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THÔNG ĐIỆP THƯƠNG HIỆU 

BECAMEX IDC
NHÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Đối tác tin cậy trong 
lĩnh vực phát triển BĐS 
công nghiệp và đô thị
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Phát triển mô hình 
thông minh hơn cho sự 

tăng trưởng kinh tế
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Am hiểu văn hóa 

Việt Nam
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Hỗ trợ, kết nối và thúc 
đẩy sự phát triển của 

cộng đồng
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Phát triển thông minh 
bền vững
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Kinh nghiệm của 

chúng tôi làm nên 
sự khác biệt

03
Chất xúc tác cho 

sự phát triển 
kinh tế xã hội
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Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang gây nhiều tác động tiêu cực 
đối với nền kinh tế thế giới nói chung và ngành thương mại quốc tế 
nói riêng, ý thức được tầm quan trọng của việc duy trì liên kết, hợp 
tác, WTC Bình Dương luôn cố gắng trở thành một tác nhân quan 
trọng thúc đẩy tiến trình hợp tác toàn diện giữa các tổ chức, doanh 
nghiệp quốc tế với địa phương.

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam gia nhập vào thị trường quốc 
tế là niềm vui, niềm hạnh phúc và là động lực làm việc của chúng tôi 
mỗi ngày. Vì thế, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển mình để tiếp tục 
sứ mệnh kết nối, điển hình như việc kết hợp trực tuyến vào các 
chương trình hội nghị, hội thảo xúc tiến thương mại cùng với các đối 
tác trong khu vực và quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, WTC Bình Dương đã tổ chức nhiều 
hoạt động dưới các hình thức khác nhau và nội dung phong phú 
như: cung cấp các thông tin thương mại quốc tế thiết yếu, các chính 
sách để có thể tham gia vào thị trường quốc tế, tư vấn chiến lược kết 
nối toàn cầu cũng như phát triển xây dựng thương hiệu quốc tế, thu 
hút sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, 
đồng thời tạo các chuỗi liên kết kinh doanh tiềm năng.

THÔNG ĐIỆP LÃNH ĐẠO

“Điểm khởi đầu hội nhập...”

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tổ chức các buổi gặp gỡ với nhiều đối 
tác là doanh nghiệp, các trường đại học, trao đổi về định hướng phát 
triển của khu vực để có sự chuẩn bị tốt hơn, đương đầu với sự đổi mới 
và phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với xu thế thị trường.  

Chúng tôi rất phấn khởi khi thực hiện Báo cáo tác động này, vì đây 
chính là bằng chứng nói lên sự nỗ lực của tập thể nhân viên WTC TPM 
Bình Dương trong thời gian qua, cũng như thể hiện những hoài bão, 
khát khao chinh phục các thử thách để tiến xa hơn trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu của từng doanh nghiệp khi tham gia vào mạng lưới 
doanh nghiệp của WTC.

Đến nay, Trung tâm triển lãm quốc tế WTC EXPO cũng đã hoàn thiện 
và đi vào hoạt động, từng cá nhân trong tập thể WTC Bình Dương 
luôn sẵn sàng để chạy hết tốc lực, cố gắng hết mình cho nhiệm vụ 
chung của tỉnh, là đòn bẩy thúc đẩy sự đột phá, kết nối doanh nghiệp, 
con người, cộng đồng với thế giới, không những về mặt kinh tế mà còn 
về các giá trị văn hóa và xã hội, góp phần đổi mới sáng tạo trong khu 
vực. Tôi vô cùng hào hứng với hành trình này và thực sự tin rằng đây 
chỉ mới là điểm khởi đầu và điều tốt nhất của WTC Bình Dương vẫn 
đang chờ đón ở tương lai phía trước. 

Huỳnh Đinh Thái Linh
Giám đốc điều hành
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WTC THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

Là một thành viên thường trực của Hiệp hội các 
trung tâm thương mại thế giới (World Trade 
Centers Association), WTC Thành phố mới Bình 
Dương kết nối tới cộng đồng hơn 314 Trung tâm 
Thương mại Thế giới trên hơn 90 quốc gia tại 
5 châu lục cùng hơn 1 triệu thành viên. 
Nằm tại trung tâm thủ phủ công nghiệp của Việt 
Nam, chúng tôi thấu hiểu nhu cầu vươn ra thế 

giới của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như 
những khó khăn thách thức trong quá trình đó. 
Vì vậy, WTC Thành phố mới Bình Dương chung 
tay để cùng tạo cơ hội cho các công ty, nhà đầu 
tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Bình Dương nói 
riêng và Việt Nam nói chung để chuẩn hóa, nâng 
cao hệ thống hoạt động đạt tiêu chuẩn quốc tế 
và hội nhập thị trường toàn cầu.

“Thúc đẩy đổi mới sáng tạo & phát triển bền vững”

314 90 1

Current WTC
Licensees around 

the World

Countries/Regions 
represented through

WTC Operations

Global Network

Nguồn: Cập nhật tại wtca.org ngày 13/6/2021
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TRI THỨC
Lan tỏa tri thức cùng các chuyên gia kinh tế tại địa phương và 
toàn bộ mạng lưới các Trung tâm Thương mại Thế giới, tạo nên 
một bước đệm cho Khu công nghiệp Khoa học và Công nghệ

KẾT NỐI
Thông qua việc kết nối với hơn một triệu thành viên và 314 trung 
tâm thương mại tại 90 quốc gia, mạng lưới của chúng tôi sẽ giải 
phóng tiềm năng toàn cầu của bạn. Chúng tôi hợp tác, trao đổi 
thông tin và gắn kết các doanh nghiệp trong khu vực.

SÁNG TẠO
Thu hút công nghệ, những đổi mới sáng tạo và cải tiến từ nhiều 
vùng khác nhau về đến thành phố mới Bình Dương, làm nên một 
trung tâm sáng chế và sở hữu trí tuệ kiến tạo tại Vùng kinh tế 
trọng điểm Nam bộ, Việt Nam.
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ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHÚNG TÔI

SỨ MỆNH

Là điểm đến của sự đổi mới và phát triển bền vững, Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới 
Bình Dương được kỳ vọng sẽ trở thành Trung tâm sáng tạo, thu hút các nhà đầu tư, nhà nghiên cứu 
và các chuyên gia kinh tế nhằm xây dựng một nền kinh tế tri thức, đa dạng và bền vững tại Vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam.

Mục tiêu của Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương là nhằm tạo đột phá trong 
hội nhập, mở rộng quan hệ quốc tế, thu hút đối tác đầu tư để từng bước khẳng định vị thế của 
Bình Dương trên trường quốc tế.

SỰ CẦN THIẾT

Bình Dương vẫn luôn là một trong những địa phương nổi bật của cả nước về thu hút vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) (đứng thứ 3 cả nước, sau TP.HCM và Hà Nội). Thách thức đặt ra hiện nay là làm 
sao để doanh nghiệp nội có thêm nhiều cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng kết nối vs nước ngoài, 
học hỏi tận dụng lợi thế của doanh nghiệp ngoại để biến thành động lực phát triển của mình.

CÁCH TIẾP CẬN

Kết nối
giao thương

Khu phức hợp
WTC

GIÁ TRỊ/ KẾT QUẢ MANG LẠI

Các doanh nghiệp trong 
nước có cơ hội quảng 
bá sản phẩm và tiếp cận 
khách hàng tiềm tăng

Các doanh nghiệp trong 
nước có cơ hội tìm hiểu 
thêm về thông tin, 
chính sách để nâng 
cao nhận thức & sự 
hiểu biết cho quá trình 
toàn cầu hóa.

Thu hút các dịch vụ 
chuyên nghiệp và đa 
dạng đến khu vực, thu 
hút các sự kiện lễ hội 
văn hóa ý nghĩa.

Nắm bắt xu thế thị 
trường & phát triền 
nguồn nhân lực chất 
lượng cao.

Triển lãm
quốc tế

Học viện
thương mại quốc tế

Trung tâm
thông tin



MẠNG LƯỚI WTC TPM BÌNH DƯƠNG 
VƯƠN ĐẾN TOÀN CẦU 2021

07

6
Chương trình 

quốc tế 21 WTCs

Đối tác chiến 
lược với314

WTCs thành viên
WTCA

1,000,000+
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2021: A SNAPSHOT

HOÀN THIỆN & ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG
TRUNG TÂM TRIỂN LÃM
WTC TPM BÌNH DƯƠNG (WTC EXPO)

WTC EXPO là một trong những trung tâm triển lãm lớn nhất Việt Nam, 
vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích 22,000 m2.

Được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, WTC EXPO phù hợp với tất cả hoạt 
động triển lãm, thương mại, hội nghị, hội thảo, các chương trình giao lưu 
văn hóa giải trí mang tầm khu vực.



Chương trình Hội nghị sẽ thúc đẩy việc Chuyển giao Công nghệ giữa EU-ASEAN, Hợp tác 
Nghiên cứu và Nâng cao Năng lực (Đổi mới Khoa học Công nghệ - STI) trong Công nghệ 
Bền vững và chứng minh tính khả thi và giá trị của cách tiếp cận này trong ba lĩnh vực thí 
điểm: Quản lý Chất thải Nhựa, Sản xuất Bền vững và hợp tác nghiên cứu Covid-19.

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có lãnh đạo chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương, 
Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục Nghiên cứu và Đổi mới, Tổng cục 
Môi trường của Ủy ban Châu Âu, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan Thương 
vụ, Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Hợp tác với Châu Âu về công nghệ sản xuất xanh là sự kiện quốc tế đặc biệt do Sở Khoa 
học & Công nghệ Bình Dương và Becamex, WTC Bình Dương cùng phối hợp với Ủy ban 
Châu Âu tổ chức và được hỗ trợ bởi chương trình E-READI với mục tiêu thúc đẩy Thỏa 
thuận xanh để hướng tới sự đổi mới và phát triển bền vững. 

Chương trình hội nghị đã mở ra nhiều cơ hội cho tỉnh Bình Dương và tất cả các doanh 
nghiệp cũng như tổ chức, cá nhân tham gia có thể lắng nghe sự chia sẻ kinh nghiệm thực 
tiễn trong chiến lược trong Tăng trưởng xanh, đồng thời thảo luận về những định hướng, 
tầm nhìn trong tương lai. Đây sẽ là nền tảng phát triển vì lợi ích chung của các nước trong 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu. 

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ
TRÊN TOÀN CẦU
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH TRONG SẢN XUẤT VÀ HỢP TÁC 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỚI DOANH NGHIỆP CHÂU ÂU

ĐỔI MỚI & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CHÍ VIỆT NAM & THẾ GIỚI NÓI VỀ CHÚNG TÔI 
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(*) Bấm vào logo để biết thêm thông tin chi tiết

https://m.lecourrier.vn/visioconference-entre-lunion-europeenne-et-lasean-sur-le-developpement-durable/907959.html?fbclid=IwAR1UcemFtwYjTyCfc3ffRlZbvLvhnArfvk-bN8yWfgtc25-yKmb_1xReqNA
https://www.phnompenhpost.com/business/asean-urged-adopt-green-manufacturing-tech
https://www.binhduong.gov.vn/tin-tuc/2021/03/317-thuc-day-ung-dung-cong-nghe-xanh-trong-san-xua?fbclid=IwAR1MzHkMpwYL3qdAnt7cjcTVvo-sD5wUHayGObBrVbGYaidbaGDZhUO-RRI
https://vietnamnews.vn/economy/911587/viet-nam-asean-urged-to-adopt-green-manufacturing-technologies.html
https://www.nst.com.my/opinion/letters/2021/03/677174/eu-asean-collaborate-green-manufacturing-technologies
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THÁNG 3
SỨ MỆNH THƯƠNG MẠI
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các chuyên gia hàng đầu, các bên 
trung gian và các đối tác tiềm năng, đặc biệt với sự tham gia của 12 
doanh nghiệp Canada, nhằm hỗ doanh nghiệp cập nhật thông tin và 
tinh chỉnh các chiến lược mở rộng và thâm nhập thị trường.

THÁNG 4
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: 
TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Làm rõ lý do tại sao Bình Dương là một khu vực cần được quan tâm. 
Thông tin sẽ được chia sẻ bởi các diễn giả từ các diễn đàn khác 
nhau. Và ở phần cuối hội thảo sẽ bao gồm phần đặt câu hỏi trực 
tiếp với Lãnh đạo chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương.

MỞ RỘNG TẦM NHÌN TRI THỨC 
THÔNG QUA CÔNG NGHỆ CẢI TIẾN 2021

Phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp (ITRI) để hỗ trợ 
doanh nghiệp có thêm nhiều thông tin hữu ích, cơ hội kết nối giao 
thương, tìm kiếm giải pháp thông minh nhằm hiện thực hóa kế hoạch 
kinh doanh với sự tham gia của 17 doanh nghiệp Đài Loan trong lĩnh 
vực: giáo dục, xe điện & 5G, nông nghiệp, quản trị, y tế, vận tải.

DOANH NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
CƠ HỘI GIAO THƯƠNG TRÊN NỀN TẢNG 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (NETWORKING EVENT)

Tạo cơ hội để doanh nghiệp có thể kết nối, khám phá cách mở rộng, phát 
triển mô hình bán hàng truyền thống của mình và cập nhật theo xu thế 
mới của thị trường.
Sự kiện thu hút hơn 80 doanh nghiệp tham gia trực tiếp và hàng trăm 
doanh nghiệp tham gia trực tuyến.

HÀNH TRANG TƯƠNG LAI

Chương trình sẽ do Công ty WTC Thành phố Mới Bình Dương là đơn vị 
hỗ trợ chính, cùng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, phối 
hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, và Báo Thanh niên phối hợp tổ chức.
Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về cách chọn ngành nghề, cách sắp 
xếp nguyện vọng, cung cấp những thông tin về phương thức xét tuyển, 
chương trình học, học phí, học bổng... để thí sinh có cái nhìn toàn cảnh 
về kỳ thi và xét tuyển.
Chương trình thu hút sự tham gia của 6.000 học sinh đến từ các 
trường THPT trên địa bàn tỉnh.
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THÁNG 5
HỘI THẢO ONLINE: 
LIÊN HIỆP THƯƠNG CẢNG TÂY BẮC HOA KỲ

Phối hợp cùng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp BW và Viện 
nghiên cứu và phát triển Logistic Việt Nam để hỗ trợ các doanh 
nghiệp xuất khẩu Việt Nam, doanh nghiệp ngành giày da, thủ công 
Mỹ nghệ, thủy hải sản, may mặc hiện đang tìm kiếm cơ hội tại thị 
trường Mỹ - Canada cùng tìm hiểu thêm về Liên Hiệp Thương Cảng 
Tây Bắc Hoa Kỳ - The Northwest Seaport Alliance (NWSA) - một 
trong những thương cảng lớn nhất vùng Bắc Mỹ.

WTC SOURCING
OPTICAL PRODUCTS 2021

Kết nối trực tuyến doanh nghiệp với các Nhà cung cấp Quốc tế về các 
sản phẩm Mắt Kính (Gọng Kính | Kính Râm | Kính Áp Tròng | Bao bì). 
Chương trình được liên kết với HKTDC, Hiệp hội phát triển thương mại 
Hongkong, cùng nhiều nhà cung cấp dự kiến đến từ: Ý, Đài Loan, Pháp, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “VIỆT NAM: 
NỀN KINH TẾ ĐỔI MỚI TRONG VAI TRÒ 
MỘT CƯỜNG QUỐC SẢN XUẤT”

Thảo luận về vấn đề sử dụng Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung 
ứng của họ và cắt giảm chi phí đầu vào và linh kiện để duy trì khả 
năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Đối tác: US Commercial Service, WTC Tacoma
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TÁC ĐỘNG 2021
QUA NHỮNG CON SỐ

Sự kiện trong nước 
& quốc tế

9
Khách tham dự Khách hàng

tiềm năng

7000+ 70+
KẾT NỐI

Quốc gia
05

Nhà Đầu tư
đến từ

DNVVN
240+
HỖ TRỢ
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HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO?

Là một phần của Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương, WTC TOWER không chỉ là một 
cao ốc văn phòng, mà còn là một công trình mang tính biểu tượng, dịch vụ thương mại tích hợp thu hút các 
doanh nghiệp mới và đối tác thương mại từ khắp nơi trên thế giới, là điểm đến cho tất cả các hiệp hội doanh 
nghiệp, cơ sở kết nối, Phòng thương mại Việt Nam và quốc tế nhằm gia tăng giá trị cho các khu công nghiệp và 
các khu vực khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

WTC TOWER

Chương trình Tăng tốc Toàn cầu (GAP) của WTC 
là một sáng kiến nhằm đẩy nhanh sự phát triển 
chiến lược của các doanh nghiệp muốn mở rộng 
ra thị trường quốc tế, đặc biệt hỗ trợ các DNVVN 
trong lĩnh vực xuất khẩu & các doanh nghiệp 
FDI tại Việt Nam.
GAP sẽ giúp các doanh nghiệp có cách tiếp cận 
chiến lược hơn đối với các kế hoạch kinh doanh 
thiết yếu và nguồn lực thông qua lớp huấn luyện 
và mạng lưới của WTC.

CHƯƠNG TRÌNH
TĂNG TỐC TOÀN CẦU

Xúc tiến thương mại & đầu tư kết hợp (WTC 
Hybrid Trade & Investment Missions) là một dịch 
vụ mới, kết hợp giữa hội thảo trực tuyến cùng 
với kết nối doanh nghiệp trực tiếp, nhằm thúc 
đẩy và xây dựng các mối quan hệ ý nghĩa giữa các 
doanh nghiệp, các khu vực qua mạng lưới toàn 
cầu sôi động và độc đáo với nhiều Trung tâm 
Thương mại Thế giới, cũng như các chính quyền 
& tổ chức quốc tế khác.

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
& ĐẦU TƯ KẾT HỢP
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Trở thành Đối tác: Hợp tác với chúng tôi để hình thành các sáng 
kiến hỗ trợ công ty FDI/ doanh nhân/ doanh nghiệp vừa và nhỏ,…

Tham gia mạng lưới: Tham gia mạng lưới thành viên WTC để cập 
nhật thông tin, tiếp cận cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hoạch định & tham gia chương trình: Nhận hỗ trợ trong suốt 
hành trình của bạn với các chương trình từ địa phương đến toàn cầu 
do WTC Bình Dương tổ chức.

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI: 



Địa chỉ: B11, Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Address: B11, Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Email: wtc-bdnc@becamex.com.vn /  Website: www.wtcbinhduong.vn / Phone: 0779 373 339


