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Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Chi nhánh tại Cần thơ  

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ TẠI SINGAPORE 

I. GIỚI THIỆU VỀ SINGAPORE 

� 

 Singapore là một quốc đảo nhỏ, nằm ở khu vực Đông nam châu Á, giữa Malaysia và 

Indonesia với dân số vào khoảng 5,5 triệu người, sinh sống trên diện tích là khoảng 700km2. 

Singapore hầu như không có tài nguyên thiên nhiên, các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, 

nước ngọt, nguyên liệu đầu vào đều phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt 

trong nước. Với tốc độ phát triển nhanh chóng trong vòng 40 năm Singapore vươn lên là nước 

có GDP bình quân đầu người cao nhất trên toàn thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội của 

Singapore đến từ hai ngành chính, đó là ngành công nghiệp và ngành dịch vụ trong đó công 

nghiệp chiếm 26,6% và dịch vụ chiếm 73.4%, Các mặt hàng chính của ngành công nghiệp 

Singapore là điện tử, hóa chất, thiết bị khoan lọc dầu, chế biến cao su và các sản phẩm từ cao 

su, thực phẩm chế biến và đồ uống, sửa chữa tàu biển, xây dựng, công nghệ sinh học.  

 Bên cạnh đó, Singapore được biết đến với hệ thống các cảng biển, logistic là cảng trung 

chuyển lớn nhất khu vực Đông Nam Á phục vụ cho hoạt động buôn bán, xuất nhập khẩu. 

Hiện nay, Singapore là quốc gia có chỉ số cạnh tranh quốc gia dẫn đầu của khu vực ASEAN. 

Các chỉ số về môi trường kinh doanh, mức độ phát triển của thị trường tài chính, và cơ sở hạ 

tầng của Singapore đang được đánh giá và xếp hạng tốp đầu thế giới. Đến năm 2018 

Singapore sẽ trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới. Singapore là quốc gia có hệ thống giáo 

dục và đào tạo tiên tiến bậc nhất thế giới. 

 Singapore cũng là một trung tâm tài chính thứ 3 trên thế giới, ngành tài chính và bảo hiểm 

phát triển rất mạnh đóng góp 13% sản lượng của nền kinh tế. Singapore cũng vượt trội so với 

đối thủ ở châu Á là Hồng Kông ở các tiêu chí môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng và y tế. 

Rất ít thành phố có thể vượt qua Singapore về thuế. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở đây là 

17%, so với mức hơn 30% ở Pháp, 35% ở Mỹ và mức trung bình 22,8% trong nhóm 35 nước 

OECD.  

https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/06/SingMalPD.gif
https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/06/SingMalPD.gif


 
Chương trình Xúc tiến thương mại đầu tư -  June 21, 2017 2 

 

II. MỤC ĐÍCH 

 Với mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực ĐBSCL, Phòng Thương mại & Công 

nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Cần Thơ tổ chức đoàn thăm và làm việc giữa các doanh 

nghiệp tại các tỉnh ĐBSCL và Singapore tại Singapote thông qua Liên đoàn Doanh nghiệp 

Singapore (SBF) và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại Việt Nam tại Singapore 

(Vietcham). Trong buổi gặp gỡ và làm việc, các đơn vị tham gia có thể giao lưu trực tiếp và 

thảo luận về các vấn đề đầu tư cũng như tìm hiểu nhu cầu thương mại tại hai nước. Các lĩnh 

vực, nhóm ngành chính bao gồm: 

 Hạ tầng và Hậu cần 

 Du lịch và khách sạn, nhà hàng 

 Nông nghiệp, ngân hàng và quỹ đầu tư 

 Các đơn vị tư vấn  

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM DỰ 

II.1. Thời gian dự kiến: 21-25/6/2017,  (5 ngày 4 đêm) 

II.2. Địa điểm dự kiến: Hội trường Khách sạn Marina Bay Sand Singapore 

II.3. Thành phần tham dự: 

Quy mô: 20-30 người 

 Lãnh đạo các Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch các tỉnh ĐBSCL 

 Ban quản lý các Khu Công nghiệp ĐBSCL 

 Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ, du lịch, hạ tầng, xây dựng, … 

III. BAN TỔ CHỨC 

 Chủ trì: Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Cần Thơ 

 Đơn vị thực hiện: Câu Lạc bộ Xúc tiến Đầu tư, Thương mại ĐBSCL (MekongPC) 

 Đơn vị phối hợp: Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Liên đoàn doanh nghiệp 

Singapore (SBF), Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại Việt Nam tại Singapore 

(VietCham) 
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 IV. CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

Thời gian Hoạt động 

Ngày 1 

Sáng: 

Xuất phát từ Cần Thơ : Tập trung tại Sân bay quốc tế Tân Sơn 

Nhất làm thủ tục xuất nhập cảnh tới Singapore 

Chiều: 

Họp thống nhất các nội dung trình bày tại Hội nghị giới thiệu đầu 

tư vào ĐBSCL 

Ngày 2 

Sáng: 

Tham gia Hội nghị giới thiệu đầu tư ĐBSCL – Singapore tại 

Khách sạn Marina Bay Sand (doanh nghiệp các lĩnh vực xây 

dựng, hạ tầng, địa ốc, đô thị, tài chính, giáo dục và các tổ chức tư 

vấn quốc tế…) 

Chiều: 

Trao đổi và làm việc một số chương trình cụ thể với các nhà đầu 

tư 

 

Ngày 3 
Gặp gỡ và giao lưu, trao đổi với các doanh nghiệp Singapore 

 

Ngày 4 
Tham quan các địa điểm tại Singapore 

 

Ngày 5 
Trở về Việt Nam và kết thúc chương trình 

 

V. DỰ TRÙ KINH PHÍ 

 Chi phí tham gia đoàn: 800 USD/ người, gồm chi phí ăn nghỉ, vé máy bay, tour 

tuy nhiên chưa bao gồm chi phí hội nghị. 

 Tổng kinh phí hội nghị ở Singapore: 12.000 USD, mỗi đơn vị tham gia đóng 2.400 

USD / đơn vị (dự kiến có 5 tỉnh tham gia) 

 

TT Chi tiết 

1.  Vé máy bay hai chiều quốc tế  

2.  Chi phí khách sạn tiêu chuẩn quốc tế (2 người/phòng) 

3.  Chi phí bảo hiểm theo tiêu chuẩn toàn cầu 

4.  Chi phí đi lại của đoàn : Đưa đón sân bay, khách sạn, đi lại giữa các nước 
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5.  Chi phí khác: Cán bộ dẫn đoàn, hậu cần từ phía ban tổ chức tại Việt Nam… 

6.  Các bữa ăn theo chương trình 

7.  VCCI Cần Thơ sẽ hỗ trợ thủ tục, thư mời cho người đăng ký tham dự 

 Không bao gồm:  

1. Chi phí dịch thuật tài liệu, giấy tờ cá nhân  

2. Đồ uống, điện thoại, giặt là trong Phòng khách sạn. 

3. Chi phí cá nhân, mua sắm. 

4. Chi phí tham quan và dịch vụ ngoài chương trình : Hành lý quá cước …  

5. Và 1 số chi phí phát sinh khác 

IV.  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

1- Các thành viên đăng ký tham gia nộp qua email + đường bưu điện: 

2- Ban Tổ chức sẽ gửi : Thư mời tham dự Hội nghị  

3- Các thành viên chuẩn bị bộ Hồ sơ: 

+ Phiếu đăng ký Tham dự chương trình (Bản gốc, có xác nhận của đơn vị) 

+ Hộ chiếu gốc  

+ 2 tấm ảnh thẻ chụp gần nhất (4cm x 6cm), nền trắng. 

+ Chủ doanh nghiệp: Quyết định cử đi công tác, giấy bổ nhiệm, giấy chứng nhận 

doanh nghiệp, đơn giải trình, giấy chứng nhận đầu tư,… 

+ Khác: Sổ hộ khẩu, CMT, … 

V. QUY ĐỊNH VỀ THANH QUYẾT TOÁN 

a - Doanh nghiệp sẽ nộp tiền 1 lần cho VCCI Cần Thơ ngay sau khi nhận được giấy 

mời của Ban tổ chức. 

Lưu ý: 

 Thành viên muốn ở phòng đơn (01 người/ phòng) tại khách sạn; vé máy bay Hạng 

C tại các chặng quốc tế phải đăng ký ngay với Ban Tổ chức để tính phụ thu phòng 

đơn và đặt dịch vụ 

b.   Khi đoàn về, thành viên cần scan Hộ Chiếu với việc xuất nhập cảnh ra vào Việt 

nam và Singapore, nộp lại cuống vé máy bay cho Ban tổ chức. 

c. Để đảm bảo việc tham dự chương trình nghiêm túc của, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ sẽ phải đặt cọc tiền khách sạn và tiền tham dự 

Hội nghị. Do vậy, nếu thành viên hủy không tham dự chương trình sẽ phải chịu 

nộp phạt trong các trường hợp sau: 

o Trường hợp hủy sau khi đăng ký, Quý khách sẽ chịu phạt 20% trên giá tour. 

o Trường hợp hủy sau khi đăng ký đến 5 ngày trước khi khởi hành, Quý khách 

sẽ chịu phạt 30% trên giá tour. 
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o Trường hợp hủy sau khi đăng ký đến 3 ngày trước khi khởi hành, Quý khách 

sẽ chịu phạt 50% trên giá tour. 

o Trường hợp hủy sau khi đăng ký đến  2 ngày trước khi khởi hành, Quý khách 

sẽ chịu phạt 60% trên giá tour. 

o Trường hợp hủy trong vòng 24h trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 

80% trên giá tour. 

o Quý khách tự ý hủy mà không báo trước hoặc đến trễ sau giờ khởi hành phải 

hủy vé, Quý khách sẽ chịu phạt 100% giá tour 

o Việc thông báo hủy bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với VCCI Cần 

Thơ bằng văn bản E-mail hoặc fax và phải được VCCI Cần Thơ xác nhận. Trường hợp 

hủy bỏ bằng điện thoại sẽ không được chấp nhận. 

o VCCI Cần Thơ không hoàn lại tiền đối với những Quý khách bỏ dở chương 

trình giữa chừng. 

 

 

 


