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Thông cáo báo chí 
Công bố kết quả và Trao giải dành cho doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam 2018 

22 tháng 6 năm 2018, 18:30 - 22h30, Khách sạn Park Hyatt Saigon 
 
 
Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam 
(CCIFV) và 45 năm quan hệ Ngoại giao Pháp – Việt, CCIFV vinh hạnh tổ chức Gala Diner - Lễ 
Trao giải dành cho doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam 2018, với sự có mặt của ngài Đại sứ 
Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary. Gala Diner đã được tổ chức ngày 22/6/2018 tại khách 
sạn Park Hyatt Saigon. 
 
Gala Diner đã chào đón khoảng 250 khách mời đến tham dự vào một buổi tiệc tối mang đậm 
phong cách Pháp đồng thời cùng thưởng thức các tiết mục biểu diễn vô cùng đặc sắc và ấn 
tượng của nhiều nghệ sĩ Pháp - Việt tài ba. 
Đây cũng là lễ trao giải cho những người thắng cuộc của cuộc thi “Giải Thưởng dành cho các 
doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam”, được tổ chức lần thứ 4 vào năm nay.  
 
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 (năm được mệnh danh là Năm Pháp “Year of 
France”) tại Việt Nam bởi CCIFV, Giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp Pháp và các 
cá nhân : 

• đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường hoạt động và hội nhập tại Việt Nam;  
• có nhiều đóng góp trong quan hệ kinh tế giữa hai nước Pháp – Việt. 

Ban giám khảo sẽ chọn ra bốn (4) doanh nghiệp và một (1) cá nhân xuất sắc cho năm (5) Giải 
thưởng. Ban giám khảo gồm: 

- Ông Vincent FLOREANI: Tổng Lãnh sự Pháp tại Việt Nam; 
- Ông Henri Charles CLAUDE: Chủ tịch CCIFV và Giám đốc điều hành Aden Vietnam; 
- Bà Christina AMELN: Tư vấn cao cấp về Phát triển bền vững và là người sáng lập của 
Ameln & Co. AB, Chuyên viên tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ & Phát triển Cộng đồng LIN; 
- Ông NGUYỄN Văn Tâm: Giám đốc điều hành Intek, Nhà giáo và Doanh nhân; 
- Ông Guy BALZA: Cựu Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bỉ (Beluxcham) and 
Thành viên Hội đồng Quản trị Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Âu (Eurocham), 
Giám đốc điều hành OMG Asia; 
- Ông Jean-Charles BELLIOL: Giám đốc Tài chính FIT Group, Thủ quỹ CCIFV. 

5 Giải thưởng gồm: 
   - Giải Doanh nghiệp xuất sắc  trong Trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility)  
   - Giải Doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc (Start-up)  
   - Giải Doanh nhân xuất sắc (Entrepreneur) 
   - Giải Cựu du học sinh Pháp xuất sắc (France Alumni Vietnam)  
   - Giải Doanh nghiệp xuất sắc (Business Excellence)  
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Gala Diner được tổ chức với sự đồng hành của : 
• các nhà tài trợ Kim Cương: BNP Paribas và Pernod Ricard Vietnam,  
• các nhà tài trợ Vàng: Air France, Mazars, DS Avocats và Orès Group,  
• và các nhà tài trợ Bạc: DS Avocats, Jardin des Sens, OFO Travel và Pullman Vũng Tàu. 

 
Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp đoạt giải “Giải thưởng dành cho các doanh nghiệp 
Pháp tại Việt Nam 2018” :  
 
- Giải Doanh nghiệp xuất sắc trong Trách nhiệm xã hội (CSR) – Thuộc về Les Vergers du 

Mekong 

Từ năm 2000, Les Vergers du Mekong đã hợp tác với nông dân Việt Nam, hướng tới các trang 
trại địa phương và phát triển bền vững. Đảm bảo 100% từ thiên nhiên, họ đã sản xuất nước 
ép, mứt thủ công, cà phê rang chọn lọc và trà hữu cơ. 

- Giải Doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc (Startup) – Thuộc về WisePass 

WisePass chuyên cung cấp các dịch vụ cho thành viên, bao gồm gói dịch vụ miễn phí, ăn trưa, 
ăn tối, café Starbucks và vé xem phim tại hơn 150 nhà hàng, rạp chiếu ở 3 quốc gia. 

- Giải Doanh nhân xuất sắc (Entrepreneur) – Thuộc về CEL Consulting 

Sáng lập bởi Julien Brun, CEL chuyên về Quản lý Chuỗi Cung ứng cho những thị trường mới 
nổi. Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ. 

- Giải Cựu du học sinh Pháp xuất sắc (France Alumni Vietnam) – Thuộc về Hoàng Ngọc 
Thạch 

Hoàng Ngọc Thạch là Giám đốc Thương mại của Bamboo Airways Company, hãng hàng không 
mới với chi phí phù hợp với người Việt nam, dự tính sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2019 với 
4 máy bay A321 neo. 

- Giải Doanh nghiệp xuất sắc (Business Excellence) – Thuộc về Neovia  

Neovia Việt Nam là công ty con của Neovia - Tập đoàn INVIVO, một trong những tập đoàn 
hàng đầu trên thế giới về dinh dưỡng và sức khoẻ vật nuôi. Neovia có 60 năm kinh nghiệm và 
cam kết sử dụng bền vững tài nguyên trong tương lai. 

 
 

PRESS CONTACT 
Ms. Marie-France NGUYEN (EN, FR) 
Communications Manager 
Tel: +84 28 3825 8625 (ext. 111) 
Email: mf.nguyen@ccifv.org 

Ms. Vy NGUYEN (VN, EN, FR) 
Communications Manager 
Tel: +84 28 3825 8625 (ext. 112) 
Email: vy.nguyen@ccifv.org 
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