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Thủ tướng Pháp, Ngài Edouard Philippe, sẽ tới thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm kép 45 năm 
quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam. Năm 2018 đánh dấu 
sự phát triển chưa từng có trong quan hệ giữa hai nước với các chuyến thăm cấp cao, đặc biệt sau 
chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. 

Tháp tùng Thủ tướng đặc biệt sẽ có Bà Agnès Buzin, Bộ trưởng Bộ Đoàn kết và Y tế, Ông 
Gérald Darmanin, Bộ trưởng Bộ Công vụ và Hành chính công, Ông Mounir Mahjoubi, Quốc vụ khanh 
phụ trách Tài chính và Số hoá cùng các đại biểu dân cử và các lãnh đạo doanh nghiệp, những người 
đang thấy Việt Nam là một thị trường tăng trưởng rất mạnh. 

 
Chuyến thăm của Thủ tướng Pháp có ba mục tiêu : 

- Làm sâu sắc hơn quan hệ chiến lược: Tại Hà Nội, Thủ tướng sẽ hội kiến với Tổng bí thư 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Việt Nam là đối tác 
quan trọng trong lợi ích của Pháp tại Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ 
Dương. 
 
- Phát triển quan hệ đối tác kinh tế và thương mại: Thủ tướng Pháp cùng người đồng cấp 
phía Việt Nam sẽ đồng chủ trì lễ ký kết các hợp đồng thương mại tại Hà Nội. Thủ tướng cũng 
sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nơi có rất nhiều dự án của các doanh 
nghiệp Pháp (về năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông), cũng như Bí thư Thành ủy Thành phố 
Hồ Chí Minh nơi Thủ tướng sẽ tham gia vào một sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh sự năng 
động của tổ chức French Tech, tại một vườn ươm doanh nghiệp do một doanh nhân Pháp 
sáng lập. Cùng thời gian này tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức một diễn đàn Doanh 
nghiệp tập hợp hơn 200 công ty Pháp và Việt Nam. 
 
- Phát triển quan hệ giữa người dân hai nước: Tại Hà Nội, Thủ tướng sẽ khánh thành cơ sở 
mới của Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin. Tiếp theo, Thủ tướng sẽ có cuộc nói chuyện 
với thanh niên Pháp và thanh niên Việt Nam nói tiếng Pháp về những thách thức khí hậu, 
kinh tế và xã hội trong tương lai. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng cũng khánh thành « 
Trung tâm Y tế Pháp » - nơi tập hợp Phòng khám Đa khoa Quốc tế, các doanh nghiệp ngành 
y tế của Pháp tại Việt Nam và các chuyên gia y tế. Cuối cùng, vì quan hệ giữa hai nước cũng 
dựa trên những hồi ức lịch sử chung, Thủ tướng sẽ tới thăm Điện Biên Phủ để tưởng nhớ các 
cựu chiến binh. 
 
Nhân dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam tổ chức diễn đàn Doanh 

nghiệp nhằm mục đích tăng cường trao đổi giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam về những giải 
pháp và mối quan hệ đối tác cần được triển khai để cùng đạt được những tham vọng mới tại Việt 
Nam.  
Sự kiện này nhắm đến nhiều mục tiêu :  

- Tạo điều kiện cho việc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam ; 
- Trao đổi về những vấn đề thời sự liên quan đến thị trường Việt Nam. 
Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp – Việt được đồng tổ chức với Đại sứ quán Pháp, Lãnh sự quán Pháp 

tại Việt Nam, CCE, Business France và Medef International, cùng sự hỗ trợ của Becamex, Sanofi, 
Orès, AB Viet France, Air Liquide, Ceva, Société Générale, Olmix và Air France. 
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Sau khi Ông Henri-Charles Claude, Chủ tịch của CCIFV khai mạc diễn đàn Doanh nghiệp, lần lượt 

sẽ có những bài diễn văn của Ông Gérald Darmanin, Bộ trưởng Bộ Công vụ và Hành chính công Pháp, 
và Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Việt Nam. Tiếp đến, Ông François Corbin, Giám đốc Phát triển 
của Medef International, thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Michelin cũng sẽ có bài phát 
biểu. 
 

Bộ trưởng Bộ Đoàn kết và Y tế Pháp, Bà Agnès Buzin và Business France sẽ trao Giải thưởng cho 
công tác Thiện nguyện Quốc tế tại Doanh nghiệp ở Việt Nam (Grand Prix VIE 2018), nhằm tôn vinh 
bốn đại diện trẻ của Pháp đã có những cống hiến cho doanh nghiệp phát triển thành công tại Việt 
Nam.  

 
Ba hội thảo chuyên đề xoay quanh chủ đề trung tâm « Những tham vọng mới tại Việt Nam » nối 

tiếp nhau sẽ lần lượt được các đại diện phía Pháp và Việt Nam triển khai. Đây là cơ hội trao đổi ý 
tưởng và hiểu biết về mối quan hệ kinh tế giữa Pháp và Việt Nam. Ba chủ đề được đề cập đến: 

 Môi trường kinh doanh mới tại Việt Nam 

 Những thách thức và vấn đề xoay quanh  

 Người tiêu dùng và nhà sản xuất mới  

 

 
NHÀ TỔ CHỨC 
  

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) có vai trò tổ chức sinh hoạt và 
đại diện cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam và tạo thuận lợi cho những trao đổi song 
phương giữa Pháp và Việt Nam. Đi vào hoạt động từ năm 1989, ngày nay CCIFV có hơn 280 thành 
viên gồm nhiều dạng từ thành viên cá nhân cho đến những tập đoàn lớn lẫn các doanh nghiệp tầm 
trung. CCIFV cũng đồng thời là thành viên của mạng lưới Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp 
Quốc tế CCI France International, hiện bao gồm 123 Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp trải 
khắp 92 quốc gia và quy tụ 35 000 doanh nghiệp.  

 
CCIFV đã phát triển nguồn cung ứng dịch vụ hướng đến các doanh nghiệp có ý định phát 

triển tại Việt Nam hoặc trong giai đoạn thâm nhập thị trường Việt Nam. CCIFV cũng đồng hành cùng 
các doanh nghiệp Việt Nam khi họ tiếp cận với thị trường Pháp. CCIFV cung ứng dịch vụ tại Thành 
phố Hồ Chí Minh nơi CCIFV đặt trụ sở, đồng thời tại Hà nội thông qua văn phòng chi nhánh của mình 
tại đây.  
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