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PwC: Duy trì tăng trưởng cho các doanh nghiệp Việt Nam 

 
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018 – Để duy trì đà tăng trưởng và cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị 
quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung nâng cao năng lực trên ba yếu tố: con người, công 
nghệ và quản trị, bà Đinh Thị Quỳnh Vân – Tổng Giám đốc Công ty PwC Việt Nam nhận định tại Hội 
nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018 tổ chức ở Hà Nội. 
  
Khoảng 1.300 đại biểu đến từ Việt Nam, ASEAN và các đối tác thương mại hàng đầu như Mỹ, Nhật 
Bản và Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam với chủ đề “Việt Nam - Đối 
tác kinh doanh tin cậy: Kết nối và Sáng tạo”. Sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018. 
  
Tại hội nghị cấp cao này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế 
giới Borge Brende đã phát biểu khai mạc và đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp về vai trò 
của Việt Nam trong chuỗi giá trị ASEAN và toàn cầu. Sự kiện mang lại cho các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước cơ hội gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ đến từ khu vực ASEAN và 
quốc tế, có được cái nhìn sâu sắc về nền kinh tế Việt Nam, cũng như khám phá các cơ hội kinh 
doanh mới trong các lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư. 
  
Nâng cao năng lực để tăng trưởng 

 
Đại diện cho PwC Việt Nam - đối tác tri thức của hội nghị, Tổng Giám đốc Đinh Thị Quỳnh Vân đã có 
bài phát biểu trong phiên thảo luận “Việt Nam - Kết nối và Sáng tạo: Những cơ hội mới trong kinh 
doanh”. Bà cũng tham gia tọa đàm cùng các khách mời là lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam, 
Ngân hàng Phát triển Châu Á, Citi Việt Nam và Vietjet Air. 
 
Các nghiên cứu mới nhất cho thấy Việt Nam đã liên tục tăng trưởng vượt trội so với khu vực về GDP, 
vốn đầu tư nước ngoài, lực lượng lao động và bộ phận dân số có mức thu nhập trung bình. Bà Quỳnh 
Vân cho rằng đây là cơ sở để khẳng định Việt Nam đang là một trong những ngôi sao sáng của 
ASEAN và nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, bà chỉ ra rằng lợi thế cạnh tranh dựa trên chi phí lao động 
thấp sẽ dần mất đi giá trị trong những năm tới, khi các công nghệ mới và những biến động về thương 
mại toàn cầu sẽ đe dọa tới lợi thế này. 
 
“Để phát triển bền vững, ba yếu tố chính các doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư là công nghệ, nhân 
tài và quản trị”, bà Quỳnh Vân nhấn mạnh. “Dưới tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0, các công 
ty nên cân nhắc nghiêm túc việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh của mình để trở nên thông minh 
hơn, hiệu quả hơn, minh bạch hơn và có sức đề kháng tốt hơn trước các rủi ro. Muốn vậy, họ sẽ cần 
trang bị cho mình các công nghệ cần thiết, những con người có đầy đủ kỹ năng để vận hành những 
công nghệ đó, cũng như một cấu trúc quản trị phù hợp cho doanh nghiệp.” 
 
"Các doanh nghiệp cần phải đi đầu trong quá trình này, nhưng Chính phủ cần đóng vai trò tạo điều 
kiện cho sự thay đổi đó, đặc biệt là thông qua việc xây dựng thể chế, đào tạo nguồn kỹ năng và cung 
cấp cơ sở hạ tầng cho kết nối kỹ thuật số", bà Vân chia sẻ. 
 
Cải thiện hợp tác trong khu vực  
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PwC đã giới thiệu nghiên cứu về các nền kinh tế ASEAN mang tên “Tương lai của ASEAN - Thời khắc 
hành động”, đồng thời ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Tương lai của ASEAN: Góc nhìn Việt Nam” nhằm 
cung cấp cái nhìn sâu sắc về các động lực tăng trưởng của Việt Nam và so sánh sức cạnh tranh của 
Việt Nam với các nước trong ASEAN. 
 
Báo cáo “Tương lai của ASEAN: Góc nhìn Việt Nam” tập trung vào phân tích một số lĩnh vực có tiềm 
năng phát triển lớn, bao gồm dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng và cơ sở hạ tầng - giao thông. Đối với 
mỗi lĩnh vực, báo cáo so sánh Việt Nam với các thị trường khác trong ASEAN và nhấn mạnh các lĩnh 
vực tăng trưởng chính và cơ hội mà các nhà đầu tư có thể tận dụng. 
 

“Chúng tôi tin rằng việc phát triển các lĩnh vực này sẽ giúp Việt Nam cải thiện vị thế của mình cũng 
như khả năng hợp tác trong khu vực. Bên cạnh những hạ tầng “cứng” rất cần thiết để cải thiện kết nối 
xuyên biên giới như đường sắt, đường bộ và cảng biển, ngành dịch vụ tài chính sẽ cung cấp hạ tầng 
“mềm” để thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư,” bà Quỳnh Vân giải thích. 
 
“Trong khi đó, hàng tiêu dùng có tiềm năng lớn để tăng cường thương mại giữa Việt Nam và các 
nước trong khu vực, nhờ tận dụng thị trường tiêu dùng rộng lớn và sự gần gũi về địa lý của các nền 
kinh tế ASEAN.” 
 
Từ xuất phát điểm là một nền kinh tế nhỏ trong ASEAN, Việt Nam đã gia nhập nhóm các nước có thu 
nhập trung bình và trở thành một trong những nền kinh tế mới nổi năng động nhất trong khu vực. 
Theo các chuyên gia từ PwC và các tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN, 
Việt Nam sẽ tiếp tục mang đến những triển vọng đầy hứa hẹn cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, để thành công thì các doanh nghiệp sẽ cần hiểu thấu đáo bối cảnh kinh doanh của Việt Nam và 
xác định được các cơ hội và thách thức đối với sự tăng trưởng./. 

 
 

- HẾT THÔNG CÁO - 
 
Thông tin cho tòa soạn: 
 

1. Đọc báo cáo “Tương lai của ASEAN: Góc nhìn Việt Nam” tại 
https://www.pwc.com/vn/vn/future-of-asean-vietnam-perspective  

2. Trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN, các chuyên gia PwC đã tham gia một cuộc họp 
báo về báo cáo “Tương lai của ASEAN - Thời gian để hành động” vào ngày 12/9. Xem lại bản 
ghi hình cuộc họp báo tại https://www.pwc.com/asean  

3. Để tìm hiểu thêm về Hội nghị Kinh doanh Việt Nam năm 2018, vui lòng truy cập: 
http://www.vietnambusinesssummit.com.vn/  

 

Giới thiệu PwC 

Tại PwC, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. 

Chúng tôi là một mạng lưới các công ty PwC tại 158 quốc gia với hơn 236.000 nhân viên luôn cam kết 

cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính và tư vấn thuế và pháp lý chất 

lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng cách 

truy cập trang web www.pwc.com và www.pwc.com/vn. 

 
Giới thiệu PwC Việt Nam 

PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994. Đội ngũ chuyên 

gia của PwC gồm khoảng 1.000 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh 

doanh tại Việt Nam và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và 

tư vấn trên cả nước. Ngoài ra, PwC còn có Công ty Luật PwC Việt Nam, Công ty Tư vấn PwC Việt 

Nam và Công ty Dịch vụ An toàn Thông tin PwC Việt Nam nhằm đa dạng và chuyên biệt hóa các dịch 

vụ cung cấp cho thị trường. 

 

Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ chuyên 

gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách 

hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho 

khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên 

toàn thế giới.  

https://www.pwc.com/vn/vn/future-of-asean-vietnam-perspective
https://www.pwc.com/asean
http://www.vietnambusinesssummit.com.vn/
http://www.pwc.com/vn
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