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THAM DỰ HỘI NGHỊ THAM VẤN ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN THỂ CHẾ 

CHÍNH SÁCH VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH MỚI 

Thái Bình, Việt Nam – Ngày 14/2/2019 ông Hsu Ting Hsin đã thay mặt FTV tham dự buổi Hội 

nghị tham vấn định hướng hoàn thiện thể chế chính sách về đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới 

được tổ chức tại tỉnh Bình Dương do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì. Trong 

hội nghị, Phó Thủ tướng đánh giá khu vực FDI không chỉ là nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn 

đầu tư phát triển toàn xã hội; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy hoàn 

thiện thể chế kinh tế, môi trường đầu tư kinh doanh phù hợp với kinh tế thị trường và thông lệ 

quốc tế, góp phần đáng kể trong nâng cao vị thế của đất nước.  

  
Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị 
cùng với sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh 
đạo UBND tỉnh Bình Dương 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại 
Hội nghị 

 

Tại đây, bên cạnh sự tin tưởng vào những cơ hội Kinh doanh tại Việt Nam, đại diện các doanh 

nghiệp FDI cũng bày tỏ mối quan ngại rủi ro do những thay đổi thường xuyên và hồi tố của các 

luật, quy định về thuế suất, chính sách thuế; gánh nặng chi phí kiểm tra thường xuyên sau nhập 

khẩu... 
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Về Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam 

Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam (Fortress) được thành lập vào năm 2006 và là nhà sản 

xuất hàng đầu thế giới về dụng cụ làm vườn với hơn 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Bắc 

Mỹ và Châu Âu. Fortress là thành viên của Formosa Tools Co., Ltd., một công ty Đài Loan có 

truyền thống lâu đời trong ngành sản xuất dụng cụ làm vườn, được thành lập vào năm 1974 bởi 

gia đình Hsu. Fortress hiện có hai nhà máy đặt tại tỉnh Thái Bình (thuộc miền Bắc Việt Nam) và 

là trung tâm sản xuất chính cho toàn bộ hệ thống Formosa Tools. 

 


