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DIALOGUE ON CLIMATE CHANGE GATHERED UN ENVOY AND THE VIETNAMESE
GOVERNMENT
CO-ORGANISED BY EUROCHAM AND EVBN
On the 5th of September 2016, the European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) – in
collaboration with the EU-Vietnam Business Network (EVBN) – hosted the Global Leaders Dialogue
Climate Change and Access to Clean Energy in Vietnam. A landmark event on the topic in Vietnam, this
event gathered Dr. Mary Robinson - UN Special Envoy on El Niño and Climate and Former President
of Ireland -, and representatives from the Vietnamese Government, led by Vice Minister Hoang Quoc
Vuong of the Ministry of Industry and Trade (MOIT). The event was attended by 80 guests and took
place after a closed meeting earlier that morning between Dr. Robinson and MOIT Minister Tran Tuan Anh
together. This pre-event meeting was an opportunity for a high-level exchange on the topic, with Minister
Anh closing the discussion with an offer to Eurocham to hold further joint discussions on green and other
investments in the future.
Mary Robinson is a leading global voice regarding contemporary concerns on climate change and
clean energy, advocating for widespread access to green energy for all strata of society, particularly the
poorest. Dr. Robinson presides over her own foundation, the Mary Robinson Foundation – Climate
Justice (MRFCJ), which argues that responses to climate change should always uphold the principles of
justice, solidarity and equity, prioritising the concerns of the most vulnerable communities. The “climate
justice way”, as the MRFCJ puts it, is a new perspective for the Vietnamese Government, having committed
to take decisions soon in regards to the country’s “green” future.
The presence of MOIT’s Vice Minister Hoang Quoc Vuong enabled the discussion to be framed in the
policy-making context of Vietnam and the Government to have direct contact with Dr. Robinson’s
message. Vice Minister Hoang Quoc Vuong is in charge of energy policies at MOIT and will represent
Vietnam at the Global Growth Week, a high-level event on the topic taking place until 9 September in Jeju,
South Korea. e also is a graduate of Trinity College Dublin, of which Dr. Robinson is the Chancellor.
Dr. Robinson was the first speaker, sharing her message of urgency in addressing climate change, while
highlighting the necessity to include women, rural communities, and minorities in future solutions and
policies in Vietnam. Following Dr. Robinson’s much applauded presentation, Vice Minister Hoang Quoc
Vuong’s talk highlighted examples of how sustainability, environmental protection and clean energy are
already integrated in the Government’s recent policies, with a strong commitment to enhance the importance
of renewable energy in future policy-making.
The content of these talks was then deconstructed in a panel discussion, which included the two key
speakers and business representatives Mr. Gavin Smith from Dragon Capital and Mr. James Mullen
from ABB. A perspective from the NGO side was provided by Ms. Nguy Thi Khanh, Director of Green
ID.
Finally, Mr. Adam Ward of the Global Green Growth Institute (GGGI) shared the key findings of the
Asia Regional Policy Dialogue report: Pushing the Envelope on Renewable Energy, in which Vietnam is

featured. The study shows key performance indicators of several Asian countries and provides
recommendations for a further scale up in renewable energy. This report is to be discussed at the Global
Growth Week in Jeju, South Korea later this week.
This EuroCham Global Leaders Dialogue took place at the Hotel Melia Hanoi and gathered over 80
participants from diverse fields, including business professionals, industry experts, diplomats and embassy
officials and international NGO officers. It was sponsored by Dragon Capital, with the co-sponsorship of
ABB, EAB New Energy, and Freshfields Bruckhaus Deringer.
QUOTES:
Dr. Mary Robinson, President of Mary Robinson Foundation for Climate Justice highlighted:
“Here in Viet Nam - and around the world - the great injustice of climate change is that the communities
most vulnerable to its impacts have done little to contribute to the emissions that are causing global
warming. A climate justice approach to climate action enables sustainable development and requires a
departure from business-as-usual. Good climate action is not just adding a bit of green investment to
finance portfolios or ensuring businesses reduce their own carbon footprint; it is about finding innovative
ways to ensure that the necessary finance and support flows to help developing countries achieve low
carbon, climate resilient pathways to prosperity. To ensure that the transition to low carbon bolsters human
rights, rather than undermines them, investors and businesses should abide by the UN Guiding Principles
on Business and Human Rights and the UN Principles of Responsible Investment. These principles should be
reflected in robustly implemented Environmental, Social and Governance reporting that includes climate
justice considerations. Transparent practices and meaningful engagement with civil society are also
necessary to ensure that the transition leaves no one behind.”
Michael Behrens, Chairman of EuroCham said: “EuroCham and its +900 members have strong interests
in enhancing the Green Growth Sector in Vietnam. In particular, EuroCham would like to facilitate an
urgently needed revision, introduction and implementation of a national renewable energy plan. Reliable,
sustainable and affordable electricity is key to attract FDI – often even a condition for some MNCs.
EuroCham sees great potential for European investments in green and sustainable technologies, especially
solar, wind and biomass but also energy efficient building solutions, water and waste management. Due to
lacking favourable policies and limiting market access conditions, some European investors, particularly in
the renewable energy field, have left and new market entrants are very cautious.”
Tomaso Andreatta, Chair of EuroCham Green Growth Sector Committee commented: “EuroCham
Green Growth Sector Committee is dedicated to helping Vietnam choose sustainable and clean options for
its fast development, bringing the best of European companies' technology and knowhow in this field to
Vietnam. Its focus is on renewable energy, efficient urbanisation, water and waste management. With the
support of the EVBN project and in partnership with Amcham and Dragon Capital, EuroCham is presenting
to the Vietnamese government the 'Made in Vietnam Energy Plan' - a roadmap for cleaner and
economically more sustainable development of Vietnam for the next 20 years in the wake of the
commitments taken at the Paris Agreement on Climate Change. Among its advantages, the plan shows how
to take full benefit of the market and the resources of the Vietnamese and international companies.”

Director of Clean Development at Dragon Capital Group shared: "Dragon Capital's Clean Development
Fund is delighted to support Dr. Robinson's visit to Vietnam and to highlight the benefits to Vietnam of
adopting a strategy to allow Access to Clean Energy."
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Panelists Background
Mary
Robinson

Mary Robinson is President of the Mary Robinson Foundation – Climate Justice. She
served as President of Ireland from 1990-1997 and UN High Commissioner for Human
Rights from 1997-2002. She is a member of the Elders and the Club of Madrid and the
recipient of numerous honours and awards including the Presidential Medal of Freedom
from the President of the United States Barack Obama. In May 2016 Mary was
appointed by the UN Secretary General as his Special Envoy on El Niño and Climate.
She sits on the advisory board of Sustainable Energy For All (SEforAll) and is also a
member of the Lead Group of the Scaling Up Nutrition (SUN) Movement. Between
2013 and 2015 Mary served as the UN Secretary General’s Special Envoy in two roles;
first for the Great Lakes region of Africa and then on Climate Change.
A former President of the International Commission of Jurists and former chair of the
Council of Women World Leaders she was President and founder of Realizing Rights:
The Ethical Globalization Initiative from 2002-2010 and served as Honorary President
of Oxfam International from 2002-2012.
Mary Robinson serves as Patron of the Board of the Institute of Human Rights and
Business, is an honorary member of The B Team, in addition to being a board member
of several organisations including the Mo Ibrahim Foundation and the European Climate
Foundation. She serves as Chancellor of the University of Dublin since 1998.

Vice Minister
Hoang Quoc
Vuong

In Document No. 135 / QD-TTg, dated 26/1/2015, Mr. Hoang Quoc Vuong resigned
from the position of Chairman of the board members of Vietnam Electricity Group to
act as Vice Minister of Industry and Trade.
Before that, according to Decision 1280 / QD-TTg dated 14/09/2012 of the Prime
Minister, from May 9/2012, Hoang Quoc Vuong resigned as Vice Minister of Industry
and Trade and the switch to work in Vietnam Electricity in his capacity as chairman of
the board members of this group.
His current duties and responsibilities:
a) In charge of and directing the electricity sector, the chemical industry.
b) direct the work of the general sum of local trade, the collective economy.
c) direct the work of national defense and industry for national defense; prevention and
flood control; health protection - health, population and family planning.
d) In charge of bilateral relations and market development, the issues related to the
handling of trade disputes and anti-dumping, anti-subsidy abroad for Vietnam goods in
the domestic market Contact intelligent Economy Asia - Europe (currently including the
Russian Federation, Belarus, withdrew, Ca-Kazakhstan, Evil Armenian-a and Housing
Peter-gu-Pakistan).

e) On behalf of the Ministry, Industry and Trade sector's directing the Central Highlands
provinces, including Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai, Kon Tum and Lam Dong.
e) To direct the units: Local Industry Department, the Department of Safety Techniques
and Industrial Environment, Department of Chemicals. On behalf of the Ministry, to
direct the implementation of state management for Vietnam Electricity, Chemical
Industry Corporation Vietnam.
g) Head of flood prevention, search and rescue Ministry of Industry and Trade, and head
of the Ministry of Industry and Commerce and a member of the Government Steering
Committee of AIDS awareness and prevention of drug addiction, prostitution, Steering
Committee members of the Government of new countryside.
h) The chairman of the board, head of the steering committee other related fields.
i) According to the decision of the Prime Minister, as Vice Chairman of the Vietnam
Sub-Committee of the Joint Committee with the Russian Federation Government.
k) Undertake other tasks as assigned by the Minister, the party committees in the
Ministry of Industry and Trade.
Gavin Smith

Gavin is the Director of Clean Development at Dragon Capital Group and Vice
Chairman of EuroCham’s Green Growth Sector Committee.
Since 2008 he has been working in the field of green technology investments in
Vietnam. He has dealt with many foreign investors and helped to establish various
renewable energy projects. He is also a Member of the Board of Tam Long Hydro
Power Company Vietnam in Dak Lak. Thus he is very well aware of the untapped
opportunities and current challenges in developing the clean energy sector in Vietnam.
He is Irish and holds a law degree of Trinity College, Dublin.

James Mullen

With James Mullen, I am delighted to introduce our 3rd panelist with Irish roots. He is
Vice President of ABB in Vietnam.
ABB Group is a leading global technology company in power and automation that
enables utility, industry, and transport and infrastructure customers to improve their
performance while lowering environmental impact. Globally ABB Group operates in
100 countries and employs about 135,000 people and in Vietnam ABB has around 900
employees working nation-wide. ABB is the largest transformers manufacturer by far in
Vietnam. Transformers produced in ABB’s plants in Hanoi and Bac Ninh are also
exported to all over Asia Pacific region.
James has been working with the company in top managerial positions for 8 years in
Vietnam and before that in Australia and China. He holds a degree in Industrial
Automation from Durban University of Technology, South Africa.

Nguy Thi
Khanh

Ms. Khanh is the Director of GreenID which is a Vietnamese non-profit organization
established under the Vietnam Union of Science and Technology Associations
(VUSTA). GreenID is a leading civil society actor working to promote sustainable
development in Vietnam and the larger Mekong region and has been particularly active
to advocate for the development of a sustainable energy sector.

ĐỐI THOẠI VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VỚI SỰ THAM DỰ CỦA ĐẶC PHÁI VIÊN
LIÊN HIỆP QUỐC VÀ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM
EUROCHAM VÀ EVBN ĐỒNG TỔ CHỨC

Ngày 05 Tháng 9 năm 2016, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp với
EU - Mạng Doanh nghiệp Việt Nam (EVBN) đã tổ chức buổi Đối thoại với Lãnh đạo Toàn cầu về Biến
đổi khí hậụ và Tiếp cận Năng lượng sạch tại Việt Nam. Sư kiện đặc biệt này có sự hiện diện của Bà Mary
Robinson – Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về El Niño và Biến đổi Khí hậu, Cựu Tổng thống Ai-len
và đại diện từ phía chính phủ Việt Nam, do Thứ Trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng điều
phối. Sư kiện có sự tham dự của hơn 80 khách mời, được tổ chức sau khi cuộc họp giữa bà Mary Robinson
và Bộ trưởng Bộ Công Thương Ngài Trần Tuấn Anh diễn ra vào cùng ngày.
Bà Mary Robinson là nhà diễn giả có tiếng nói tòan cầu về những vấn đề đương thời về biến đổi khí hậu và
năng lượng sạch, ủng hộ cho việc phát triển rộng rãi việc tiếp cận năng lượng xanh đến tất cả các tầng lớp
trong xã hội; đặc biệt là những người nghèo. Tiến sĩ Robinson, cùng với Quỹ Mary Robinson – Công lý
trong Biến đổi khí hậu, sử dụng lập luận rằng việc phản ứng với vấn đề biến đổi khí hậu cần đảm bảo các
nguyên tắc về sự công bằng, bình đẳng, đòan kết và dành ưu tiên cho cộng đồng dễ bị tổn thương trong xã
hội.
“Công lý trong biến đổi khí hậu” là một khái niệm mới đối với Chính phủ Việt Nam. Sự hiện diện của Thứ
trưởng Hoàng Quốc Vượng tạo cơ hội mở ra cuộc đối thoại trực tiếp giữa những người hoạch định chính
sách của Việt Nam và nhận được thông điệp trưc tiếp từ Bà Mary Robinson. Thứ trưởng Hoàng Quốc
Vượng phụ trách các Chính sách về lĩnh vự Năng lượng của Bộ Công thương và thay mặt Việt Nam tham dự
Tuần lễ Tăng trưởng Tòan Cầu- một sự kiện cấp cao về chủ để năng lượng và biến đổi khí hậu được tổ chức
vào ngày 9 tháng 9 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Ông Vượng đã từng tốt nghiệp đại học Trinity Dublin mà hiện
nay Dr Robinson là hiệu trưởng.
Bà Mary Robinson chia sẻ quan điểm về sự cấp thiết của việc giải quyết hậu quả của Biến đổi Khí hậu. Bà
cũng giới thiệu tầm quan trọng của Công lý Khi hậu và vai trò của phụ nữ, cộng đồng cũng như thiểu số
nông thôn đặc biệt là đối với quốc gia có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Đáp lại phần chia sẻ của
bà Mary Robinson, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh các ví dụ giải pháp bền vững, bảo vệ môi
trường và năng lượng sạch đã được tích hợp trong các chính sách gần đây của Chính phủ, với cam kết tiếp
tục với định hướng này trong các chính sách trong tương lai.
Nội dung của các cuộc đàm phán sau đó đã được phân tích trong một phiên thảo luận chuyên sau, trong đó
bao gồm diễn giả chính và đại diện doanh nghiệp Ông Gavin Smith từ Dragon Capital và ông James Mullen
từ ABB. Một quan điểm từ phía NGO đã bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Green ID chia sẻ.
Cuối cùng, Ông Adam Ward, Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) chia sẻ các kết quả chính của
Đối thoại báo cáo chính sách khu vực châu Á: Thúc đẩy năng lượng tái tạo, trong đó Việt Nam là đặc trưng.
Nghiên cứu cho thấy các chỉ số hoạt động quan trọng của một số quốc gia châu Á và cung cấp các khuyến
nghị cho một quy mô hơn nữa trong năng lượng tái tạo. Báo cáo này sẽ được thảo luận tại Tuần lễ tăng
trưởng toàn cầu, một sự kiện cấp cao về chủ đề đang diễn ra cho đến ngày 09 tháng 9 tại Jeju, Hàn Quốc.
Buổi đối thoại này đã diễn ra tại khách sạn Melia Hà Nội và tập hợp hơn 60 đại biểu đến từ các lĩnh vực đa
dạng, bao gồm các chuyên gia từ các doanh nghiệo, các chuyên gia trong ngành, các nhà ngoại giao và quan
chức đại sứ quán, các tổ chức quốc tế. Sự kiện do tập đoàn Dragon Capital tài trợ chính, và có sự đồng tài
trợ của ABB, EAB New Energy, và Freshfields Bruckhaus Deringer.

Bà Mary Robinson, Chủ tịch Quỹ Mary Robinson về Công lý trong Biến đổi khí hậu nhấn mạnh:
“Tại Việt Nam cũng như trên Thế giới, sự thiếu công bằng trong Biến đổi khí hậu được thể hiện khi cộng
đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất lại không phải những người gây ra vấn đề nóng lên tòan cầu. Sự công bằng
trong biến đổi khí hậu tạo điều kiện cho các hoạt động hướng tới phát triển bền vững và yêu cầu sự góp sức
của Doanh nghiệp. Đóng góp tích cực cho hoạt động này không chỉ đơn thuần là cấp thêm tài chính hay
giảm lượng Cacbon vào môi trường; mà yêu cầu phải có chiến lược tốt để đảm bảo nguồn tài chính lâu dài
cũng như giúp đỡ các nước đang phát triển giảm lượng Cacbon, phát triển thịnh vượng lâu dài.
Để đảm bảo quá trình giảm lượng Cacbon đảm bảo quyền con người, các nhà đầu tư, doanh nghiệp phải tuân
thủ các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc Hướng dẫn về Kinh doanh và quyền con người và các nguyên tắc
của Liên Hợp Quốc về đầu tư có trách nhiệm. Thực hành minh bạch và sự tham gia của xã hội cũng là cần
thiết để đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi không bỏ lại ai phía sau.
Chủ tịch EuroCham Michael Behrens cho biết: "EuroCham và 900 doanh nghiệp thành viên quan tâm
sâu sắc đến việc phát triển ngành tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Đặc biệt, EuroCham mong muốn hỗ trợ cho
quá trình xây dựng, giới thiệu và thực hiện một kế hoạch năng lượng tái tạo quốc gia. Đáng tin cậy, bền
vững và giá điện phải chăng điện là chìa khóa để thu hút FDI - thường thậm chí là điều kiện của một số
MNCs để đầu tư vào Việt Nam. EuroCham nhận thấy tiềm năng lớn cho các nguồn đầu tư từ Châu Âu trong
lĩnh vực công nghệ xanh và bền vững, đặc biệt là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh học
và các giải pháp tối ưu năng lượng trong xây dựng, xử lý nước và chất thải. Do sự thiếu sót các chính sách
ưu đãi đầu tư và những điều kiện thị trường còn han chế, các nhà đầu tư châu Âu, cụ trong lĩnh vưc năng
lượng tái tạo đã phải rời khỏi và các nhà đầu tư mới còn rất e dè.
Ông Tomaso Andreatta, Chủ tịch Tiểu ban Tăng Trưởng Xanh thuộc EuroCham cho biết: “Hoạt động
của Tiểu ban Tăng trưởng Xanh nỗ lực giúp Việt Nam lựa chọn các nguyên liệu sạch và bền vững cho sự
phát triển nhanh chóng, đem đến những công nghệ và bí quyết tốt nhất từ các công ty châu Âu trong lĩnh
vực này tại Việt Nam. Trọng tâm hoạt động của Tiểu ban là năng lượng tái tạo, đô thị hóa hiệu quả, quản lý
nước và chất thải. Với sự hỗ trợ của dự án EVBN và hợp tác với AmCham và Dragon Capital, EuroCham
đang trình bày với chính phủ Việt Nam trong “Kế hoạch Năng lượng sản suất tại Việt Nam”- một lộ trình
phát triển sạch và kinh tế bền vững hơn của Việt Nam trong 20 năm tiếp theo trong trỗi dậy của các cam kết
giới thiệu tại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Trong số những ưu điểm chính, kế hoạch cho thấy làm thế
nào để khai thác trọn vẹn lợi ích của thị trường và các nguồn lực tứ các doanh nghiệp Việt Nam cũng như
quốc tế”
###

Tiểu sữ Diễn giả
Mary Robinson

Bà Robinsonà Chủ tịch Quỹ Mary Robinson - Climate Justice. Bà từng là Cựu tổng
thống Ireland (1990-1997) và là Cao ủy Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân quyền
(1990-1997). Bà là thành viên của hội Elders and the Club of Madrid và được trao
nhiều giải thưởng vinh dự như Huy chương Tự do do Tổng thống Mỹ Barack
Obama trao tặng.
Tháng 5, năm 2016, Bà được bổ nhiệm làm làm đặc phái viên phụ trách vấn đề El
Nino và khí hậu. Bà là thành viên hội đồng cố vấn của tổ chức Sustainable Energy
for All (Năng lượng bền vững cho tất cả) và là thành viên trong Ban Lãnh đạo của
Scaling Up Nutrition Movement. Trong 2013-2015, bà Mary là Tổng thư ký Liên
Hiệp Quốc, kiêm nhiệm hai vai trò: đại diện cho vùng Great Lake Châu Phi và Biến
đổi khí hậu.
Là cựu Chủ tịch của International Commission of Jurists và Hội đồng Nữ Lãnh đạo
Toàn cầu, bà còn là Chủ tịch và người Sáng lập tổ chức Realizing Rights: The
Ethical Globalization Initiative từ 2002-2010 and và Chủ tịch Vinh dự của tổ chức
Oxfam International từ 2002-2012.
Bà Mary Robinson làm việc trong Ban quản trị Học Viện Kinh Doanh và Nhân
Quyền (Patron of the Board of the Institute of Human Rights and Business, là thành
viên vinh dự của The B Team, đồng thời là thành viên trong Ban Điều hành cũa các
tổ chức khác nhau như ũy Mo Ibrahim và Quỹ European Climate . Bà còn là
Chancellor của trường University of Dublin từ năm 1998.

Gavin Smith

Giám Đốc Phát Triển Sạch tại Dragon Capital Group và là Phó Chủ tịch Tiểu ban
Tăng trưởng Xanh thuộc EuroCham.
Từ 2008, ông đã làm việc trong lĩnh vực đầu tư công nghệ xanh tại Việt Nam. Ông
đã làm việc cùng với nhiều nhà đầu tư nước ngoài và thành lập nhiều dự án năng
lượng tái tại. Ông cũng là thành viên Ban Quản trị của công ty Tam Long Hydro
Power Vietnam tại Dak Lak. Do đó ông nắm bắt đươc các cơ hội còn bỏ ngõ cũng
như thách thức trong việc phát triển ngành năng lượng sạch tại Việt Nam.
Ông là người Ai-Len và có bằng Cử nhân Luật từ trường Trinity College, Dublin.

James Mullen

Phó Chủ tịch tập đoàn ABB tại Việt Nam.
ABB Group là một công ty công nghệ hàng đầu thế giới trong điện và tự động hóa
cho phép khách hàng tiện ích , công nghiệp, giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng để
cải thiện hiệu suất của họ trong khi giảm tác động môi trường . Trên toàn cầu, ABB
Group hoạt động tại 100 quốc gia và có khoảng 135.000 người và ở Việt Nam ABB
có khoảng 900 nhân viên. ABB là nhà sản xuất máy biến áp lớn nhất cho đến nay ở
Việt Nam, sản xuất tại nhà máy ABB tại Hà Nội và Bắc Ninh cũng được xuất khẩu
đến trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
James đã làm việc với các công ty ở các vị trí quản lý cao nhất trong 8 năm tại Việt
Nam và trước đó tại Úc và Trung Quốc. Ông có bằng trong tự động hóa công nghiệp
từ Đại học Durban Công nghệ , Nam Phi.

Ngụy Thụy Khanh

Bà Khanh là Giám đốc GreenID, một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam, theo Liên
hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. GreenID là một tổ chức xã hội dân sự
hàng đầu nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam và khu vực sông Mekong
và hoạt động rất tính cự để thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng bền vững.
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About EuroCham
Since its establishment with only 60 members in 1998, the European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham)
has grown to represent 900 European businesses in 2016, among which some of the world’s leading companies. With
offices in both Hanoi and Ho Chi Minh City, EuroCham’s mission is to represent the business interests of its European
members in Vietnam, and to improve the business environment in Vietnam for the benefit of all businesses. EuroCham
also aims at helping Vietnamese enterprises to successfully meet the many challenges posed by the country’s ongoing
global economic integration. As the lead organization representing European business interests in Vietnam,
EuroCham works in partnership with the Belgium-Luxembourg Chamber of Commerce in Vietnam (BeluxCham), the
French Chamber of Commerce and Industry in Vietnam (CCIFV), The Central and Eastern European Chamber of
Commerce in Vietnam (CEEC), the Dutch Business Association Vietnam (DBAV), the German Business Association in
Vietnam (GBA), the Italian Chamber of Commerce in Vietnam (ICham), the Nordic Chamber of Commerce Vietnam
(NordCham) and the Spanish Business Group in Vietnam (SBG).
EuroCham is also a member and founder of the EU-ASEAN Business Council, representing European business interests
in ASEAN; as well as a founding member of the European Business Organisations (EBO) Network, which promotes the
interests of European businesses in more than 30 countries across the globe.
Từ khi thành lập chỉ với 60 thành viên vào năm 1998, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã
phát triển để đại diện cho 900 doanh nghiệp châu Âu, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Có văn phòng
tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của EuroCham là đại diện cho lợi ích kinh doanh của các thành
viên châu Âu của chúng tôi tại Việt Nam, và cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam vì lợi ích của các bên có
liên quan. EuroCham còn có mục tiêu là giúp các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng một cách thành công những thách
thức nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu của đất nước.
Là tổ chức đứng đầu đại diện cho các quyền lợi doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, EuroCham hiện là đối tác với
Phòng Thương mại và Công nghiệp Bỉ - Luxemburg tại Việt Nam (BeluxCham), Phòng Thương mại và Công nghiệp
Pháp tại Việt Nam (CCIFV), Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (CEEC), Hiệp hội doanh nghiệp
Hà Lan tại Việt Nam (DBAV), Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), Phòng Thương mại Ý tại Việt
Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Tây Ban Nha và Chi nhánh Hà Nội của Phòng Thương mại và Công nghiệp Bắc Âu
(NordCham).
EuroCham cũng là một thành viên và nhà sáng lập của của Hội đồng Doanh nghiệp EU -ASEAN, đại diện đại diện cho
quyền lợi của doanh nghiệp châu Âu trong ASEAN và là thành viên của Mạng lưới các Tổ chức Doanh nghiệp châu
Âu (EBO), đại diện cho quyền lợi của các doanh nghiệp châu Âu trên 30 quốc gia trên toàn cầu.

