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Vietnam Trade Promotion Agency - Vietrade 

• Governmental 
Organization 

• Offices in Vietnam 

• Offices in overseas 

• Key clients: 
TPOs/TSIs and SMEs 
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• Vietrade’s vision-
2025 

• Advisor of Policy 

• Technical assistance 
TPOs/TSIs 

• Technical assistance 
for SMEs 

 

 



The role of Vietrade – Vietrade/GIZ 

• National partner  of GIZ – Facilitation & Coordination: 

• Designing the guidelines: management and coordination  

• Disseminating the guidelines: 

• Departments of MOIT and MARD 

• TPOs/TSIs and associations 

• SMEs 

•   Organizing trainings and workshops: 

• Train-of-Trainer sessions: (05)  Sustainability 

• SME exporters (04) 

• Networks/Strong linkages: ToT, SMEs 

• References inputs for provincial TPOs 

 

• \ 
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Some photos and links 
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Utilization by Government officers 
• MOIT & MARD  

• Commercial counsellors of Vietnam in China 

• Vietrade’s ref offices in China 

• Customs in some provinces with Chinese borders 

• Purpose: 

• Reference sources 

• Sharing (at events, workshops...) 

• Feedback for the Guidelines’ improvement 

• Impacts 

• Narrowing the gap: Policy makers and beneficiaries 

• Strengthening the trade promotion eco-system 

 Inputs for the Guidelines improvements/revisions 
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Utilization by TPOs/TSTs and Associations 
  

• TPOs/TISs in provinces (trading with China) 

• TPOs/TSIs of Vietnam in China 

• Associations (Fruits and Vegis Association, Business 
Associations...)  

•Purpose: 

• Awareness  

• Reference source: action plans 

• Information sharing 

• Improvement of the Guidelines: Comments/feedback 

• Impacts: A Network  
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Some photos and links 
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Utilization by SMEs 

• SMEs: SME exporters and potential SMEs exporters 

• Logistics & certification agencies 

• Purpose: 

• Awarenese  

• Export step, Export Development Plan  

• Contacts and useful addresses 

• Impacts: 

• A live network: collaborating and learning 

• Voluntarily sharing legal information in related channels 

• Voluntarily sharing ideas/inputs for market development 
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Further positively unintended effectivenese from 
SME users: 

• SME exporters:  

• “The guidelines are useful and suitable for SMEs”.  

• “We need more information on market opportunities for some 
specific products such as passion fruit, banana, soya bean, etc” 

• “We need networking and continuously update market 
information” 

• “We need information from Chinese side: market, regulations, 
market tastes, market segments, etc” 

• “Vietrade/GIZ: should have long-term support for sustainable 
development to China’s market” 

• Potential SME exporters:  

• “We need to coach on export development plan”. 

• Cooperative Alliances: (1) further customization; (2) market 
intelligence 

• .. 
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Mr. Pham Ngoc Thuc – Kịm Chinh company 

On Sun, Dec 2, 2018 at 7:28 PM Thức Ngọc Phạm <thucpn@kimchinh.vn> wrote: 

•Dear các chị thân yêu. Sau một thời gian được lời mới từ GIZ và tham gia một số trương trình vừa qua, bản thân là 
một doanh  nghiệp cũng là thành viên của tổ tư vấn em xin có một số gợi ý đóng góp như sau: 

1. Đối với Doanh nghiệp: 

- Cần các buổi tọa đàm, hội thảo hướng dẫn thường xuyên hơn 

- Tổ chức thành lập các hiệp hội ngành hàng, các trung tâm hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp  

- Doanh nghiệp - HTX - Hộ nông dân sản xuất liên kết chặt chẽ  

2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước 

- Thiết lập vùng sản xuất "quy hoạch các vùng trồng” 

- Đàm phán song phương với các nước & TQ có thêm các sản phẩm được chính ngạch xuất khẩu. 

- Tổ chức thường niên các trương trình quảng bá sản phẩm, ví dụ: tuần lễ nông sản việt nam tại Nam Ninh - 
Bắc Kinh - Thượng Hải ... 

- Hỗ trợ cho phép các tổ chức hoạt động tại các nước để có thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp tại địa 
phương. 

3. Về trương trình của GIZ em xin phép được đưa ra các ý kiến như sau: 

1. GIZ tiếp tục hỗ trợ cho các trương trình tại các địa phương:  học hỏi về kinh nghiệm trồng - xuất khẩu - quản lý 
thương hiệu, tập huấn, hội thảo từ các chuyên gia.. 
2. Thành lập một trung tâm "trung tâm hỗ trợ DN" tại TQ:  để có nhiều hơn nữa các thông tin chính thống và có sự 
tham gia của các hiệp hội trái cây - doanh nghiệp của phía TQ 

1.Trên đây là ý kiến cá nhân em. Sức khỏe - thành công - May mắn. Em Thức. 

         --  
thucpn / 0084.868.828.828 
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Utilization by others 
  

• Professors & lecturers  

• Researchers, specialists and 
staffs 

•Purpose: 

• Reference source  

• Sharing 

• Strengthening the linkages 

• Inputs - Advisors 

• Sourses of future trainers and 
experts 
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Impacts 

High visibility of 
VIETRADE and GIZ: 

1.Media 

2.Fanpage 

3.Groups: 

- ToT  

- Agricutural exporters to 
China 
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Current followers: 
almost 500 



Challenges 

• Limitted knowledge on ACFTA of SMEs   

• SMEs exporters:  

• Deeper information on market 
opportunities 

• Interested in other products: passion fruit, 
banana, soya bean, etc. 

• Networking and updated market 
information 

• Potential SMEs exporters:  

• Capacity building, especially coach on 
export plan. 

• Cooperative Alliance  further 
customization on the guidelines 

• The Guideline: Deeper information from 
Chinese side 
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Success factors 

 

•The role of the national host:  

•Strong committment 

• Networking and coordination role 
in the Eco-system 

•  Follow up and synergies 

• Lead consultant team: inspring 

• Trainer team (ToT): committment 

•Full participation of SMEs: Feedback 

•Pioneer SMEs: Leading role 

•Increasing visibility: strategic thinking 

•Live networks: strategic thinking 
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Some photos and links 
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Some photos and links 



 

XIN CẢM ƠN 

 

THANK YOU 
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