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2. Short news – Thanh Nien newspaper, August 27

3. Barroso: More economic reforms sustain Vietnam growth – SaigonTimes, August 27
http://english.thesaigontimes.vn/36374/Barroso‐More‐economic‐reforms‐sustain‐Vietnam‐
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Barro s o : Mo re e c o no mic re fo rms s us tain Vie tnam g ro wth
Binh Nguyen

Wednesday, Aug 27,2014, 20:52 (GMT+7)

EC President Jose Manuel Barroso gestures when fielding a question about the EU‐Vietnam
FTA at a business luncheon held by EuroCham in HCMC on August 26 ‐ Photo: Binh Nguyen
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HCMC ‐ President of the European Commission (EC) Jose Manuel Barroso stressed the
importance of more economic reforms and more openness to support Vietnam’s growth.
Barroso raised the point at a business luncheon organized by the European Chamber of
Commerce in Vietnam (EuroCham) on August 26 as part of his two‐day visit to Vietnam. The
special dialogue with the EC president on European Union (EU) and Vietnam relations in
HCMC attracted participation of around 80 diplomats and high‐profile business leaders.
Barroso took Vietnam’s socio‐economic achievements after adopting adoi moi (renovation)
policy less than three decades ago as a typical example of what the nation could gain from
opening up the market.
“Through the policy of doi moi, Vietnam has moved from rigidity and control to openness
and flexibility ‐ allowing room first for domestic private enterprises, then for foreign
investors and gradually a greater role for market forces in more and more parts of the
economy,” he said.
Barroso said openness has fueled Vietnam’s economic growth of more than 6% on average
in 2006‐2013. “This has meant huge falls in poverty and the rise of Vietnam up the ranks of
global economies.”
More European companies have invested in Vietnam and Barroso said the country attracted
656 million euros (around US$880 million) from Europe last year alone. “This investment is
spurring further growth ‐ more than half of exports are carried out by companies which have
benefited from foreign investment,” he said.
The EU is amongst the leading foreign investors in Vietnam with over US$17 billion pledged
for more than 1,300 projects here in the country, according to the EU‐funded Multilateral
Trade Assistance Project (EU‐Mutrap).
Barroso said the EU represents the number one export destination of Vietnam. Figures of
the Ministry of Industry and Trade supported his view, showing Vietnam posted
merchandise export revenue of more than US$132 billion last year, increasing 15.4% year‐
on‐year. The EU contributed US$24.3 billion of the figure and the United States US$23.9
billion.
“For Vietnam’s spectacular success to continue, more economic reforms and more openness
will be needed,” Barroso said. “We need sound fiscal policy, good regulation and supervision
of the financial sector and structural reform to increase competitiveness and seize the
opportunities of the global economy.”
He said fighting corruption and ensuring an efficient judicial system are key to improving the
business environment in any countries, including Vietnam.
A FTA will elevate EU‐Vietnam ties to a higher plane and it will lead Vietnam to a new stage
of development. “It will help Vietnam move forward on the path of openness in a broad
range of ways and will contribute to modernization of this country. I believe this country has
a great potential,” Barroso said.
The FTA will require both sides to eliminate tariffs and look at the broader range of trade
and investment barriers that their companies face.
Two‐way trade between the EU and Vietnam, according to Barroso, reaches 27 billion euros
(some US$36 billion) a year. “… this is just a fraction of the EU’s total trade, meaning that we
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are still only scratching the surface of this relationship. What we need is a partnership for
the long term.”
Talking about the process of the FTA, Barroso said the negotiations have reached a decisive
stage but some difficult decisions and more ambitions will be needed for it to be concluded.
“We need to reach a solid result, one that serves the interests of our stakeholders. And
some of the most important European stakeholders are represented here in this room.”
EuroCham chairwoman Nicola Connolly said EuroCham has witnessed a phase of stable
recovery and growth in Vietnam and strong efforts from the Government to implement
policies to regain macro‐economic stability.
Connolly said the European business community in Vietnam agreed that the FTA
negotiations offer an excellent opportunity for the future, with estimates showing a
substantial GDP rise and an increase of 35% in exports to the EU market.
“The success of the agreement will not only have a significant impact on our members but
also on potential European investors, particularly SMEs (small‐ and medium‐sized
enterprises),” Connolly said.
Asked when the EU and Vietnam conclude their FTA talks, Barroso said it is expected that
Vietnam will make some concessions on its side and negotiations will end soon.
Vietnam has taken part in negotiations over a wide range of new agreements, including the
Trans‐Pacific Partnership (TPP). “In light of this, the status quo is not an option,” Barroso
said. “We need to move forward in order to avoid falling behind.”
4. EU remains Vietnam’s largest export market – VOV, August 26
http://english.vov.vn/Economy/EU‐remains‐Vietnams‐largest‐export‐market/280519.vov

EU remains Vietnam’s largest export market
(VOV) ‐The European Union EU) is currently the second largest trade partner and the
number one export market of Vietnam, said European Commission (EC) President Jose
Manuel Durao Barroso.
The EC President made the remark while meeting with representatives from European
businesses, the European Chamber of Commerce in Vietnam (Eurocham), and a number of
Consulates General in Ho Chi Minh City on August 26.
He noted two‐way trade turnover hit
more than US$13 billion in the first six
months of 2014, up nearly 13% from a
year earlier. Key items included garment
and textiles, footwear, coffee, seafood,
timber products, electronics, and
consumer goods.
As many as 23 out of 28 EU member
countries are investing roughly US$18.4
billion in 1,471 projects in the country.
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HCM City attracted 538 EU‐funded projects with a combined capital investment of US$2.8
billion, Manuel Barroso said.
He spoke highly of the EU’s comprehensive cooperation with Vietnam, which he described
as a promising market and reliable partner in the region and the world. The EU always
strongly supports Vietnam’s development strategy towards building an industrial country by
2020, he underscored.
After the meeting, President Manuel Barroso visited the War Remnants Museum, the
Municipal Theatre, the Saigon Notre‐Dame Basilica, and the Municipal Post Office before
meeting with HCM City Mayor Le Hoang Quan later the same day.
5. Many opportunities for investment and trading from Europe to Vietnam – Nguoi Lao
dong, Sep 1st
http://nld.com.vn/doi‐song‐tieu‐dung/nhieu‐co‐hoi‐dau‐tu‐thuong‐mai‐tu‐chau‐au‐vao‐viet‐
nam‐2014090117042839.htm

Nhiều cơ hội đầu tư, thương mại từ châu Âu vào Việt Nam
Thứ Hai, 17:07 01/09/2014
Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jose Manuel Barroso vừa gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp
châu Âu tại Việt Nam.
Bà Nicola Connolly Chủ tịch EuroCham, cho biết EuroCham đại diện cho 800 doanh nghiệp
thành viên, liên kết với 5 hiệp hội lớn nhất đại diện các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam,
tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua các buổi đối thoại trực tiếp. Công việc của
Eurocham còn được thể hiện trong ấn phẩm Sách trắng xuất bản hằng năm và ấn phẩm tiếp
theo sẽ được công bố trong tháng 11 tới. Điều quan trọng hơn, các tiểu ban ngành nghề
EuroCham đã và đang tích cực phối hợp cùng các bên liên quan. Hằng quý, EuroCham công
bố kết quả chỉ số môi trường kinh doanh dựa trên đánh giá của các doanh nghiệp châu Âu.
Quan điểm hiện tại của các doanh nghiệp thành viên rất tích cực và chỉ số mới nhất từ quý II
vừa qua đã đạt mức cao trong 3 năm qua.
Chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu đến Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của
quan hệ hợp tác hiện tại và tiềm năng giữa 2 thị trường Việt Nam ‐ EU. EU là đối tác thương
mại lớn thứ hai của Việt Nam với tổng giá trị thương mại hàng hóa trong năm 2013 đạt 24,2
tỉ euro. Bên cạnh đó, EU là trong số các nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 1.800 dự
án FDI trong năm 2013. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam ‐ EU sẽ mang đến nhiều cơ
hội đầu tư và thương mại từ châu Âu vào Việt Nam, đồng thời GDP và giá trị xuất khẩu của
Việt Nam sang EU có thể tăng đến 35%.
Sự kiện này là cơ hội lớn để cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp thu ý kiến
của Chủ tịch Ủy ban châu Âu và lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Ngoài ra, vị
chủ tịch này còn giải đáp các thắc mắc từ phía khách mời, đặc biệt là khả năng phát triển mối
quan hệ hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
G.Hưng
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6. President of EC met European businesses in Vietnam – Nhip cau dau tu, August 28
http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=21022-chu-tich--uy-ban-chau-au-gap-go-cong--dong-doanhnghiep-chau-au-tai-viet-nam

Chủ tịch Ủy ban châu Âu gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam
Tác giả: Sơn Nguyễn 28/08/2014 10:58
Chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban
châu Âu đến Việt Nam nhấn mạnh
tầm quan trọng của quan hệ hợp
tác hiện tại và tiềm năng giữa hai
thị trường Việt Nam‐EU

Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jose Manuel Barroso có chuyến
viếng thăm Việt Nam. Trong chuyến đi này, Chủ tịch sẽ gặp đại diện của Chính phủ Việt Nam,
Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh
nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
Vào thứ ba, nhân chuyến thăm TP.HCM, EuroCham đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch và
các đại diện cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Ngài Jose Manuel Durao Barroso, Chủ tịch Ủy
ban châu Âu, ông Franz Jessen, Đại sứ‐ Trưởng đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, bà
Nicola Connolly Chủ tịch EuroCham đã phát biểu tại sự kiện này.
Một trong các chủ đề được nhắc đến là các vòng đàm phán hiện tại của Hiệp định Thương
mại Tự do Việt Nam‐EU.
Bà Connolly cho biết: "EuroCham đại diện cho 800 doanh nghiệp thành viên, liên kết với 5
hiệp hội lớn nhất đại diện các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, tất cả đều có mặt ở sự
kiện hôm nay. Chúng tôi là diễn đàn lớn cho các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Chúng
tôi công bố hàng năm Sách Trắng tư vấn về các vấn đề quan trọng từ ngành ô tô đến ngành
rượu vang và rượu mạnh”.
"Eurocham tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua các buổi đối thoại trực tiếp. Công
việc của chúng tôi được trình bày trong ấn phẩm Sách trắng xuất bản hàng năm, và ấn phẩm
tiếp theo sẽ được công bố trong tháng 11. Điều quan trọng hơn, các tiểu ban ngành nghề
EuroCham đã và đang tích cực phối hợp cùng với các bên liên quan", bà nói thêm.

8

7. EuroCham has many efforts to push EU – Vietnam relations – Banking Times, August 27
http://thoibaonganhang.vn/tin‐tuc/1‐eurocham‐gop‐phan‐tich‐cuc‐thuc‐day‐quan‐he‐eu‐
viet‐nam‐24442.html

27/08/2014 11:59 AM

EuroCham góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ EU‐Việt Nam
Bà Nicola Connolly Chủ tịch EuroCham cho biết, Eurocham tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt
Nam thông qua các buổi đối thoại trực tiếp. Các Tiểu ban ngành nghề EuroCham cũng đã và
đang tích cực phối hợp, hợp tác cùng với các bên liên quan của Việt Nam. Bên cạnh đó, hàng
quý EuroCham công bố kết quả Chỉ số môi trường kinh doanh dựa trên đánh giá của các DN
châu Âu.
Tại cuộc gặp cộng đồng 800 DN châu Âu tại Việt Nam
nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam 2 ngày 25‐26/8
vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso
nhấn mạnh: “Tôi đến đây lần thứ hai chính xác là bởi tôi
tin tưởng vào tiềm năng của đất nước Việt Nam và vào
mối quan hệ song phương của chúng ta. Tôi tin tưởng
chúng ta sẽ gặt hái được nhiều từ việc hợp tác chặt chẽ
hơn nữa, cả trên bình diện chính trị và kinh tế”.
Ông Barroso bày tỏ vui mừng khi thấy rằng EuroCham tiếp tục mở rộng và phát triển về số
lượng thành viên và tầm quan trọng, song song với những phát triển của Việt Nam và việc
thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ song phương EU‐Việt Nam.
“Sự có mặt của tôi ở đây ngày hôm nay là một minh chứng cho thấy chúng tôi coi trọng
EuroCham và sự ghi nhận chúng tôi dành cho công việc của quý vị. Quý vị cũng là những Đại
sứ của EU và là phương tiện quan trọng trong quảng bá những quan tâm và giá trị của chúng
ta” – Chủ tịch Barroso nói.
Tại cuộc gặp, bà Nicola Connolly Chủ tịch EuroCham cho biết, Eurocham tiếp tục hỗ trợ
Chính phủ Việt Nam thông qua các buổi đối thoại trực tiếp. Công việc của EuroCham được
trình bày trong ấn phẩm Sách trắng xuất bản hàng năm, và ấn phẩm tiếp theo sẽ được công
bố trong tháng 11 tới. Các Tiểu ban ngành nghề EuroCham cũng đã và đang tích cực phối
hợp, hợp tác cùng với các bên liên quan của Việt Nam.
Bên cạnh đó, hàng quý EuroCham công bố kết quả Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) dựa
trên đánh giá của các DN châu Âu. Quan điểm hiện tại của các DN thành viên rất tích cực và
chỉ số từ quý II vừa qua đã đạt mức cao trong ba năm trở lại đây.
Chuyến thăm của Chủ tịch Ủy Ban châu Âu đến Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của
quan hệ hợp tác hiện tại và tiềm năng giữa hai thị trường Việt Nam‐EU. EU hiện là đối tác
thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với tổng giá trị thương mại hàng hoá trong năm 2013
đạt 24,2 tỷ Euro.
Bên cạnh đó, EU là một trong số các nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với hơn 1.800 dự án
FDI trong năm 2013. Hiệp định FTA Việt Nam‐EU dự kiến được ký kết vào tháng 10 năm nay
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sẽ mang đến nhiều cơ hội đầu tư và thương mại từ châu Âu vào Việt Nam, đồng thời GDP và
giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU có thể tăng đến 35%. ĐL
8. President of EC met European businesses in Vietnam – Tai chinh online, August 27th
http://tapchitaichinh.vn/Tin‐tuc/Chu‐tich‐Uy‐ban‐chau‐Au‐gap‐go‐cong‐dong‐doanh‐nghiep‐
chau‐Au‐tai‐Viet‐Nam/53050.tctc

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam
Thứ tư 27/08/2014 13:17
PV.

(Tài chính) Ngày 26 tháng 8 năm 2014, nhân chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh, ông Jose
Manuel Barroso ‐Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã có buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp
châu Âu tại Việt Nam.

Chuyến thăm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác hiện tại và tiềm năng giữa
hai thị trường Việt Nam ‐ EU. Ảnh: EuroCham
Tại buổi gặp, có đại diện phái đoàn châu Âu tại Việt Nam, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp
và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, ông Franz Jessen, Đại sứ‐ Trưởng phái
đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam, bà Nicola Connolly Chủ tịch EuroCham đã có những
phát biểu quan trọng. Một trong các chủ đề được nhắc đến là các vòng đàm phán hiện tại
của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam‐EU. Bà Connolly cho biết: "EuroCham hiện nay
đang đại diện cho 800 doanh nghiệp thành viên, liên kết với 5 hiệp hội lớn nhất đại diện các
doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.
Hàng năm EuroCham công bố sách Trắng tư vấn về các vấn đề quan trọng từ ngành Ô tô đến
ngành Rượu vang và rượu mạnh. Eurocham tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua
các buổi đối thoại trực tiếp. Ngoài ta ấn phẩm Sách trắng xuất bản hàng năm cải thiện môi
trường kinh doanh tại Việt Nam vì lợi ích của các bên có liên quan.
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Hiện các Tiểu ban ngành nghề EuroCham đã và đang tích cực phối hợp cùng với các bên liên
quan" nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam vì lợi ích của các bên có liên quan.
Ngoài ra hàng quý, EuroCham công bố kết quả chỉ số môi Trường Kinh doanh dựa trên đánh
giá của các doanh nghiệp châu Âu. Quan điểm hiện tại của các doanh nghiệp thành viên rất
tích cực. Nhân sự kiện ông Jose Manuel Barroso cũng đã giải đáp các thắc mắc từ phía khách
mời, đặc biệt là khả năng phát triển mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và liên
minh Châu Âu.
Chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu đến Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của
quan hệ hợp tác hiện tại và tiềm năng giữa hai thị trường Việt Nam ‐ EU”. Hiện nay EU là đối
tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với tổng giá trị thương mại hàng hoá trong năm
2013 đạt 24,2 tỷ Euro. Bên cạnh đó, EU là trong số các nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với
hơn 1.800 dự án FDI trong năm 2013. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam ‐ EU được sẽ
mang đến nhiều cơ hội đầu tư và thương mại từ Châu Âu vào Việt Nam, đồng thời GDP và
giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU có thể tăng đến 35%.
9. Leaders of Ho Chi Minh People Committee met President of EC – Vietnamplus, August 26
http://www.vietnamplus.vn/lanh‐dao‐thanh‐pho‐ho‐chi‐minh‐tiep‐chu‐tich‐uy‐ban‐chau‐
au/278155.vnp

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu
HOÀNG ANH TUẤN (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 26/08/14 20:51

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso gặp gỡ với các đại diện doanh nghiệp châu Âu, Euro
Cham và Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 26/8, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có
buổi tiếp ông Jose Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) đang có chuyến thăm Việt
Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân bày tỏ vui mừng được đón
tiếp ông Jose Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu tại thành phố và tin tưởng rằng
chuyến thăm của ngài chủ tịch tiếp tục góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị,
hợp tác phát triển và mở ra giai đoạn hợp tác có chất lượng cao hơn nữa giữa Việt Nam và
Liên minh Châu Âu (EU).
Ông Lê Hoàng Quân cho rằng, những năm qua mối quan hệ giữa Việt Nam và EU ngày càng
phát triển, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính diễn ra trên quy mô
toàn cầu. Việc Ủy ban Châu Âu và Chính phủ Việt Nam xúc tiến các vòng đám phán Hiệp định
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thương mại tự do Việt Nam ‐ EU và tiến tới ký kết hiệp định này sẽ góp phần tăng cường hợp
tác vì lợi ích của hai bên.
Thông báo một số nét về hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tại Thành phố Hồ
Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương nhận được
nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư Châu Âu, các lĩnh vực hợp tác chính gồm có kinh tế,
thương mại, khoa học, giáo dục, y tế, du lịch...
Hiện trên địa bàn thành phố có 233 văn phòng đại diện của các Tập đoàn, công ty của Châu
Âu; về lĩnh vực đầu tư, hiện các nhà đầu tư của EU có 833 dự án đầu tư tại thành phố với
tổng số vốn hơn 8,9 tỷ USD. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và
EU cũng ngày càng phát triển. Trong 7 tháng đầu năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất
sang EU hơn 2,1 tỷ USD và nhập khẩu từ EU hơn 1,2 tỷ USD.
Cám ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp đoàn, ông Jose Manuel
Barroso, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu bày tỏ vui mừng được chứng kiến trước sự phát triển
mạnh mẽ, năng động của thành phố. Chia sẻ về kết quả chuyến thăm Việt Nam, ông Jose
Manuel Barroso cho biết những cuộc hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã diễn ra
rất thân tình, điều này đã phản ánh mối quan hệ song phương bền chặt giữa EU và Việt
Nam.
Cung cấp một số thông tin trong cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp Châu Âu đang hoạt
động ở Việt Nam vào trưa 26/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Jose Manuel Barroso cho
biết, hầu hết các doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam lâu năm đều
bày tỏ hài lòng cũng như nhìn thấy được tương lai hợp tác, phát triển tốt đẹp tại Việt Nam,
trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Jose Manuel Barroso, việc kết thúc đàm phán
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam ‐ EU trong thời gian tới là cơ sở để thúc đẩy hợp tác
thương mại giữa hai bên, qua đó mang lại lợi ích cho cả cộng đồng doanh nghiệp và người
dân hai bên.
Ông Jose Manuel Barroso cho biết: Các doanh nghiệp Châu Âu đánh giá rất cao nguồn nhân
lực của Việt Nam về sự chăm chỉ, thông minh nhưng nguồn nhân lực này cần phải đào tạo,
nâng cao kỹ năng của mình. EU sẵn sàng hỗ trợ, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh
vực này để phục vụ cho nhu cầu phát triển của Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.
Với tiềm năng và vị trí của mình, ông Jose Manuel Barroso tin tưởng, trong tương lại không
xa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ là thành phố quan trọng đối với Việt Nam mà còn
của cả khu vực Đông Nam Á.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Jose Manuel
Barroso, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đã có cuộc gặp gỡ với đại diện cộng đồng doanh nghiệp
Châu Âu tại Việt Nam; đi thăm một số địa chỉ văn hóa lịch sử tại thành phố gồm Bảo tàng
chứng tích chiến tranh; Bưu điện Thành phố và Nhà thờ Đức Bà./.
10. European businesses hope EU – Vietnam FTA – Vietnam Party Community newspaper,
August 27th
http://baodientu.chinhphu.vn/Kinh‐te/Doanh‐nghiep‐chau‐Au‐mong‐FTA‐Viet‐
NamEU/207172.vgp

Doanh nghiệp châu Âu mong FTA Việt Nam‐EU
09:52, 27/08/2014
(Chinhphu.vn) ‐ Nhiều doanh nghiệp châu Âu cho biết đang rất quan tâm tới Hiệp định
Thương mại tự do Việt Nam‐EU và mong Hiệp định này sớm được thông qua.
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Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jose Manuel Barroso phát biểu tại buổi gặp gỡ đại diện các DN
châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Lê Anh
Trong khuôn khổ chuyến thăm TP.HCM ngày 26/8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jose
Manuel Barroso đã có buổi gặp gỡ đại diện các DN châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam
Tại đây, nhiều DN châu Âu cho biết họ tiếp tục đặt niềm tin vào môi trường đầu tư tại Việt
Nam, đồng thời các DN bày tỏ đang rất quan tâm tới Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam‐
EU và mong Hiệp định này sớm được thông qua. Khi đó, nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư,
hoạt động thương mại từ châu Âu vào Việt Nam và cùng với đó, giá trị xuất khẩu của Việt
Nam vào EU sẽ tăng mạnh.
Cũng trong khuôn khổ buổi gặp gỡ này, bà Nicola Connolly, Chủ tịch Phòng Thương mại châu
Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết EuroCham là đại diện cho 800 DN thành viên và liên kết
với 5 hiệp hội lớn nhất đại diện các DN châu Âu tại Việt Nam. Hàng quý, EuroCham vẫn công
bố kết quả chỉ số môi trường kinh doanh dựa trên đánh giá của các DN châu Âu đang hoạt
động tại Việt Nam.
Bà Nicola Connolly cho biết quan điểm hiện tại của các DN châu Âu là rất tích cực, phần lớn
tin tưởng vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
Phát biểu với cộng đồng DN châu Âu, ông Jose Manuel Barroso nhấn mạnh EU đánh giá cao
quan hệ hợp tác đối tác toàn diện với Việt Nam. Không chỉ là một quốc gia có nền kinh tế
đang phát triển với thị trường đầu tư đầy tiềm năng, Việt Nam còn là một đối tác quan
trọng, đáng tin cậy của châu Âu trong khu vực và trên thế giới.
Ðặc điểm nổi bật trong thương mại hai chiều Việt Nam ‐ EU là tính bổ sung cao, ít
cạnh tranh.
6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang EU đạt 17,5
tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 13,1 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm
2013.
Về đầu tư, tính đến tháng 6/2014, đã có 23/28 nước EU đầu tư vào Việt Nam với
1.471 dự án, tổng vốn đăng ký 18,38 tỷ USD, tập trung vào các ngành công nghiệp
chế biến, chế tạo; sản xuất phân phối điện, khí, nước; thông tin truyền thông; kinh
doanh bất động sản.
Riêng tại TP.HCM, hiện có 233 văn phòng đại diện các tập đoàn, công ty của EU;
833 dự án với tổng vốn khoảng 8,9 tỷ USD của các nhà đầu tư châu Âu.
Lê Anh
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11. EU highly appreciate Agreement on Comprehensive Partnership and
Cooperation (PCA) between Vietnam and the EU – VOV, August 26th
http://vov.vn/chinh‐tri/eu‐danh‐gia‐cao‐quan‐he‐hop‐tac‐doi‐tac‐toan‐dien‐voi‐viet‐nam‐
348091.vov

EU đánh giá cao quan hệ hợp tác đối tác toàn diện với Việt Nam
Thứ 3, 16:41, 26/08/2014
VOV.VN ‐ Liên minh châu Âu luôn dành sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Việt Nam trên con
đường hướng tới một nước công nghiệp vào năm 2020.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 26/8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông
Jose Manuel Barroso đã đến TP HCM và có buổi gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp châu Âu,
Euro Cham và một số Tổng lãnh sự quán.
Phát biểu với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jose Manuel
Barroso nhấn mạnh: Liên minh châu Âu (EU) đánh giá cao quan hệ hợp tác đối tác toàn diện
với Việt Nam. Không chỉ là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển với thị trường đầu tư
đầy tiềm năng, Việt Nam còn là một đối tác quan trọng, đáng tin cậy của châu Âu trong khu
vực và trên thế giới. EU luôn dành sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Việt Nam trên con đường
hướng tới một nước công nghiệp vào năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso phát biểu tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp EU
tại TP HCM
Hiện nay, EU là một trong những đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu
lớn nhất của Việt Nam. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam sang EU đạt hơn 13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái, với các mặt hàng
chủ yếu là dệt may, giày dép, cà phê, thủy sản, đồ gỗ, điện tử, hàng tiêu dùng… Trong hợp
tác đầu tư, đã có 23/28 quốc gia EU đầu tư vào Việt Nam với 1.471 dự án, tổng vốn đăng ký
gần 18,4 tỷ USD. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều dự án nhất với 538
dự án, tổng vốn đầu tư gần 2,8 tỷ USD.
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Sau buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã đến thăm
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát thành phố, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố
Hồ Chí Minh.
Theo kế hoạch, tối nay (26/8), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tiếp
Đoàn Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại Hội trường Thống Nhất./.
Ngọc Xuân/VOV‐TP HCM
12. E.U. remains Vietnam's largest export market: Barroso – Xinhua, August 26
http://en.ce.cn/main/latest/201408/27/t20140827_3434239.shtml

E.U. remains Vietnam's largest export market: Barroso
Last Updated: 2014‐08‐26 20:42 | Xinhua
The European Union (E.U.) is currently the second largest trade partner and the top export
market of Vietnam, said European Commission (EC) President Jose Manuel Durao Barroso
here on Friday.
The EC president made the remarks while meeting with representatives from European
businesses, the European Chamber of Commerce in Vietnam (Eurocham) and a number of
Consulates General in Ho Chi Minh (HCM) City during his one‐day visit to the city, according
to state‐run Radio Voice of Vietnam (VOV).
Vietnam‐E.U. two‐way trade turnover hit more than 13 billion U. S. dollars in the first six
months of 2014, up nearly 13 percent from a year earlier.
Key items included garments and textiles, footwear, coffee, seafood, timber products,
electronics, and consumer goods, VOV quoted the EC president as saying.
Twenty‐three out of 28 E.U. member countries are investing roughly 18.4 billion U.S. dollars
in 1,471 projects in Vietnam.
HCM City attracted 538 E.U.‐funded projects with a combined capital investment of 2.8
billion U.S. dollars.
At the meeting, Barroso spoke highly of the E.U.'s comprehensive cooperation with Vietnam,
which he described as a promising market and reliable partner in the region and the world.
The E.U. always strongly supports Vietnam's development strategy towards building an
industrial country by 2020, he said.
While in the city, Barroso visited local historic and cultural sites including the War Remnants
Museum, the Municipal Theatre, the Saigon Notre‐Dame Basilica and the Municipal Post
Office.
He also met with HCM City's mayor Le Hoang Quan.
Barroso paid a two‐day visit to Vietnam, starting from Monday, at the invitation of
Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung to boost broader Vietnam‐E.U. cooperation,
local media reported.
13. Leaders of Ho Chi Minh People Committee met President of EU – Tin tuc online, August 26
http://www.baotintuc.vn/chinh‐tri/lanh‐dao‐thanh‐pho‐ho‐chi‐minh‐tiep‐chu‐tich‐uy‐ban‐
chau‐au‐20140826202544000.htm

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu
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Chiều 26/8, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có
buổi tiếp ông Jose Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đang có chuyến thăm Việt
Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso phát biểu tại buổi buổi gặp gỡ các đại
diện doanh nghiệp châu Âu, Euro Cham và Tổng lãnh sự quán tại TP Hồ Chí Minh.
Ảnh: Thanh Vũ ‐ TTTXVN
Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân bày tỏ vui mừng được đón
tiếp ông Jose Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu tại thành phố và tin tưởng rằng
chuyến thăm của ngài chủ tịch tiếp tục góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị,
hợp tác phát triển và mở ra giai đoạn hợp tác có chất lượng cao hơn nữa giữa Việt Nam và
Liên minh Châu Âu (EU).
Ông Lê Hoàng Quân cho rằng, những năm qua mối quan hệ giữa Việt Nam và EU ngày càng
phát triển, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính diễn ra trên quy mô
toàn cầu. Việc Ủy ban Châu Âu và Chính phủ Việt Nam xúc tiến các vòng đám phán Hiệp định
thương mại tự do Việt Nam ‐ EU và tiến tới ký kết hiệp định này sẽ góp phần tăng cường hợp
tác vì lợi ích của hai bên.
Thông báo một số nét về hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tại Thành phố Hồ
Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương nhận được
nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư Châu Âu, các lĩnh vực hợp tác chính gồm có kinh tế,
thương mại, khoa học, giáo dục, y tế, du lịch...
Hiện trên địa bàn thành phố có 233 văn phòng đại diện của các Tập đoàn, công ty của Châu
Âu; về lĩnh vực đầu tư, hiện các nhà đầu tư của EU có 833 dự án đầu tư tại thành phố với
tổng số vốn hơn 8,9 tỷ USD. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và
EU cũng ngày càng phát triển. Trong 7 tháng đầu năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất
sang EU hơn 2,1 tỷ USD và nhập khẩu từ EU hơn 1,2 tỷ USD.
Cám ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp đoàn, ông Jose Manuel
Barroso, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu bày tỏ vui mừng được chứng kiến trước sự phát triển
mạnh mẽ, năng động của thành phố. Chia sẻ về kết quả chuyến thăm Việt Nam, ông Jose
Manuel Barroso cho biết những cuộc hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã diễn ra
rất thân tình, điều này đã phản ánh mối quan hệ song phương bền chặt giữa EU và Việt
Nam.
Cung cấp một số thông tin trong cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp Châu Âu đang hoạt
động ở Việt Nam vào trưa 26/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Jose Manuel Barroso cho
biết, hầu hết các doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam lâu năm đều
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bày tỏ hài lòng cũng như nhìn thấy được tương lai hợp tác, phát triển tốt đẹp tại Việt Nam,
trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Jose Manuel Barroso, việc kết thúc đàm phán
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam ‐ EU trong thời gian tới là cơ sở để thúc đẩy hợp tác
thương mại giữa hai bên, qua đó mang lại lợi ích cho cả cộng đồng doanh nghiệp và người
dân hai bên.
Ông Jose Manuel Barroso cho biết: Các doanh nghiệp Châu Âu đánh giá rất cao nguồn nhân
lực của Việt Nam về sự chăm chỉ, thông minh nhưng nguồn nhân lực này cần phải đào tạo,
nâng cao kỹ năng của mình. EU sẵn sàng hỗ trợ, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh
vực này để phục vụ cho nhu cầu phát triển của Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.
Với tiềm năng và vị trí của mình, ông Jose Manuel Barroso tin tưởng, trong tương lại không
xa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ là thành phố quan trọng đối với Việt Nam mà còn
của cả khu vực Đông Nam Á.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Jose Manuel
Barroso, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đã có cuộc gặp gỡ với đại diện cộng đồng doanh nghiệp
Châu Âu tại Việt Nam; đi thăm một số địa chỉ văn hóa lịch sử tại thành phố gồm Bảo tàng
chứng tích chiến tranh; Bưu điện Thành phố và Nhà thờ Đức Bà.
Anh Tuấn
14. European Union enhances investment in Vietnam – Dai Doan Ket, August 28
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1372&chitiet=88409&Style=1

Châu Âu tăng cường đầu tư vào Việt Nam (28/08/2014)
Ngày 27‐8, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM) đã công bố kết quả
chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu tới Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp (DN)
châu Âu tại TPHCM trong hai ngày (25, 26‐8).
EUROCHAM cho biết, ông Jose Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã có buổi gặp gỡ
với các đại diện cộng đồng DN châu Âu. Trong đó, một trong các chủ đề được nhắc đến là
các vòng đàm phán hiện tại của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam‐EU. Bà Connolly, Chủ
tịch EUROCHAM cho biết: "Có khoảng 800 DN thành viên, liên kết với 5 hiệp hội lớn nhất đại
diện các DN châu Âu tại Việt Nam đã có mặt ở sự kiện này. Về cơ bản, EUROCHAM cam kết
tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua các buổi đối thoại trực tiếp, nhằm tăng cường
đầu tư trên các lĩnh vực từ khu vực EU vào TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo bà
Connolly, dự kiến cơ quan đại diện các DN châu Âu tại Việt Nam sẽ công bố ấn phẩm Sách
trắng xuất bản và được công bố trong tháng 11 tới. Bên cạnh đó, hàng quý, EUROCHAM vẫn
công bố kết quả "Chỉ số Môi trường kinh doanh dựa trên đánh giá của các DN châu Âu”.
Cuộc khảo sát được thực hiện trong quý II/2014, cho thấy: quan điểm của các DN thành viên
đánh giá rất tích cực vào chỉ số này. Từ đó, dự báo quan hệ hợp tác hiện tại và tiềm năng
giữa hai thị trường Việt Nam‐EU trong những năm tiếp theo.
Tại các buổi gặp gỡ với các DN châu Âu, ông Jose Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban châu Âu
cũng nhấn mạnh, EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với tổng giá trị thương
mại hàng hoá trong năm 2013 đạt 24,2 tỷ Euro. Bên cạnh đó, EU là một trong số các nhà đầu
tư lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 1.800 dự án FDI trong năm 2013. Hiệp định Thương mại Tự
do Việt Nam ‐ EU được sẽ mang đến nhiều cơ hội đầu tư và thương mại từ châu Âu vào Việt
Nam, đồng thời GDP và giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU có thể tăng đến 35%. Tại buổi
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gặp gỡ các DN châu Âu tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng đã giải đáp các thắc mắc
từ phía khách mời, đặc biệt là khả năng phát triển mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa Việt
Nam và liên minh châu Âu.
LÊ ANH
15. Enhancing economic cooperation between Vietnam and EU – Quan doi nhan dan,
August 26
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi‐vn/61/43/kinh‐te‐xa‐hoi/tang‐cuong‐hop‐tac‐kinh‐te‐giua‐
viet‐nam‐va‐eu/318711.html

Tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU
QĐND ‐ Thứ ba, 26/08/2014 | 21:23 GMT+7
QĐND Online – “Việt Nam không chỉ là một quốc
gia có nền kinh tế đang phát triển với thị trường
đầu tư đầy tiềm năng mà còn là một đối tác quan
trọng, đáng tin cậy của châu Âu trong khu vực và
trên thế giới. EU luôn dành sự ủng hộ mạnh mẽ
đối với Việt Nam trên con đường hướng tới một
nước công nghiệp vào năm 2020”, Chủ tịch Ủy
ban châu Âu Jose Manuel Barroso cho biết trong
chuyến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso
Ngày 26‐8, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban
châu Âu José Manuel Barroso trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ
tịch UBND Lê Hoàng Quân bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu
José Manuel Barroso và cảm ơn sự hỗ trợ của liên minh châu Âu đối với Việt Nam, trong đó
có Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso cũng bày tỏ vui mừng quay trở lại Việt Nam
lần thứ 2 và lần đầu tiên đến thăm thành phố thấy được sự năng động, vai trò của thành
phố. Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso cho biết, các cuộc hội đàm giữa hai bên
diễn ra trong không khí thân mật gần gũi, phản ánh quan hệ song phương bền chặt giữa EU
và Việt Nam. Hai bên cũng đã thảo luận về những nỗ lực mạnh mẽ hơn dể thúc đẩy tiến
trình đàm phán, mang lại lợi ích to lớn
về kinh tế cho người dân.
Trước đó, ngay sau đến sân bay Tân Sơn
Nhất, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose
Manuel Barroso đã có buổi gặp gỡ đại
diện các doanh nghiệp châu Âu, Euro
Cham và một số Tổng lãnh sự quán. Ông
Jose Manuel Barroso cho biết: Liên minh
châu Âu (EU) đánh giá cao quan hệ hợp
tác đối tác toàn diện với Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
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Tại TP Hồ Chí Minh hiện có 233 văn phòng đại diện các tập đoàn, công ty của Liên minh châu
Âu; có 833 dự án với tổng vốn khoảng 8,9 tỷ USD của các nhà đầu tư châu Âu. Hiện nay, EU
là một trong những đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của
Việt Nam. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU
đạt hơn 13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái, với các mặt hàng chủ yếu là dệt
may, giày dép, cà phê, thủy sản, đồ gỗ, điện tử, hàng tiêu dùng…
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cũng dành thời gian đến thăm
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát thành phố, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện TP Hồ Chí
Minh.
Tin, ảnh: VIỆT HOÀNG
16. President of EC met European businesses in Ho Chi Minh city – VTV9, August 27
http://vtv9.com.vn/kinh‐te/trong‐nuoc/20581‐vtv9‐chu‐tich‐uy‐ban‐chau‐au‐giao‐luu‐voi‐
doanh‐nghiep‐chau‐au‐tai‐tp‐hcm.html

Thứ Tư, 27/08/2014 11:25
(VTV9)‐ Chủ tịch Ủy ban Châu Âu giao lưu với Doanh nghiệp Châu Âu tại TP.HCM
(VTV9)‐ Chiều ngày 26/8, tại TP.HCM, ông Jose Manuel Baroso, chủ tịch Uỷ ban Châu
Âu đã đến giao lưu với các doanh nghiệp Châu Âu tại TPHCM.
Tại buổi giao lưu, các doanh nghiệp Châu Âu tại TPHCM đã có nhiều thắc mắc với chủ tịch Uỷ
ban Châu Âu về kinh tế Việt Nam như trước ảnh hưởng về sự kiện có liên quan với Trung
Quốc, khả quan trong đàm phán FTA và xác định tiềm năng môi trường phát triển của Việt
Nam.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso phát biểu tại buổi buổi gặp gỡ các đại diện
doanh nghiệp châu Âu, EuroCham và Tổng lãnh sự quán tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ ‐
TTTXVN
Ông Baroso cho biết, liên minh Châu Âu đánh giá cao mối quan hệ giao thương với Việt Nam
và khẳng định rằng môi trường Việt Nam đầy hứa hẹn. Các doanh nghiệp Châu Âu đã đầu tư
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hơn 1.800 dự án tại Việt Nam, và lượng hàng hoá Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu đứng
thứ 2 trong năm 2013, kim ngạch đạt gần 40 tỷ Euro.
Thị trường Việt Nam là thị trường đang phát triển với dân số trẻ và xu hướng của người tiêu
dùng hiện đại, riêng TPHCM có nhiều cơ hội cho nhà đầu tư châu Âu như phát triển về
nguồn nhân lực, công nghệ, khoa học và các ngành phụ chưa phát triển năng lượng, dịch vụ
y khoa...
Để khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác này, lãnh đạo 2 nước đang nỗ lực đàm phán
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam‐EU (FTA) trong thời gian sớm nhất.
Trí Hiển
17. Saigon Giai phong, August 27
18. Vietnam needs more ambitions – Tuoi tre online, August 27
http://tuoitre.vn/The‐gioi/625201/viet‐nam‐can‐tham‐vong‐hon‐nua.html
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