
What is the best way to do business in Vietnam 

Cách tốt nhất để kinh doanh tại Việt Nam là gì? 

There are a few key things to consider when doing business in Vietnam: 

Có một vài điều quan trọng cần xem xét khi kinh doanh tại Việt Nam: 

Understand the local market and competition: Research the local market 

and understand the competitive landscape. 

Hiểu thị trường địa phương và cạnh tranh: Nghiên cứu thị trường địa 

phương và hiểu bối cảnh cạnh tranh. 

This will help you identify opportunities and potential challenges. 

Điều này sẽ giúp bạn xác định các cơ hội và thách thức tiềm năng. 

Establish a local presence: It can be beneficial to establish a local presence 

in Vietnam through partnerships or setting up a local office. 

Thiết lập sự hiện diện tại địa phương: Có thể có lợi khi thiết lập sự hiện 

diện tại địa phương tại Việt Nam thông qua quan hệ đối tác hoặc thành lập 

văn phòng địa phương. 

This can help you build relationships and gain a better understanding of the 

local business environment. 

Điều này có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ và hiểu rõ hơn về môi 

trường kinh doanh địa phương. 

Follow local laws and regulations: Vietnam has a complex legal system, so 

it's important to make sure you understand and comply with local laws and 

regulations. 

Tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương: Việt Nam có một hệ thống 

pháp luật phức tạp, vì vậy điều quan trọng là bạn phải hiểu và tuân thủ luật 

pháp và quy định của địa phương. 

This includes obtaining necessary licenses and permits, and following local 

labor and tax laws. 



Điều này bao gồm việc xin giấy phép và giấy phép cần thiết, đồng thời tuân 

thủ luật lao động và thuế địa phương. 

Build relationships: Building strong relationships is key to doing business in 

Vietnam. 

Xây dựng mối quan hệ: Xây dựng mối quan hệ bền chặt là chìa khóa để 

kinh doanh tại Việt Nam. 

It's important to be patient and to take the time to get to know your 

business partners and clients. 

Điều quan trọng là phải kiên nhẫn và dành thời gian để tìm hiểu các đối tác 

kinh doanh và khách hàng của bạn. 

Be flexible: The business environment in Vietnam can be unpredictable, so 

it's important to be flexible and adapt to changes as they arise. 

Linh hoạt: Môi trường kinh doanh tại Việt Nam có thể không đoán trước 

được, vì vậy điều quan trọng là phải linh hoạt và thích ứng với những thay 

đổi khi chúng phát sinh. 

Overall, doing business in Vietnam can be a rewarding experience, but it's 

important to do your research, be prepared, and be willing to put in the 

effort to build relationships and understand the local business environment. 

Nhìn chung, kinh doanh tại Việt Nam có thể là một trải nghiệm bổ ích, 

nhưng điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng và sẵn 

sàng nỗ lực xây dựng mối quan hệ cũng như hiểu rõ môi trường kinh 

doanh tại địa phương. 

Understand the local market and competition 

Hiểu thị trường địa phương và cạnh tranh 

Understanding the local market and competition is an important step in 

doing business in Vietnam. 

Tìm hiểu thị trường địa phương và sự cạnh tranh là một bước quan trọng 

trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 



Some specific things you can do to get a better understanding of the local 

market include: 

Một số điều cụ thể bạn có thể làm để hiểu rõ hơn về thị trường địa phương 

bao gồm: 

Research the local economy: Understand the overall state of the economy 

in Vietnam, including key industries and sectors, economic trends, and 

potential challenges or opportunities. 

Nghiên cứu nền kinh tế địa phương: Tìm hiểu tình trạng chung của nền 

kinh tế Việt Nam, bao gồm các ngành và lĩnh vực then chốt, xu hướng kinh 

tế và những thách thức hoặc cơ hội tiềm năng. 

Analyze the target market: Identify your target market in Vietnam, including 

factors such as age, income, and location. 

Phân tích thị trường mục tiêu: Xác định thị trường mục tiêu của bạn tại Việt 

Nam, bao gồm các yếu tố như độ tuổi, thu nhập và vị trí. 

This will help you understand the needs and preferences of your potential 

customers. 

Điều này sẽ giúp bạn hiểu nhu cầu và sở thích của khách hàng tiềm năng 

của bạn. 

Understand the competition: Research your competitors in Vietnam to 

understand their strengths and weaknesses, as well as their marketing and 

sales strategies. 

Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của bạn tại Việt 

Nam để hiểu điểm mạnh và điểm yếu, cũng như các chiến lược tiếp thị và 

bán hàng của họ. 

This will help you position your business in a way that differentiates you 

from the competition. 

Điều này sẽ giúp bạn định vị doanh nghiệp của mình theo cách khác biệt 

với đối thủ cạnh tranh. 



Understand local consumer behavior: Research local consumer behavior, 

including their purchasing habits, preferences, and motivations. 

Hiểu hành vi của người tiêu dùng địa phương: Nghiên cứu hành vi của 

người tiêu dùng địa phương, bao gồm thói quen, sở thích và động cơ mua 

hàng của họ. 

This will help you better understand how to market your products or 

services to local customers. 

Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ 

của mình cho khách hàng địa phương. 

By doing your market research and analysis, you can gain a better 

understanding of the local business environment and identify opportunities 

to succeed in the market. 

Bằng cách nghiên cứu và phân tích thị trường, bạn có thể hiểu rõ hơn về 

môi trường kinh doanh địa phương và xác định các cơ hội để thành công 

trên thị trường. 

Establish a local presence 

Thiết lập sự hiện diện tại địa phương 

Establishing a local presence in Vietnam can be beneficial for businesses 

looking to do business in the country. 

Việc thiết lập sự hiện diện tại địa phương ở Việt Nam có thể mang lại lợi 

ích cho các doanh nghiệp muốn kinh doanh tại quốc gia này. 

Some specific ways to establish a local presence include: 

Một số cách cụ thể để thiết lập sự hiện diện tại địa phương bao gồm: 

Setting up a local office: If you have a significant amount of business in 

Vietnam, it may make sense to set up a local office. 

Thành lập văn phòng địa phương: Nếu bạn có một số lượng lớn công việc 

kinh doanh tại Việt Nam, việc thành lập văn phòng địa phương là điều hợp 

lý. 



This can be a physical office space or a virtual office, depending on your 

needs. 

Đây có thể là không gian văn phòng vật lý hoặc văn phòng ảo, tùy thuộc 

vào nhu cầu của bạn. 

A local office can help you build relationships and gain a better 

understanding of the local business environment. 

Văn phòng địa phương có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ và hiểu rõ 

hơn về môi trường kinh doanh địa phương. 

Partnering with a local company: Partnering with a local company can be a 

good way to establish a local presence without setting up an office. 

Hợp tác với một công ty địa phương: Hợp tác với một công ty địa phương 

có thể là một cách hay để thiết lập sự hiện diện tại địa phương mà không 

cần thành lập văn phòng. 

This can be through a joint venture, a distribution agreement, or other types 

of partnerships. 

Điều này có thể thông qua liên doanh, thỏa thuận phân phối hoặc các loại 

quan hệ đối tác khác. 

Hiring local staff: Hiring local staff can also help you establish a local 

presence. 

Thuê nhân viên địa phương: Thuê nhân viên địa phương cũng có thể giúp 

bạn thiết lập sự hiện diện tại địa phương. 

This can be particularly helpful for building relationships and understanding 

the local business environment. 

Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho việc xây dựng mối quan hệ và hiểu 

biết về môi trường kinh doanh địa phương. 

By establishing a local presence, you can gain a deeper understanding of 

the market and build relationships with local partners and customers, which 

can help you succeed in the market. 



Bằng cách thiết lập sự hiện diện tại địa phương, bạn có thể hiểu sâu hơn 

về thị trường và xây dựng mối quan hệ với các đối tác và khách hàng địa 

phương, điều này có thể giúp bạn thành công trên thị trường. 

Follow local laws and regulations 

Tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương 

Following local laws and regulations is important for any business operating 

in Vietnam. 

Tuân thủ luật pháp và quy định địa phương là điều quan trọng đối với bất 

kỳ doanh nghiệp nào hoạt động tại Việt Nam. 

Some specific things to consider include: 

Một số điều cụ thể cần xem xét bao gồm: 

Obtain necessary licenses and permits: Depending on the type of business 

you are operating and the location, you may need to obtain certain licenses 

and permits to operate legally in Vietnam. 

Xin giấy phép và giấy phép cần thiết: Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh 

bạn đang hoạt động và địa điểm, bạn có thể cần phải xin giấy phép và giấy 

phép nhất định để hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

It's important to research what licenses and permits are required and to 

obtain them before starting your business. 

Điều quan trọng là phải nghiên cứu những giấy phép và giấy phép nào 

được yêu cầu và để có được chúng trước khi bắt đầu kinh doanh. 

Comply with labor laws: Vietnam has specific laws governing employment, 

including minimum wage, working hours, and employee benefits. 

Tuân thủ luật lao động: Việt Nam có luật cụ thể điều chỉnh việc làm, bao 

gồm mức lương tối thiểu, giờ làm việc và quyền lợi của người lao động. 

It's important to understand and comply with these laws to avoid potential 

legal issues. 



Điều quan trọng là phải hiểu và tuân thủ các luật này để tránh các vấn đề 

pháp lý tiềm ẩn. 

Comply with tax laws: Vietnam has a complex tax system, with different 

rates and requirements for different types of businesses. 

Tuân thủ luật thuế: Việt Nam có một hệ thống thuế phức tạp, với các mức 

thuế suất và yêu cầu khác nhau đối với các loại hình doanh nghiệp khác 

nhau. 

It's important to understand your tax obligations and to ensure that you are 

paying the correct amount of tax. 

Điều quan trọng là phải hiểu nghĩa vụ thuế của bạn và để đảm bảo rằng 

bạn đang trả đúng số tiền thuế. 

By following local laws and regulations, you can ensure that your business 

is operating legally and minimize the risk of any legal issues. 

Bằng cách tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương, bạn có thể đảm 

bảo rằng doanh nghiệp của mình đang hoạt động hợp pháp và giảm thiểu 

rủi ro về bất kỳ vấn đề pháp lý nào. 

It's also important to note that failure to comply with local laws and 

regulations can have serious consequences, including fines, legal action, 

and damage to your reputation. 

Cũng cần lưu ý rằng việc không tuân thủ luật pháp và quy định của địa 

phương có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm tiền phạt, 

hành động pháp lý và tổn hại đến danh tiếng của bạn. 

Build relationships 

Xây dựng mối quan hệ 

Building strong relationships is key to doing business in Vietnam. 

Xây dựng các mối quan hệ bền vững là chìa khóa để kinh doanh tại Việt 

Nam. 

Some specific things you can do to build relationships include: 



Một số điều cụ thể bạn có thể làm để xây dựng mối quan hệ bao gồm: 

Take the time to get to know your business partners and clients: Building 

relationships in Vietnam often requires a significant investment of time. 

Dành thời gian để tìm hiểu các đối tác kinh doanh và khách hàng của bạn: 

Xây dựng các mối quan hệ ở Việt Nam thường đòi hỏi đầu tư thời gian 

đáng kể. 

Take the time to get to know your business partners and clients, and be 

patient. 

Hãy dành thời gian để tìm hiểu các đối tác kinh doanh và khách hàng của 

bạn, và hãy kiên nhẫn. 

Be respectful of local customs and traditions: Vietnam has a rich culture 

with its own customs and traditions. 

Tôn trọng các phong tục và truyền thống địa phương: Việt Nam có một nền 

văn hóa phong phú với các phong tục và truyền thống riêng. 

It's important to be respectful of these and to understand that business 

relationships may be built differently than in other countries. 

Điều quan trọng là phải tôn trọng những điều này và hiểu rằng các mối 

quan hệ kinh doanh có thể được xây dựng khác với ở các quốc gia khác. 

Build a network: Building a network of contacts can be helpful for doing 

business in Vietnam. 

Xây dựng mạng lưới: Xây dựng mạng lưới quan hệ có thể hữu ích cho hoạt 

động kinh doanh tại Việt Nam. 

This can include other businesses, local associations or chambers of 

commerce, and government agencies. 

Điều này có thể bao gồm các doanh nghiệp khác, hiệp hội địa phương 

hoặc phòng thương mại và các cơ quan chính phủ. 



Offer assistance and support: Showing a genuine interest in helping your 

business partners and clients can go a long way in building strong 

relationships. 

Cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ: Thể hiện sự quan tâm thực sự trong việc giúp 

đỡ các đối tác kinh doanh và khách hàng của bạn có thể đi một chặng 

đường dài trong việc xây dựng các mối quan hệ bền vững. 

This can include offering assistance or support when needed. 

Điều này có thể bao gồm cung cấp hỗ trợ hoặc hỗ trợ khi cần thiết. 

By building strong relationships, you can gain a better understanding of the 

local business environment and create long-term partnerships that can help 

your business succeed in Vietnam. 

Bằng cách xây dựng các mối quan hệ bền chặt, bạn có thể hiểu rõ hơn về 

môi trường kinh doanh địa phương và tạo ra các mối quan hệ đối tác lâu 

dài có thể giúp doanh nghiệp của bạn thành công tại Việt Nam. 

Be flexible 

Linh hoạt 

Being flexible is important when doing business in Vietnam, as the 

business environment can be unpredictable. 

Linh hoạt là điều quan trọng khi kinh doanh tại Việt Nam, vì môi trường kinh 

doanh có thể không đoán trước được. 

Some specific ways to be flexible include: 

Một số cách cụ thể để linh hoạt bao gồm: 

Be open to adapting to new situations: The business environment in 

Vietnam can change quickly, so it's important to be open to adapting to 

new situations as they arise. 

Sẵn sàng thích nghi với các tình huống mới: Môi trường kinh doanh tại Việt 

Nam có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy điều quan trọng là phải cởi mở để 

thích nghi với các tình huống mới khi chúng phát sinh. 



This may involve adjusting your business strategy or finding new ways to 

solve problems. 

Điều này có thể liên quan đến việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh của 

bạn hoặc tìm ra những cách mới để giải quyết vấn đề. 

Be open to new ideas: It can be helpful to be open to new ideas and 

perspectives, as this can help you stay innovative and find new 

opportunities. 

Cởi mở với những ý tưởng mới: Cởi mở với những ý tưởng và quan điểm 

mới có thể hữu ích, vì điều này có thể giúp bạn luôn đổi mới và tìm kiếm cơ 

hội mới. 

Be willing to compromise: In some cases, it may be necessary to 

compromise in order to move forward with a business deal or partnership. 

Sẵn sàng thỏa hiệp: Trong một số trường hợp, có thể cần phải thỏa hiệp để 

tiến tới một thỏa thuận kinh doanh hoặc quan hệ đối tác. 

It's important to be willing to compromise in a way that is fair and beneficial 

for both parties. 

Điều quan trọng là sẵn sàng thỏa hiệp theo cách công bằng và có lợi cho 

cả hai bên. 

By being flexible, you can better navigate the unpredictable business 

environment in Vietnam and find ways to succeed in the market. 

Bằng cách linh hoạt, bạn có thể điều hướng tốt hơn trong môi trường kinh 

doanh khó lường ở Việt Nam và tìm cách thành công trên thị trường. 


