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Xuất khẩu của Việt Nam sang Châu Âu 



Bản tin CBI – Lịch sử 



1992-1995

Hợp tác chính thức đầu 
tiên

Tháng 02/1992 – Nguyệt san “Cơ hội Kinh 
doanh tại Việt Nam”

1992 – Hai đại biểu tham dự Hội nghị CBI 

Tháng 10/1994 - Nguyen van Tuan



Việt Nam: Thế mạnh 
cần được ghi nhận

•Vào năm 1994 và 1995, những doanh nghiệp Việt
Nam đầu tiên tham gia các chương trình huấn
luyện chuẩn bị xuất khẩu dài hạn của CBI.

•Từ các lĩnh vực như nội thất, thủy sản, rau quả và
trái cây tươi, nguyên liệu thực phẩm và dược
liệu.  

•“Việt Nam đạt được những thành tựu đáng kinh
ngạc trong xuất khẩu các mặt hàng trên và nhiều
hàng hóa khác, chỉ trong vài năm các DN xuất
khẩu của Việt Nam tham gia cạnh tranh trên thị
trường quốc tế”



1996-
1999

Các khóa huấn luyện xuất khẩu
do các chuyên gia CBI thực
hiện

Các khóa đào tạo tại Rotterdam
về Nhân sự và quản trị cho các
tổ chức xúc tiến thương mại.

Tháng 03/2015 – Bà Lê Hồng 
Mai 







Việt Nam: Phát 
triển đầy ấn 
tượng 



Huấn luyện xuất khẩu giai đoạn
2006 - 2014

Chương trình Huấn luyện Xuất khẩu Giai đoạn Số lượng các doanh 

nghiệp Việt Nam
Trang thiết bị văn phòng và trường học 

(1.039)

2006-2012 1

Thời trang mặc ngoài (1.047) 2007-2012 9
Dệt may dân dụng (1.049) 2007-2014 2
Thời trang mặc ngoài Châu Á(1.247) 2007-2013 15
Thuê ngoài (ITO/BPO) (1.051) 2008-2013 2
Phụ tùng ô tô (1.053) 2008-2013 4
Du lịch (1.044) 2008-2014 20
Rau quả và Trái cây tươi (1.046) 2008-2014 2
Du lịch (1.244) 2008-2014 37
Tổng cộng 92



Đào tạo

Từ năm 2012 đền 2015 đã có
52 khóa đào tạo được tổ chức 
cho các doanh nghiệp và tổ 
chức thương mại Việt Nam với 
tổng số lượng đăng ký tham dự 
khoảng 700. 



“Phát triển Tổ chức”

Tổ chức Xúc tiến Thương 

mại

Lĩnh vực

trọng tâm

Giai đoạn

Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại và Đầu tư Tp. Hồ Chí 

Minh

Đa ngành 2005 -

2013

Cục Xúc tiến thương mại Đa ngành 2008/201

0 - 2018

Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại Hà Nội

Đa ngành 2008/201

0 - 2014

Thương mại Hải Phòng Đa ngành 2010-

2013



2012-2018

Các chương trình 
Hội nhập

Các chương trình hội nhập

Trang trí nội thất và Dệt may 

(VN1)

2012-2016

Dệt may Việt Nam (VN2) 2013-2016

Kỹ thuật Việt Nam (XD1) 2013-2017

Thủy sản Vietnam (VN3) 2013-2017

Nguyên liệu Thực phẩm Việt

Nam (XL13)

2013-2018



Trang trí nội 
thất & Dệt may



Nguyên liệu 
thực phẩm



Và còn hơn 
thế nữa



Một hành trình



Trân trọng cảm ơn
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Kết quả – vẫn còn tiếp nối



ĐOẠN PHIM
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