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heo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, giai T đoạn 2012 - 2021, hầu hết các loại gia vị của Việt 
Nam xuất khẩu sang EU đều ghi nhận mức tăng 

trưởng. Cụ thể tốc độ xuất khẩu hạt tiêu sang EU tăng 

trưởng bình quân 0,1%/năm, gừng tăng trưởng bình 
quân 12,5%/năm; sả tăng 19,6%/năm; ớt tăng 
4,3%/năm; tỏi tăng 18,7%/năm; hành tăng 8,9%/năm; 
thảo quả tăng 107,4%/năm. 

XUẤT KHẨU GIA VỊ SANG THỊ TRƯỜNG EU

2 DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CHO DNNVV TRONG NGÀNH HÀNG GIA VỊ, RAU QUẢ VIỆT NAM

Mặt hàng 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hạt tiêu 242.116 242.828 234.910 262.734 242.492 149.296 113.628 112.578 109.027 180.669

Gừng 2.386 2.540 3.476 3.936 2.557 2.759 3.057 2.794 2.730 5.005

Sả 384 471 489 520 571 620 770 886 1.419 1.788

Ớt 690 1.013 918 389 510 373 224 362 534 469

Nghệ 163 227 316 278 164 258 207 60 162 354

Riềng 33 50 69 80 69 166 200 246 252 335

Tỏi 86 64 58 79 87 87 69 145 269 220

Hành 101 124 117 123 91 131 185 154 160 179

Thảo quả 2 14 12 13 5 29 23 19 15 17

Hoa hồi 1 25 - 5 1 - 7 - 9 15

Cập nhật số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 
2022, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các loại gia vị của 
Việt Nam sang EU tăng so với cùng kỳ năm 2021, 
ngoại trừ ớt giảm 32,7%, đạt 213 nghìn USD. Kim 
ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang EU đạt 111,2 triệu 
USD, tăng 6,3% về lượng và tăng 43% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021, gừng tăng 16,8%, đạt 2,8 triệu 
USD; sả tăng 15,5%, đạt trên 1 triệu USD; hành tăng 
53,6%, đạt 139 nghìn USD; tỏi tăng 52,7%, đạt 116 
nghìn USD.

Nhìn chung xuất khẩu gia vị sang EU khá thuận lợi 
trong nửa đầu năm 2022 nhờ lợi thế về thuế quan mà 
EVFTA mang lại. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ các loại 
gia vị hậu Covid-19 tăng cũng tác động tích cục lên 
hoạt động xuất khẩu các sản phẩm này sang EU.

Trong số các loại gia vị của Việt Nam, hạt tiêu chiếm 
tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cao nhất. Theo dõi số 
liệu thống kê cho thấy, giá xuất khẩu bình quân hạt 
tiêu của Việt Nam sang EU cao hơn so với mức giá xuất 
khẩu bình quân toàn ngành. 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GIA VỊ CỦA VIỆT NAM SANG EU GIAI ĐOẠN 2012 - 2021 (ĐVT: nghìn USD)

 XUẤT KHẨU HẠT TIÊU CỦA VIỆT NAM SANG EU GIAI ĐOẠN 2012 - 2022

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Với lợi thế địa lý trải dài trên nhiều vùng khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau, Việt Nam có sự đa dạng sinh học để tạo ra được 
những sản phẩm gia vị chất lượng rất đặc trưng, khác biệt với những sản phẩm cùng loại trên thế giới. Đặc biệt, ngành 
nông nghiệp và công nghiệp sản xuất gia vị và hương liệu của Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi ấn tượng, 
đưa Việt Nam trở thành nguồn cung quan trọng cho thị trường thế giới.
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

XUẤT KHẨU GIA VỊ CỦA VIỆT NAM SANG TỪNG THÀNH VIÊN EU NĂM 2021 (ĐVT: nghìn USD)
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Giai đoạn 2012 - 2022, Việt Nam xuất khẩu gia vị sang hầu hết các nước thành viên EU, Tuy nhiên, xuất khẩu tập trung chủ yếu 
sang các thị trường gồm: Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Italia, Bỉ. Tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2012 - 
2021 đối với hầu hết các các thị trường thành viên EU đều tăng. 

Thị trường Hạt tiêu Gừng Sả Ớt Nghệ Riềng Tỏi Hành Thảo quả Hoa hồi

52.028 1.718 251 58 5 147 5 22 10 -

43.475 2.063 646 236 56 122 29 53 2 15

17.189 54 - 1 - - - - - -

21.424 74  541 38 1 33 48 79 - -

14.899 - - - 215 - - - - -

9.577 3 24 22 64 8 12 5 2 -

4.644 93 3 18 - 1 - - - -

4.050 88 125 11 6 6 - 8 - -

3.690 - - - - - - - - -

1.423 - - - - - - - - -

1.456 211 6 3 - 3 - 1 2 -

751 6 - - - - - - - -

1.284 - - - 7 - - - - -

528 126 - - - - - - - -

805 - - - - - - - - -

372 - - - - - - - - -

1.844 - - - - - - - - -

767 21 - - - - - - - -

- - 140 77 - 9 127 - - -

299 7 28 3 - - - - - -

118 - 15 - - 7 - - - -

146 - - - - - - 11 - -

- 1 10 - - - - - - -

ĐỨC

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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CHỨNG NHẬN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG 
MỞ THÊM CÁNH CỬA CHO NÔNG SẢN VIÊṬ VÀO EU

Fair Trade là gì ? 
Fairtrade có nghĩa là Thương mại công bằng, là 

một chứng chỉ do FLO- Tổ chức quốc tế về dán nhãn 
Thương Mại Công Bằng (Fairtrade Labelling 
Organization International) cấp. Đây là một tổ chức 
phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1996 
tại Hà Lan. FLO hiện đang làm việc tại 24 quốc gia và 
trên nhiều lĩnh vực sản phẩm khác nhau. 

Ở các quốc gia đang phát triển, quá trình toàn cầu 
hóa làm gia tăng sự chênh lệch giàu nghèo dẫn đến 
mất cân bằng xã hội, ảnh hưởng lớn đến cộng đồng 
nông nghiệp, nông thôn. Hình thức thương mại truyền 
thống tập trung vào lợi nhuận và tăng trưởng có thể 
đem lại nhiều hệ quả và ảnh hưởng đến môi trường, 

thu nhập từ nông nghiệp của người sản xuất giảm 
trong khi giá sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng, 
bất công bằng trong chuỗi cung ứng khi nông dân và 
công nhân là những người ở đầu chuỗi sản xuất thường 
chịu mức giá và lương thấp và không thỏa đáng.

Fairtrade là hình thức tiếp cận khác biệt so với 
thương mại truyền thống, trong đó người sản xuất và 
người tiêu dùng trong toàn chuỗi cung ứng có sự hợp 
tác trao đổi thông tin về các yếu tố sản xuất, giá cả 
minh bạch. Fairtrade đặt trọng tâm vào các tiêu chuẩn, 
giá trị và sự gắn kết giữa các tổ chức, cá nhân trong 
chuỗi cung ứng thông qua sự minh bạch thông tin, 
đặc biệt thông tin về giá, quy định về giá tối thiểu, quỹ 
phúc lợi và việc sử dụng quỹ phúc lợi.

Fairtrade là một xu hướng toàn cầu được khởi tạo từ một mạng lưới các nhà sản xuất, doanh nghiệp, người mua hàng và 
các tổ chức tập trung vào tuân thủ các chuẩn mực về xã hội, sức khỏe và an toàn, đặt nguồn nhân lực, cộng đồng và tính 
bền vững là ưu tiên hàng đầu. Chứng nhận Thương mại công bằng sẽ giúp hàng hóa của Việt Nam dễ dàng xâm nhập 
vào thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, đồng thời cũng là cơ hội để một số nhóm mặt hàng, đặc biệt là rau quả, gia vị 
Việt Nam tiếp cận thị trường EU dễ hơn khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU có hiệu lực. 

SỬ DỤNG 
TIỀN 

PHÚC LỢI

Dây truyền sản xuấtTrường học

Cầu đường Nhà tình thương

4 DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CHO DNNVV TRONG NGÀNH HÀNG GIA VỊ, RAU QUẢ VIỆT NAM



Tại sao cần Fairtrade?
Xu hướng tiêu dùng của thế giới đặc biệt của Châu 

Âu đang thay đổi, người mua hàng ngày càng quan 
tâm đến sự bền vững, bao gồm truy xuất nguồn gốc, 
trách nhiệm xã hội, yếu tố bảo vệ môi trường. Khách 
hàng sẽ ưu tiên lựa chọn các sản phẩm được sản xuất 
thân thiện với môi trường sử dụng năng lượng xanh và 
đảm bảo lợi ích cho người lao động. Thương mại công 
bằng là một hướng đi tất yếu không những mang lại 
quyền lợi về kinh tế cho những người sản xuất mà nó 
còn là điều kiện thúc đẩy quá trình sản xuất theo 
hướng thân thiện với môi trường.

Đối với nhà sản xuất và người lao động, Fairtrade 
tăng quyền hơn cho tổ chức cá nhân sản xuất, nâng 
cao năng lực trong thương lượng về giá bán, trả lương 
thoả đáng cho người lao động, sự tham gia, tính dân 
chủ. Công bằng giá cả giúp thu nhập người lao động 
ổn định, không phụ thuộc vào các điều kiện khách 
quan, cải thiện đời sống, sức khỏe, giáo dục. Fairtrade 
đảm bảo điều kiện lao động lành mạnh, an toàn và 
hợp chuẩn, nói “không” với trẻ em dưới độ tuổi lao 

động và lao động cưỡng bức, bảo vệ môi trường.
Đối với người tiêu dùng và xã hội, Fairtrade đảm 

bảo chất lượng sản phẩm sạch, an toàn sử dụng, thỏa 
mãn nhu cầu đạo đức người tiêu dùng. Về phía xã hội, 
Fairtrade thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu nghèo, 
giảm các tác động xấu trong quá trình sản xuất ảnh 
hưởng đến môi trường.

Đối với nhà kinh doanh, tổ chức thương mại mua 
sản phẩm từ phía nhà sản xuất với mức giá công bằng 
ổn định và áp dụng đúng các quy chuẩn xã hội trong 
thương thảo với nhà sản xuất. Tổ chức thương mại hỗ trợ 
nhà sản xuất trong việc xây dựng năng lực đáp ứng nhu 
cầu thị trường và có thể hỗ trợ mua các thiết bị sản xuất.

Làm thế nào để đạt được chứng nhận Fairtrade?
Hiện nay có hàng ngàn sản phẩm được gắn mác 

Fairtrade. Tiêu chuẩn Fairtrade áp dụng đối với sản 
phẩm thực phẩm khác nhau. Từ cà phê, các loại trái cây 
tươi và các loại hạt. Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn cho 
các sản phẩm phi thực phẩm như hoa và cây, các loại 
bóng thể thao và bông hạt.
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Theo Tổ chức TMCB thế giới (World Fair Trade Organization - WFTO), để đạt chứng nhận TMCB, doanh nghiệp cần 
đáp ứng 10 tiêu chí như sau:

Quy trình chứng nhận/phí
Các doanh nghiệp quan tâm đến việc được chứng nhận sẽ cần phải nộp đơn và được đánh giá. Hệ thống chứng nhận 
Thương mại công bằng của FLO là nghiêm ngặt, độc lập và phù hợp với thực tiễn chứng nhận tốt nhất. Chứng nhận 
sẽ được cấp thông qua các tổ chứng chứng nhận. Tổ chức chứng nhận (Certi�er) là một thực thể độc lập được ủy 
quyền bởi FLO để xác nhận rằng khách hàng của mình tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng. Các tổ chức 
chứng nhận của FLO sẽ kiểm toán các nhà sản xuất, thương nhân và công ty để kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn 
kinh tế, xã hội và môi trường của FLO. Tổ chức chứng nhận uy tín nhất hiện nay của FLO là Công ty TNHH FLOCERT.

Tạo cơ hội cho những 
người sản xuất có 
hoàn cảnh khó khăn 
về kinh tế

1

Giảm nghèo bằng cách làm cho 
người sản xuất độc lập về kinh tế.

Thông tin công khai 
và minh bạch2

Cho người sản xuất tham gia vào 
việc ra quyết định quan trọng.

Thực hành Giao dịch 
Công bằng3

Giao dịch công bằng quan tâm 
đến phúc lợi xã hội, kinh tế và 

môi trường của người sản xuất.

Thanh toán 
theo giá hợp lý4

Trả cho người sản xuất một mức 
giá cố định do hai bên thoả 

thuận, đảm bảo mức lương được 
xã hội chấp nhận tuỳ theo từng 

địa điểm.

Đảm bảo không có 
Lao động trẻ em và 
Lao động cưỡng bức

5

Tuân thủ Công ước của Liên hợp 
quốc (LHQ) về quyền trẻ em.

Tôn trọng các quyền của công 
đoàn và từ chối phân biệt đối xử 
dựa trên giới tính, tôn giáo hoặc 

dân tộc.

6Cam kết không phân 
biệt đối xử, bình đẳng 
giới và trao quyền kinh 
doanh cho phụ nữ và 
quyền tự do hiệp hội

Đảm bảo các điều kiện 
làm việc tốt7

Cung cấp môi trường làm việc an 
toàn và lành mạnh cho người sản 
xuất và dệt may phù hợp với các 
công ước của Tổ chức Lao động 

Quốc tế (ILO).

Nâng cao năng lực8

Cố gắng phát triển các kỹ năng 
của người sản xuất và công nhân 
để họ có thể tiếp tục phát triển và 

thịnh vượng.

Thúc đẩy Thương mại 
Công bằng9

Nâng cao nhận thức về sự cần 
thiết của công bằng hơn trong 
thương mại thế giới bằng cách 

giao dịch công bằng với các cộng 
đồng nghèo.

Tôn trọng 
môi trường10

Quan tâm đến môi trường bằng 
cách sử dụng tối đa năng lượng 
và nguyên liệu bền vững đồng 

thời giảm thiểu chất thải và 
ô nhiễm.

Lệ Phí nộp đơn: €525 
Lệ Phí chứng nhận (năm đầu tiên): Nộp một lần trước khi kiểm toán và phụ thuộc vào số lượng thành viên, sản 
phẩm, nhà máy chế biến và các yếu tố khác, từ € 1.505 đến €3.470
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Kiểm tra tại chỗ:
Đến hiện trường, 
kiểm tra văn phòng, 
viết báo cáo

Đi thanh tra

4Có
1. Bản câu hỏi
2. Hóa đơn
3. Kiểm tra tại chỗ

8 Không
Từ chối đơn

Nhà sản xuất

Báo cáo kiểm tra
+ 2. ý kiến

Ủy ban chứng nhận

Ủy ban phúc thẩm

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

Đơn của Nhà sản xuất Kiểm tra chung liệu nhà sản xuất 
có phù hợp với hệ thống

Báo cáo kiểm tra

Thông tin về Quyết định chứng nhận

Nhà sản xuất có thể phản đối quyết định đó
Quyết định Chứng nhận 
cuối cùng



Internationale Grune Woche Berlin (https://www.gruenewoche.de/)
Hội chợ thương mại quốc tế quan trọng được tổ chức hàng năm tại Berlin (còn được gọi là Tuần lễ Xanh Quốc tế Berlin) 
dành cho các nhà chế biến và tiếp thị trong nông nghiệp và các ngành công nghiệp thực phẩm khác nhau. Ngoài ra, bên 
lề hội chợ còn diễn ra các sự kiện đặc biệt như Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Quốc tế, Diễn đàn Tương lai vì Phát triển 
Nông thôn, Diễn đàn Công nghiệp Thực phẩm và Nông nghiệp Quốc tế. Hội chợ là nơi để các nhà nhập khẩu lựa chọn 
tìm nguồn cung ứng, xây dựng mạng lưới và quảng bá thương hiệu. 
Hội chợ diễn ra từ ngày 20 - 29/1/2023 tại Messe Berlin. 

Hội chợ Thực phẩm và Đồ uống Na Uy Umami Arena (https://umamiarena.no/en/home/)
Đây là sự kiện quan trọng nhất trong ngành thực phẩm và đồ uống Na Uy. Hội chợ này được tổ chức 3 năm 1 lần kể từ 
năm 1978 và cũng là nơi gặp gỡ số một của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống ở các nước Bắc Âu. 
Trong năm 2020, hội chợ đã có 440 gian hàng từ 15 nước và 25.718 khách tham dự. 
Các đối tác chính đều là thành viên của NHO (Tổng liên đoàn giới chủ doanh nghiệp lớn nhất ở Na Uy): NHO Reiseliv (Hiệp 
hội khách sạn Na Uy), NHO Mat & Drikke (Hiệp hội Na Uy về thực phẩm và đồ uống) và Hiệp hội Đầu bếp Na Uy (Norske 
Kokkers Landsforening). 
Hội chợ diễn ra từ ngày từ 14 - 17/2/2023 tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Noa Spektrum, Thị trấn Lillestrom, Na Uy 
(cách thủ đô Oslo 20km).

HortEx Vietnam (https://www.hortex-vietnam.com/)
Đây là triển lãm và hội nghị quốc tế về công nghệ sản xuất và chế biến Rau, hoa quả tại Việt Nam. Tại Hortex, các doanh 
nghiệp tham gia sẽ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các khách hàng tiềm năng, tăng cường các hoạt động xúc tiến, 
xuất khẩu. Triển lãm thu hút các chuyên gia, người mua hàng và khách tham quan từ các nơi trên thế giới. Triển lãm & hội 
nghị quốc tế lần thứ 5 về công nghệ sản xuất và chế biến Rau, Hoa, Quả tại Việt Nam được tổ chức bởi Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ Quảng cáo & Triển lãm Minh Vi VEAS (Việt Nam) và Công ty Nova Exhibitions BV (Hà Lan). 
Triển lãm diễn ra vào ngày 1 - 3/3/2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Tp.Hồ Chí Minh. 

International Agricultural Fair 2023 (https://www.neventum.com/tradeshows/international-agricultural-fair)
Hội chợ Nông Nghiệp Quốc Tế là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lĩnh vực nông nghiệp của Đông Nam 
Âu và cũng nằm trong danh sách mười hội chợ nông nghiệp quan trọng nhất châu Âu với lượng khách tham quan và 
quảng bá sản phẩm từ 60 quốc gia trên toàn thế giới. Sự kiện quy tụ các đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp thực phẩm và đồ uống, máy móc nông nghiệp, thiết bị công nghiệp chế biến thực phẩm, thực phẩm 
hữu cơ,...
Hội chợ diễn ra từ 25/2 - 5/3/2023 tại Paris Porte de Versailles (VIPARIS), Pháp. 

Fruit Logistica Berlin (https://www.fruitlogistica.com/en/)
Đây là hội chợ triển lãm và bán buôn các sản phẩm hoa quả tươi lớn nhất thế giới . Hội chợ Fruit Logistica bao phủ tất cả 
các lĩnh vực kinh doanh sản phẩm tươi và cung cấp một bức tranh toàn cảnh về những đổi mới, sản phẩm và dịch vụ mới 
nhất tại mọi liên kết trong chuỗi cung ứng quốc tế chuyên về rau xanh, hoa quả, và các mặt hàng nông sản khác. Hội chợ 
là nơi để các doanh nghiệp xây dựng và kết nối mạng lưới liên lạc trong mọi lĩnh vực của ngành. 
Triển lãm diễn ra từ ngày 8 - 10/2/2023 tại Messe Berlin. 

Macfruit -Italia (https://www.macfrut.com/en/)
Hội chợ trái cây và rau quả quốc tế - Macfruit là một trong ba hội chợ thương mại quốc tế thường niên lớn nhất tại Châu 
Âu, với hơn 90 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực trái cây và rau quả, từ khâu sản xuất đến thương mại,… tham gia dưới 
sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia, Vùng Emilia - Romagna và Cơ quan xúc tiến thương mại Italia. Việc 
tham gia Hội chợ mang đến nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các đối tác mới, mở rộng thị trường tiêu thụ 
và nắm bắt những cơ hội mà EVFTA mang lại. 
Hội chợ diễn ra từ 3 - 5/5/2023 tại Rimini Expo Centre, Italy.

Anuga - hội chợ chuyên ngành Thực phẩm & Đồ uống (https://www.anuga.com/)
Anuga là hội chợ thực phẩm & đồ uống lớn nhất trên quy mô toàn cầu, được tổ chức 2 năm một lần tại Cologne, Đức. Hơn 
7000 công ty từ 109 quốc gia chọn Anuga để trưng bày các sản phẩm và dịch vụ của họ liên quan đến F&B thực phẩm, đồ 
uống. Các hội chợ chuyên ngành đồng tổ chức với hội chợ Anuga bao gồm: Hội chợ Bánh mì & Tiệm bánh, Hội chợ Thực 
phẩm đông lạnh & tươi sống, Hội chợ về đồ uống, Hội chợ về thịt và hữu cơ, Hội chợ về thực phẩm chế biến từ bơ sữa. 
Hội chợ diễn ra từ ngày 7 - 11/10/2023 tại Messe Cologne, Đức. 

CÁC HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM NGÀNH NÔNG NGHIỆP 
VÀ THỰC PHẨM TRONG NĂM 2023

7DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CHO DNNVV TRONG NGÀNH HÀNG GIA VỊ, RAU QUẢ VIỆT NAM



Dự án Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV 
trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam (SFV - 

Export) do Liên minh Châu Âu tài trợ, được phối hợp thực 
hiện bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng Liên đoàn 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

Dự án được triển khai trong hai năm 2022 - 2023 nhằm 
thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm gia vị, rau, quả vào thị 
trường EU, thông qua hỗ trợ kỹ thuật để doanh nghiệp 

tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, thực hành 
bền vững; hỗ trợ phát triển thị trường; và tăng cường 

năng lực ngành. Trong khuôn khổ dự án các khóa đào 
tạo và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu giúp doanh nghiệp 

tuân thủ và được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn an 
toàn thực phẩm do Châu Âu công nhận như IFS, BRC và 

chứng nhận Fairtrade sẽ được triển khai. 

Thông tin chi tiết về các khóa đào tạo xin liên hệ 
Ban Quản lý dự án theo địa chỉ: 

Ông Nguyễn Hoàng Duy, 
VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa Hà Nội. 

Email: duynh@vcci.com.vn

Tài liệu này được biên soạn với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu. 
Các nội dung trong tài liệu này thuộc trách nhiệm dư ̣ án SFV-Export và 

không nhất thiết phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu
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