% 
thị phần vào năm 2015 và có thể vượt mức 30% 
năm 2020.

.



Tuy nhiên, trong lĩnh vực xuất khẩu, đóng góp của 
các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn hạn chế vì hai 
phần ba lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam đến 
từ các nhà máy có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI). 

AmCham và VCCI đã và đang tích cực hợp tác 
thông qua Liên minh thuận lợi hóa thương mại 
Việt Nam (VTFA) để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt 
Nam gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu. Và sự
kiện ngày hôm nay là một trong những nỗ lực dài 
hạn của chúng tôi.



Hội nghị hôm nay sẽ đem đến cơ hội thật sự cho các doanh

nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp do phụ nữ

làm chủ nói riêng có điều kiện để tham gia chuỗi cung ứng

toàn cầu thông qua các cuộc thảo luận trực tiếp giữa các

nhà cung cấp triển vọng và các nhà quản lý nguồn cung.

Con đường để dẫn tới thành công có thể phức tạp và đòi

hỏi nhiều thời gian. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng: "Hành

trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi.“

Chúng tôi xin chào đón toàn thể quý vị, chúc quý vị dồi dào

sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn.


