
Thông cáo báo chí 
www.abvietfrance.org       www.ccifv.org  
 
Paris, 10 Tháng 1, 2022 
 
Ngày 10 tháng 1 vừa qua, Thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại 
Pháp - ABVietFrance và Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam - CCIFV đã được kí 
kết gia hạn. 
Hiện nay, mặc dù số lượng người gốc Việt tại Pháp được ước tính trên 350 000 người, cộng đồng 
người Việt lớn nhất tại Châu âu,  và là cộng đồng Việt lâu năm nhất trên thế giới, nhưng mối quan hệ 
kinh tế thương mại giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với con số này. 
Theo thoả thuận này, Hội Doanh nhân Viêt Nam tại Pháp - ABVietFrance, và Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Pháp tại Việt Nam - CCIFV, sẽ là cầu nối giữa hai quốc gia và mạng lưới phát triển quan 
hệ cho doanh nghiệp Pháp và Việt Nam.  
Trong khuôn khổ này, CCIFV và ABVietFrance sẽ phát triển các hoạt động trong lĩnh vực thương mại, 
văn hóa và đào tạo. Hai tổ chức sẽ làm việc để  : 

- Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Pháp, chủ yếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xúc tiến 
thương mại thông qua các chương trình hội thảo trực tiếp hay trực tuyến, công tác khảo sát 
thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp, và Pháp tại Viêt Nam ; 

- Xúc tiến đầu tư Pháp tại Việt Nam, và ngược lại. 
 
Theo ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội Doanh Nhân Việt Nam tại Pháp, ABVietFrance: "Việc gia hạn 
hợp tác với Phòng Thương mại Công nghiệp Pháp tại Việt Nam - CCIFV, là sáng kiến tuyệt vời để khởi 
đầu năm mới 2022, năm Nhâm Dần. Được thành lập đúng vào ngày Quốc khánh Việt Nam, 2 tháng 9, 
năm 2010, cách đây hơn 11 năm, hội ABVietFrance quy tụ các doanh nhân được thừa hưởng cả hai 
nền văn hóa Pháp và Việt, với kinh nghiệm chuyên môn vững chắc trong nhiều lĩnh vực, nhằm thúc 
đẩy việc trao đổi thương mại giữa Pháp, các nước Châu Âu và Việt Nam. Sự hiện diện của đại diện 
ABVietFrance tại TP HCM, Hà Nội, và tại nhiều tỉnh thành tại Việt Nam đã giúp mở rộng mạng lưới các 
mối quan hệ với nhiều công ty địa phương và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay, với 400 hội 
viên và 600 đối tác của ABVietFrance, sự thỏa thuận hợp tác với CCIFV là một bước đột phá trong kế 
hoạch phát triển của Hiệp hội chúng tôi: một mặt, ABVietFrance mang tới cho CCIFV thông tin về các 
doanh nghiệp Việt Nam, mặt khác, CCIFV sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về mạng lưới các doanh 
nghiệp Pháp. 
Ông Thibaut Giroux, Chủ tịch CCIFV, chia sẻ về mối quan hệ hợp tác này: “Chúng tôi rất phấn khởi về 
việc gia hạn quan hệ hợp tác này giữa hai tổ chức, hiệp hội phi lợi nhuận của chúng tôi, với mạng lưới 
hơn 260 doanh nghiệp thành viên, đã hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển tại Việt Nam từ 1989, sẵn 
sàng hợp tác với các thành viên ABVietFrance. CCIFV hiện diện tại Hà Nội và TP HCM, đồng thời trực 
thuộc mạng lưới toàn cầu của Phòng Thương mại Pháp (126 Phòng Thương mại Pháp tại 96 quốc gia, 
35 000 thành viên trên toàn thế giới). Việt Nam là một quốc gia có tương lai đầy hứa hẹn, sự tích hợp 
sức mạnh của hai tổ chức chúng ta được khởi động lại sẽ là lợi thế lớn cho cộng đồng doanh nghiệp 
hai nước. Chúng tôi nhiệt liệt kính mời các thành viên ABVietFrance liên hệ với phòng quản lý của 
chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ ưu đãi. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển các phòng ban cho từng 
lĩnh vực trong hai năm qua để tiếp cận thị trường Việt Nam một cách chặt chẽ nhất có thể. Quảng bá, 
kết nối và hỗ trợ là sứ mệnh của chúng tôi. » 
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