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Chương 1: Kinh doanh tại Malaysia 

Tổng quan thị trường 

Trong nhiều thế kỷ, Malaysia đã tận dụng lợi thế vị trí của mình tại giao lộ thương 
mại giữa phương Đông và phương Tây. Được ưu đãi về địa lý tự nhiên, bán đảo 
Malaysia trải dài theo eo biển Malacca, một trong những hải lộ mang tính kinh tế và 
chính trị quan trọng trên thế giới. Tận dụng vị trí của mình, Malaysia đã chuyển đổi 
từ một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp và khai thác mỏ vào đầu những năm 
70  thành quốc gia cạnh tranh công nghệ cao, trong đó dịch vụ và sản xuất chiếm 
85% GDP (57% dịch vụ và 28% sản xuất, tính từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2010). 

Năm 2009, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 2,3 tỷ USD (chiếm 
3,3% tổng nhập khẩu của Malaysia). 

Năm 2009, tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia đạt khoảng 2 tỷ USD 
(chiếm 1,7% tổng giá trị nhập khẩu của Malaysia). Việt Nam là nhà cung cấp lớn 
thứ 13 của Malaysia, sau các nước: Trung Quốc (14%), Nhật Bản (12,5%), Mỹ 
(11,2%), Singapore (11%), Thái Lan (6,1%), Indonesia (5,3%), Hàn Quốc (4,6%), 
Đài Loan (4,2%), Đức (4,2%), Hồng Kông (2,5%), và Ấn Độ (1,8%). 

Hàng Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia chủ yếu là các mặt hàng xăng dầu, ngũ 
cốc, cao su, thiết bị điện – điện tử, máy móc, sắt thép, trà, cà phê, gia vị, giày dép, 
thủy tinh, nhựa, đồ gỗ… 

Tính riêng năm 2009, thâm hụt thương mại giữa Malaysia và Việt Nam đạt    
255.256 USD. 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia đã tăng 7,2% trong năm 2010. Đây 
chính là mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Tất cả các lĩnh vực đều tăng trưởng 
ngoại trừ ngành khai thác than và đá. Lĩnh vực dịch vụ và sản xuất vẫn giữ vị trí 
chủ đạo trong tăng trưởng. Dự kiến GDP của Malaysia năm 2011 sẽ tăng ở mức 
5% - 6%. 

Chính phủ Malaysia đang tiếp tục tích cực đẩy mạnh phát triển và công nghiệp hóa 
nền kinh tế. Điều này bao gồm việc tạo điều kiện cho các dự án xây dựng cơ sở hạ 
tầng thông qua đầu tư quốc gia quy mô lớn, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa chính 
phủ và doanh nghiệp tư nhân, lập và thực hiện hàng loạt chính sách và chương 
trình thúc đẩy tổng thể môi trường kinh tế, với sự quan tâm đặc biệt tới tình trạng 
kinh tế của tộc người Malay và dân bản địa khác, hay người gốc Malaysia. 

Thách thức 

Thuế suất và phương thức nhập khẩu áp dụng trong một số ngành công nghiệp 
được bảo vệ như ô tô và xe máy, kết hợp với các thuế đánh quá mức khác, tiếp 
tục cản trở tiến trình mở cửa thương mại ở những lĩnh vực này. 

Chính phủ hạn chế sự tham gia của nước ngoài ở một số lĩnh vực, bao gồm: các 
hợp đồng mua sắm chính phủ; dịch vụ tài chính, kinh doanh và nghề nghiệp; và 
viễn thông. Trong nhiều trường hợp bắt buộc phải có một đối tác địa phương, 
thường là một người gốc Malaysia, để cạnh tranh hiệu quả trên thị trường. 

Mặc dù đã có những cải tiến gần đây về luật Sở hữu trí tuệ và việc thực thi luật 
này, nhưng vẫn còn những quan ngại về tính hiệu quả trong việc bảo hộ Sở hữu trí 
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tuệ của Malaysia, bằng chứng là tỷ lệ sản xuất và xuất khẩu đĩa lậu, hàng giả, 
không có bằng sáng chế và bảo vệ dữ liệu dược phẩm còn cao, lỏng lẻo trong thực 
thi và truy tố. Sự thiếu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ tác động đến mục tiêu của  
Malaysia  về  tăng vốn  đầu  tư nước  ngoài trong các lĩnh vực mới như công  nghệ 
sinh học và các ngành công nghiệp tăng cường nghiên cứu phát triển. 

Điểm số tự do kinh tế của Malaysia đạt 64,6, đứng vị trí thứ 58 trong bảng xếp 
hạng Index các nền kinh tế tự do năm 2009. Tăng 0,7 điểm so với năm 2008, phần 
lớn nhờ vào những cải thiện trong tự do thương mại và tự do kinh doanh. Malaysia 
xếp hạng thứ 9 trong 41 nước ở Châu Á/ Thái Bình Dương. 

Cơ hội thị trường 

Thu nhập bình quân đầu người của Malaysia đạt 7.000 USD năm 2010 và dự kiến 
đạt 15.000 USD năm 2020. Malaysia là một trong những nước có sức mua      
mạnh nhất Châu Á, minh chứng bởi một thị trường tiêu thụ mạnh. Trong năm  
2009, gần 44% thương hiệu hoạt động tại Malaysia được nhượng quyền thương 
mại nước ngoài. 

Năm 2010, chính phủ Malaysia bãi bỏ chính sách đầu tư của Ủy ban đầu tư nước 
ngoài (FIC), cho phép giao dịch mua bán cổ phiếu, liên doanh và chuyển nhượng 
công ty địa phương cho công ty trong nước hoặc nước ngoài mà không cần sự 
phê duyệt của FIC. Chính phủ cũng bắt tay vào 4 chương trình kinh tế nhằm 
khuyến khích đầu tư bổ sung: chính sách cải cách kinh tế Mô hình kinh tế mới, 
chương trình Chuyển đổi kinh tế (ETP) nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân trong và 
ngoài nước, chương trình Chuyển đổi chính phủ (GTP) để hạn chế tham nhũng và 
cải thiện mạng lưới an ninh xã hội ở Malaysia, và Kế hoạch Malaysia lần thứ 10 
(10MP) nhằm quản lý vốn chi khu vực công. Chương trình Mô hình kinh tế mới đề 
xuất sửa đổi những bất công sắc tộc trong sở hữu kinh doanh và chương trình 
mạng lưới an ninh xã hội bằng cách cải thiện hệ thống phân phối quốc gia và cắt 
giảm chi tiêu trong kinh doanh cũng như xóa bỏ dần các doanh nghiệp nhà nước. 

Để biết thêm thông tin chi tiết  về các lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng đầu của Việt 
Nam với Malaysia, vui lòng xem chương 4. 

Chiến lược xâm nhập thị trường 

Các nhà xuất khẩu muốn xâm nhập thị trường Malaysia nên sử dụng các nhà phân 
phối địa phương. Nhà phân phối địa phương thường chịu trách nhiệm lo các thủ 
tục hải quan, làm việc với các nhà phân phối sỉ/lẻ, tiếp thị sản phẩm trực tiếp với 
các công ty, tập đoàn lớn hay cơ quan chính phủ, và thực hiện dịch vụ hậu mãi. 

Bán hàng cho chính phủ đòi hỏi phải có đại lý địa phương và/hoặc đối tác liên 
doanh, thường là người gốc Malaysia. Hơn nữa, đối với các hợp đồng lớn cần phải 
có sự tham gia trực tiếp của công ty nước ngoài và thể hiện cam kết lâu dài với thị 
trường bản địa. 
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Chương 2: Môi trường chính trị và kinh tế 

Chính phủ 

Malaysia là một Liên bang Quân chủ theo bầu cử lập hiến. Nguyên thủ quốc gia 
Liên bang Malaysia là Yang di-Pertuan Agong, thường được gọi là Vua Malaysia. 
Yang di-Pertuan Agong được bầu với nhiệm kỳ 5 năm trong số chín người thừa kế 
các Quốc vương Hồi giáo của các bang Malaysia. Vua cũng là người lãnh đạo 
niềm tin hồi giáo tại Malaysia. 

Quyền hành pháp thuộc nội các do thủ tướng lãnh đạo; hiến pháp Malaysia quy 
định thủ tướng phải là một thành viên của hạ viện người mà, theo ý kiến của Yang 
di-Pertuan Agong, sẽ lãnh đạo đa số trong nghị viện. Nội các được lựa chọn trong 
những thành viên của cả hai viện và chịu trách nhiệm trước viện của mình. 

Quyền lập pháp được phân chia giữa liên bang và các cơ quan lập pháp bang. 
Lưỡng viện gồm  

 Hạ viện,  

 Viện đại biểu hay Dewan Rakyat (Viện Nhân dân)  

 Và thượng viện Senate hay Dewan Negara (Viện Quốc gia). 

Tất cả 70 thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 3 năm; 26 người được bầu bởi 13 quốc hội 
bang, và 40 do nhà vua chỉ định thông qua sự giới thiệu của thủ tướng. Đại biểu 
của các viện này được bầu từ các đơn vị bầu cử một đại biểu. Bầu cử nghị viện 
được tổ chức ít nhất một lần mỗi năm năm, cuộc bầu cử gần đây nhất diễn ra 
tháng 3 năm 2009. 222 thành viên của Viện đại biểu được bầu từ các đơn vị bầu 
cử một đại biểu được lập ra dựa trên số dân với nhiệm kỳ tối đa 5 năm. 

Hệ thống chính phủ tại Malaysia dựa vào thông luật của Anh. Tuy nhiên, trên thực 
tế quyền lực được trao nhiều hơn cho nhánh hành pháp chứ không phải lập pháp, 
và tư pháp đã bị suy yếu sau những mưu toan của chính phủ thời thủ tướng 
Mahathir. Từ khi độc lập năm 1957, Malaysia đã nằm dưới sự điều hành của một 
liên minh đa đảng, được gọi là Barisan Nasional (trước kia gọi là Liên minh). 

Quyền hành pháp thuộc nội các do thủ tướng lãnh đạo; hiến pháp Malaysia quy 
định thủ tướng phải là một thành viên của hạ viện người, theo ý kiến của Yang di-
Pertuan Agong, lãnh đạo đa số trong nghị viện. Nội các được lựa chọn trong 
những thành viên của cả hai viện và chịu trách nhiệm trước viện của mình. 

Các chính phủ bang do các Thủ hiến lãnh đạo (Menteri Besar tại các bang Malay 
hay Ketua Menteri tại các bang không do lãnh đạo do thừa kế cầm quyền). Quốc 
hội bang (Dewan Undangan Negeri) lựa chọn người lãnh đạo này có tham khảo ý 
kiến các quốc vương Hồi giáo hay các Thống đốc. 

Những người giữ vị trí quan trọng trong chính phủ 

Thủ tướng--Mohd Najib bin Abdul Razak 

Bộ trưởng Ngoại giao--Anifah Aman 

Đại sứ liên Hiệp quốc--Hamidon Ali 
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Điều kiện chính trị 

Đảng chính trị chiếm ưu thế của Malaysia, Tổ chức Liên minh Quốc gia Malaysia 
Thống nhất (UMNO), đã nắm quyền cùng với các đảng khác liên tục kể từ khi độc 
lập vào năm 1957. Tỷ lệ phiếu bầu của UMNO đã giảm trong cuộc bầu cử quốc gia 
được tổ chức vào tháng 5 năm 1969, sau khi có cuộc bạo loạn nổ ra tại Kuala 
Lumpur và các nơi khác, chủ yếu là giữa người Malaysia và người Trung Quốc. 
Hàng trăm người đã bị giết hoặc bị thương. Chính phủ đã phải tuyên bố tình trạng 
khẩn cấp và đình chỉ mọi hoạt động của nghị viện. 

Trong những năm sau đó, Malaysia đã thực hiện một số sáng kiến vốn trở thành 
bộ phận không tách rời của mô hình kinh tế xã hội. Các chính sách kinh tế mới 
(NEP), ra đời vào năm 1971, với hàng loạt các chương trình hành động được thiết 
kế để mang lại lợi ích cho người Malaysia và các nhóm bản địa nhất định (được 
biết đến như Bumiputras hay "con của đất"). Hiến pháp đã được sửa đổi để hạn 
chế bất đồng chính kiến. Chính phủ xác định sự hòa hợp với nhau là một trong 
những mục tiêu chính. Các liên minh trước đây của các bên đã được thay thế bằng 
một liên minh lớn hơn - Barisan Nasional (BN) hay Mặt trận Quốc gia. Các BN đã 
giành đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang và tiểu bang năm 1974. 

Mahathir Mohamad là thủ tướng của Malaysia từ năm 1981 đến năm 2003. Trong 
thời gian cầm quyền, ông đã có công vạch ra quá trình hiện đại hóa nhanh chóng 
cho Malaysia và đề xướng "các giá trị châu Á". Ông cũng bị chỉ trích là có phong 
cách chuyên quyền và đưa nhiều bạn bè vào làm việc dưới trướng mình. Dù tước 
hiệu chính thức của ông là "Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin 
Mohamad", Mahathir được những người ủng hộ gọi trìu mến là "Tiến sĩ M" và cách 
gọi này cũng được các phương tiện truyền thông sử dụng. 

Tại cuộc bầu cử Quốc hội tháng 3/2008, lần đầu tiên trong 40 năm qua đảng 
UMNO cầm quyền bị mất kiểm soát ở năm bang, và mất quyền kiểm soát đa số 
(hai phần ba) tại Quốc hội. Nguyên nhân chính là sự mất đoàn kết nội bộ tạo kẽ hở 
cho phe đối lập khai thác làm mất uy tín của đảng. 

Tại phiên bế mạc đại hội kéo dài năm ngày của đảng cầm quyền Tổ chức Quốc gia 
Thống nhất của người Malays (UMNO), ngày 28/3/2009 ông Abdullah Ahmad 
Badawi đã từ chức chủ tịch đảng này, mở đường cho ông Najib Razak được bầu 
làm chủ tịch đảng UMNO. 

Ngày 26 tháng 3, 2009 ông Najib đã chính thức được tuyên bố là Chủ tịch Đảng Tổ 
chức Dân tộc Malaysia Thống nhất (UMNO) thay cho ông Abdullah bin          
Ahmad Badawi. Theo truyền thống, lãnh đạo Đảng Tổ chức Dân tộc Malaysia 
Thống nhất - đảng đứng đầu liên minh Mặt trận quốc gia cầm quyền sẽ trở          
thành Thủ tướng Malaysia. 

Chính sách của ông Najib là một chương trình đoàn kết quốc gia đa sắc tộc. 
Những sáng kiến khác bao gồm: 

 Chương trình cải cách chính phủ nhằm cải thiện hệ thống cung cấp dịch vụ 
chính phủ;  

 Chương trình cải cách kinh tế nhằm khuyến khích đầu tư tư nhân và giảm đầu 
tư công;  

 và Mô hình kinh tế mới (NEM) để cải cách chính sách kinh tế từ những năm 
1970 (vốn vẫn còn được áp dụng). 
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Kinh tế 

Cũng như Việt Nam, Malaysia nguyên là một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc 
hậu. Kể từ khi giành được độc lập vào ngày 31 tháng 8 năm 1957 đến những năm 
60 cuối thế kỷ trước, Malaysia vẫn là một nước đói nghèo, lạc hậu.  

Năm 1970, Malaysia mới bắt đầu thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa, tranh thủ 
vốn và kỹ thuật của nước ngoài. Tại thời điểm này, ở Malaysia vẫn có đến 64,8% 
người Malaysia, 36% người Hoa, 39,2% người Ấn (những nhóm người chiếm tỷ lệ 
dân số lớn nhất đất nước) rơi vào tình trạng đói nghèo. Những cuộc biểu tình, 
khiếu kiện đã liên tiếp xảy ra xuất phát từ tình trạng nghèo đói, thất nghiệp trong 
thời kỳ này. 

Nhờ sự đổi mới, định hướng đúng, đất nước này đã liên tục phát triển. Giai đoạn 
từ 1970- 1996, tốc độ tăng trưởng GDP của Malaysia là 6,7%/năm, cao nhất là 
năm 1990 với 9,8%. Năm 1997, 1998 kinh tế Malaysia rơi vào khủng hoảng, nhưng 
từ năm 1999 đến nay đã phục hồi nhanh chóng.  

Tăng trưởng kinh tế những năm gần đây khá ổn định, trung bình trên 6%/năm. 
Thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009, kinh tế Malaysia sụt giảm -
1,75, nhưng chỉ quý 1-2010 đã đạt 10,1%.  

Phát triển kinh tế song song với an sinh xã hội, định hướng thống nhất cộng đồng 
các dân tộc vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Các dân tộc cùng phấn đấu trong sự 
ổn định chính trị, để phát triển kinh tế thị trường, đa dạng hóa nông nghiệp, ưu tiên 
phát triển công nghiệp. Cho đến năm 2008 tỷ lệ đói nghèo các dân tộc trung bình 
chỉ còn khoảng 2%, và chủ yếu ở nông thôn. Nếu những năm 1970, Malaysia phải 
chi cho các chương trình xóa đói, giảm nghèo đến 26,3% ngân sách thì năm 2008 
chỉ còn khoảng 2%. 

Ngày nay, Malaysia đang tiếp tục phát triển rất mạnh, khẳng định vị thế cạnh tranh 
toàn cầu. Theo Thống kê mức độ cạnh tranh Thế giới hàng năm 2010 được công 
bố bởi Viện Quản lý Phát triển Thụy Sĩ (IMD), Malaysia đứng trong số 10 quốc gia 
có tính cạnh tranh cao nhất trên thế giới. 

Kế hoạch xây dựng vị thế đất nước của người Malaysia - kế hoạch Malaysia số 10 
(10MP) cho giai đoạn 2011-2015 và cũng là một phần của mục tiêu của chính phủ 
để trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2020. Trong số những điểm nổi bật 
của 10MP là cách tiếp cận mới để trở thành một nước có tỷ lệ thu nhập cao và nền 
kinh tế phát triển mạnh. Mục tiêu là tăng tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu 
người từ 23.567 RM hoặc 7.365 USD (năm 2009) lên 38.850RM hoặc 12.140 USD 
vào năm 2015. 
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Chương 3: Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ tại Malaysia 

Sử dụng đại lý hoặc nhà phân phối 

Nhiều nhà xuất khẩu chỉ định một công ty thương mại đặt trụ sở tại Malaysia làm 
đại lý kinh doanh của họ tại Malaysia. Công ty này chịu trách nhiệm làm các thủ tục 
xin giấy phép hải quan cho hàng nhập khẩu, thương thảo với các nhà bán sỉ/lẻ có 
uy tín, tiếp thị sản phẩm trực tiếp cho các tập đoàn lớn hoặc nhà nước, và thực 
hiện các dịch vụ hậu mãi. Trong một vài trường hợp, đặc biệt là khi bán hàng cho 
chính phủ, cần phải sử dụng nhà phân phối tại Malaysia. 

Thành lập văn phòng 

Một số công ty tư vấn và kế toán quốc tế đặt tại Kuala Lumpur có thể hỗ trợ làm 
các thủ tục lập công ty tại Malaysia. 

Mục tiêu chủ yếu của các công ty muốn thành lập văn phòng hoặc nhà máy tại 
Malaysia là nhằm vào các vấn đề về dịch vụ đăng ký và thuế, lao động, tiền lương, 
giá cho thuê/xây dựng, những ngành phục vụ công cộng và bảo hiểm. 

Thủ tục đăng ký của công ty nước ngoài 

Công ty nước ngoài muốn kinh doanh tại Malaysia phải liên hệ đăng ký với Hội 
đồng các công ty của Malaysia (CCM) mà trước đây được biết với tên Phòng đăng 
ký các công ty (ROC). Theo đó, thủ tục xin đăng ký mẫu 13A (Form 13A) được 
trình cho CCM tại Kuala Lumpur hoặc bất cứ văn phòng chi nhánh nào của CCM 
tại Malaysia với lệ phí đăng ký là 30 RM (khoảng 10 USD). Nếu tên xin đăng ký có 
sẵn thì việc xin đăng ký sẽ được chấp thuận và tên công ty xin đăng ký này sẽ 
được bảo lưu trong 3 tháng. Chi phí cấp phép, gồm phí xin đăng ký và phí bảo lưu 
tên công ty xin đăng ký, tùy thuộc vào vốn danh nghĩa cổ đông và nằm trong 
khoảng từ 1.000 RM đến 70.000 RM (từ 333 -23.333 USD). Vui lòng tham khảo 
trang web của Cơ quan chức năng phát triển công nghiệp Malaysia (MIDA) để biết 
chi tiết từng khoản chi phí cụ thể. 

Khi đơn xin đăng ký được chấp thuận thì đương đơn phải nộp cho CCM những loại 
tài liệu giấy tờ sau: Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập công ty (hoặc giấy 
tờ có giá trị tương đương) được cấp bởi nước chủ quản của công ty muốn lập văn 
phòng tại Malaysia; 

Bản sao có chứng thực Bản tuyên bố chức năng và nguyên tắc hoạt động chủ yếu 
của Công ty do chính phủ cấp, Quy chế hoặc Bản thỏa thuận ghi nhớ và điều 
khoản về hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc văn kiện hiến pháp về 
việc thành lập hoặc định nghĩa rõ về việc thành lập công ty; 

Danh sách Ban giám đốc công ty và những điều khoản chi tiết liên quan đến Ban 
giám đốc được luật pháp quy định (mẫu đơn 79); 

Trường hợp Công ty lập ra Ban giám đốc bản địa thì cần có bản ghi nhớ nêu rõ 
trách nhiệm và quyền hạn của những người này; 

Bản ghi nhớ về quyền ủy nhiệm cho phép một hoặc nhiều người là cư dân tại 
Malaysia làm đại diện cho công ty; 

Tờ khai theo mẫu chi tiết đúng theo luật định (mẫu đơn 80) do đại lý của công ty làm. 
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Theo Luật công ty 1965, đơn vị được chỉ định làm đại lý phải làm theo tất cả các 
đạo luật bắt buộc mà công ty phải làm. Bất cứ sự thay đổi nào của đại lý phải được 
báo cáo cho CCM biết. Tất cả công ty nước ngoài, trong khoảng thời gian 1 tháng 
lập văn phòng kinh doanh hoặc bắt đầu kinh doanh tại Malaysia, đều phải đệ trình 
cho CCM thông báo địa điểm của văn phòng đăng ký đại diện tại Malaysia theo 
mẫu chi tiết có sẵn. 

Đối với công ty nước ngoài được sáp nhập, phải đệ trình bản sao tiền lãi hàng năm 
trong thời gian 1 tháng kể từ cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Và trong vòng 2 tháng 
kể từ cuộc họp đại hội đồng cổ đông, công ty phải đệ trình bản sao tờ quyết toán 
cân đối thu chi của văn phòng chính, tờ khai tài sản sử dụng đã được kiểm toán 
đầy đủ, các khoản nợ phải trả phát sinh, tình hình hoạt động của công ty tại 
Malaysia và tài khoản lãi-lỗ đã được kiểm toán đầy đủ. 

Thuế 

Hầu hết thu nhập của các công ty và cá nhân tại Malaysia đều phải chịu thuế. Tuy 
nhiên, khoản thu nhập của các công ty và cá nhân không cư trú tại Malaysia thì 
được miễn thuế, ngoại trừ các hoạt động kinh doanh trong ngành ngân hàng, bảo 
hiểm, vận tải đường biển và đường hàng không. Một công ty được xem là cư trú 
tại Malaysia nếu toàn bộ công tác quản lý và điều hành hoạt động của công ty đều 
diễn ra tại Malaysia. Thuế suất có thể được tìm thấy trên trang web của MIDA 
(nhấp chuột vào phần “Costs of Doing Business”, sau đó đến phần “Taxation”) 

Các mức chiết khấu vốn 

Các khoản chiết khấu vốn được tính trên các khoản chi phí vốn đủ tiêu chuẩn. Các 
khoản chiết khấu ban đầu chỉ được tính một khi các khoản chiết khấu hàng năm 
được tính theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Một số khoản chiết khấu 
được chấp thuận được trình bày dưới đây. Đối với máy móc thiết bị, các công ty 
được khuyến nghị nên kiểm tra xác minh lại với Sở thuế nội địa về những hạng 
mục cụ thể đủ tiêu chuẩn. 

Khoản chiết khấu ban đầu: 

Công trình xây dựng công nghiệp 10% 

Máy vi tính và thiết bị ngành công nghệ thông tin 20% 

Thiết bị kiểm tra môi trường 40% 

Máy móc công nghiệp nặng và động cơ xe cơ giới 20% 

Máy móc thiết bị (của quy trình sản xuất) 20% 

Khác 20% 

Khoản chiết khấu hàng năm: 

Công trình xây dựng công nghiệp 3% 

Máy vi tính và thiết bị ngành công nghệ thông tin 40% 

Thiết bị kiểm tra môi trường 20% 
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Máy móc công nghiệp nặng và động cơ xe cơ giới 20% 

Máy móc thiết bị (của quy trình sản xuất) 14% 

Khác 10% 

Những tiêu chuẩn về điều kiện làm việc 

Luật lao động ban hành vào năm 1955 (sau đó là bản chỉnh sửa bổ sung vào năm 
1998) là pháp chế chính về những tiêu chuẩn về điều kiện làm việc tại Malaysia. 
Giờ làm việc bình thường không vượt quá 48 giờ/tuần hoặc 8 giờ/ngày. Thời gian 
nghỉ phụ sản sau khi sinh được trả lương là 60 ngày, được hưởng 10 ngày nghỉ lễ, 
số ngày nghỉ phép năm từ 8 đến 16 ngày, số ngày nghỉ bệnh được trả lương từ 14 
đến 60 ngày/năm, tiền làm ngoài giờ được tính gấp 1,5 lần tiền lương chính thức 
được hưởng trong giờ làm việc, làm ngày nghỉ được trả gấp 2 lần ngày làm việc 
bình thường và làm vào ngày lễ chính thức được nhà nước ban hành thì được trả 
gấp 3 lần ngày làm việc bình thường. 

Theo Luật Quỹ Tiết kiệm lao động năm 1991, phần trích đóng góp bắt buộc từ 
lương tháng vào quỹ đối với người lao động tối thiểu là 8% và phần của người sử 
dụng lao động là 12%. Tổ chức Phúc lợi xã hội (SOCSO) là cơ quan quản lý 
chương trình phúc lợi xã hội cho người lao động có thu nhập dưới 3.000 RM 
(tương đương 1.000 USD)/tháng. Quỹ Phát triển nguồn nhân lực (HRDF) hoạt 
động dựa trên cơ sở là hệ thống tiền thuế thu được mà theo hệ thống này các 
công ty đóng thuế có thể dùng các khoản trợ cấp để trợ cấp cho các khoản chi phí 
tập huấn cho nhân viên người Malaysia của các công ty này. Các công ty sản xuất 
(có quy mô từ 50 nhân viên trở lên và các công ty có từ 10 đến 49 nhân viên với số 
vốn pháp định từ 2,5 triệu RM hoặc 833.000 USD trở lên) sẽ phải trả phần trích 
nộp bắt buộc của nhân viên tương đương 1% lương tháng của họ. 

Bất cứ nhân viên người nước ngoài nào đang làm việc cho công ty tại Malaysia 
đều bắt buộc phải có giấy phép lao động. Thời gian xin giấy phép lao động thường 
mất 2 đến 3 tuần, với mức phí từ 200 - 300 RM (khoảng 67 – 100 USD)/tháng, 
mức phí này có thể trả trước cho 1 năm. 

Mức lương 

Tại Malaysia, không có luật quy định về mức lương tối thiểu đối với ngành sản 
xuất. Trong khi mức lương cơ bản thay đổi tùy theo vùng miền và đối với các 
ngành công nghiệp thì các khoản trợ cấp xã hội gồm: tiền thưởng (lợi tức), tiền 
đồng phục, tiền đi lại được trợ hỗ trợ 100% hoặc trợ cấp 1 phần và tiền thưởng 
sáng kiến thay đổi tùy theo công ty. Mức lương tháng có thể tham khảo trên trang 
web MIDA (vui lòng nhấp chuột vào mục “Costs of Doing Business” và đến mục 
“Human Resources”). Hầu hết các công ty đều có trợ cấp y tế cho nhân viên và 
Ban quản trị. Bảo hiểm tai nạn cá nhân thường được trợ cấp hơn là bảo hiểm nhân 
thọ và mức bảo hiểm thường từ 100.000 RM (33.333 USD) trở lên (dành cho quản 
lý cấp trung và cấp cao) và mức từ 50.000 RM (16.667 USD) trở xuống (dành cho 
nhân viên). 

Chi phí kinh doanh 

Để biết thông tin chi tiết về chi phí kinh doanh, vui lòng xem trang web MIDA (nhấp 
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chuột vào mục “Costs of Doing Business” và đến mục “Starting a Business”). 
Thông tin chi tiết về bảng chi phí vật dụng, vui lòng xem trang web MIDA (mục 
“Costs of Doing Business” và đến mục “Utilities”). 

Nhượng quyền thương mại 

Ngành công nghiệp nhượng quyền thương mại Malaysia đạt mức tăng trưởng rất 
khả quan trong năm 2010, với 27% và được cho là sẽ tiếp tục xu hướng phát triển 
này trong năm 2011. Hầu hết trong số 31% các công ty nhượng quyền thương mại 
đang hoạt động tại Malaysia là các công ty nước ngoài. Trong khi đại bộ phận công 
chúng vẫn cần được hướng dẫn để biết về khái niệm nhượng quyền thương mại 
thì thị trường đang dần trở nên quen với hình thức kinh doanh này như một cách 
cho ra đời các công ty. 

Sự thúc đẩy và khuyến khích không ngừng của chính phủ Malaysia về nhượng 
quyền thương mại như một cách để nâng cao số doanh nghiệp đang dần đạt được 
lực kéo đi. Perbadanan Nasional Berhad (PNS) là chính quyền liên minh có vai trò 
là cơ quan đứng đầu về chính sách thúc đẩy chương trình phát triển nhượng 
quyền thương mại theo Bản Kế hoạch Kinh tế của Malaysia lần thứ 9. Chương 
trình phát triển nhượng quyền thương mại này còn nằm dưới sự hướng dẫn và 
tầm ảnh hưởng của Bộ Thương Mại nội địa, các Hợp tác xã và Hội bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng. Mặc dù sự tập trung chủ yếu của PNS là nhằm khuyến khích 
hơn nữa khái niệm nhượng quyền thương mại trong nước nhưng những khái niệm 
này không gây bất lợi cho việc tìm kiếm hợp tác với các khái niệm nhượng quyền 
thương mại nước ngoài. Về cơ bản, chức năng của PNS là nhận biết, đạt được, 
khởi xướng, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích nhãn hiệu nhượng quyền 
thương mại cả trong nước và quốc tế. PNS đang hướng về các ngành dịch vụ chi 
phí thấp với tư cách là động lực đầu tiên cho các doanh nghiệp. 

Tại Malaysia, nhượng quyền thương mại được quyết định bởi Đạo luật nhượng 
quyền thương mại của Malaysia năm 1998. Đạo luật này áp dụng cho việc bán 
nhượng quyền thương mại trên khắp Malaysia. Tất cả công ty đang bán quyền 
thương mại của mình tại Malaysia đều được yêu cầu phải đăng ký Văn phòng 
đăng ký nhượng quyền thương mại (ROF). ROF thuộc sự giám sát của Bộ Thương 
mại nội địa, các Hợp tác xã và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đơn vị thực 
hiện nhượng quyền thương mại cần phải nộp hồ sơ giấy tờ cho ROF ít nhất là 10 
ngày trước khi ký hợp đồng thỏa thuận nhượng quyền thương mại. 

Theo Mục 54 của Đạo luật Nhượng quyền thương mại 1998, một người nước 
ngoài muốn bán nhượng quyền thương mại tại Malaysia hoặc cho bất cứ công dân 
Malaysia nào phải nộp đơn xin chấp thuận của ROF. Mức phí hiện tại để làm thủ 
tục là 50RM (16,7 USD) cho một bộ hồ sơ. Bộ hồ sơ nộp cho ROF để xin chấp 
thuận gồm các loại giấy tờ sau: 

Đơn xin chấp thuận gồm các thông tin sau: ngày thành lập công ty, ngày bắt đầu 
kinh doanh, nội dung nhượng quyền thương mại và thông tin cơ bản của công ty, 
quá trình nhượng quyền thương mại trước đây (nếu là công ty tư nhân, số đại lý 
nhượng quyền thương mại hiện có) và xác nhận nhân thân của chủ đại lý người 
Malaysia nhận nhượng quyền thương mại. 

Bản sao có công chứng giấy phép lập công ty của các cơ quan có liên quan tại 
nước ban đầu cấp phép. Bản sao có công chứng về bằng chứng đăng ký thương 
hiệu và/hoặc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Sách nhỏ thông tin về công ty và báo 
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cáo hàng năm với hình ảnh của các đại lý. 

Do hơn 60% dân số của Malaysia là tín đồ Hồi giáo nên những công ty nhượng 
quyền thương mại muốn bán hàng cho người tiêu dùng Hồi giáo phải hiểu biết về 
các điều luật Halal. Tiêu chuẩn MS1500:2400 của người Malaysia được dùng trong 
việc sản xuất, chuẩn bị và bán thực phẩm Halal. 

Tiêu chuẩn này quy định những hướng dẫn thiết thực cho ngành công nghiệp thực 
phẩm về khâu chuẩn bị, bán thực phẩm Halal và còn đóng vai trò là điều kiện cơ 
bản cho việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Malaysia. JAKIM, cơ quan cấp 
phép Halal của Malaysia, dùng tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc cấp giấy phép 
xác nhận. 

Tiếp thị trực tiếp 

Trong 10 năm qua, Malaysia đã sử dụng công nghệ để hướng mục tiêu đến bộ 
phận khách hàng rộng lớn của mình và sử dụng các cơ sở dữ liệu được cải tiến để 
đạt được hiệu quả của việc tiếp thị theo tỷ lệ 1/1 (tức 1 sản phẩm được giới thiệu 
đến 1 người). Việc tiếp thị trực tiếp tại Malaysia hiện được xếp ngang hàng với các 
tầng lớp người tiêu dùng thượng lưu khác và thực hiện trên phạm vi rộng lớn từ 
công nghệ Internet và gửi tin nhắn SMS cho đến các hình thức gửi kèm phụ 
trương quảng cáo truyền thống. Để biết danh sách các công ty quảng cáo trực tiếp, 
vui lòng liên hệ với Hiệp hội Tiếp thị trực tiếp của Malaysia (Direct Marketing 
Association of Malaysia -DMAM). 

Liên doanh/Cấp phép 

Các nhà xuất khẩu sẽ thuận lợi hơn khi thiết lập công ty con tại Malaysia để trực 
tiếp thực hiện việc kinh doanh, phân phối và cung cấp dịch vụ. Việc lập công ty con 
tại Malaysia sẽ giúp kiểm soát được trực tiếp nhưng cũng đòi hỏi sự cam kết cấp 
vốn và xác định đối tác liên doanh bản địa thích hợp. Đối với nhà đầu tư tiềm năng       
tại Malaysia thì việc chọn đối tác liên doanh là một trong những quyết định quan 
trọng nhất. 

Theo Quy định về đăng ký kinh doanh năm 1956, tất cả hoạt động liên doanh hợp 
tác làm ăn đều phải đăng ký với Hội đồng các công ty của Malaysia (CCM). Các 
đối tác phải cùng nhau và riêng rẽ từng bên chịu trách nhiệm pháp lý về các khoản 
nợ và nghĩa vụ hợp tác làm ăn nếu tài sản liên doanh dùng để trả nợ không đủ. Đối 
với sự hợp tác liên doanh chính thức cần phải soạn thảo quyền hạn và trách nhiệm 
ràng buộc về quản lý giữa mỗi bên nhưng việc này là không bắt buộc. 

MIDA có thể hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu tìm đối tác liên doanh thích hợp. Bất cứ 
công ty nào có kế hoạch lập văn phòng kinh doanh tại Malaysia phải đảm bảo dịch 
vụ cung cấp của công ty được ủy quyền. 

Bán hàng cho chính phủ 

Việc làm ăn kinh doanh với chính phủ đòi hỏi phải có đại lý và/hoặc đối tác liên 
doanh tại bản địa và có thể đòi hỏi thêm một đối tác bản địa mà theo tiếng 
Malaysia gọi là bumiputra. Các khoản đền bù và/hoặc chuyển giao công nghệ là 
phần không thể thiếu đối với thỏa thuận kinh doanh có quy mô lớn. Kinh phí của 
các dự án chính phủ có thể thương lượng thỏa thuận được nhưng thường là sau 
thủ tục bỏ thầu sẽ rút gọn lại danh sách ứng viên đấu thầu. 
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Chính phủ Malaysia rất muốn thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích các công 
ty lập văn phòng đại diện kinh doanh tại Malaysia nhằm phục vụ cho thị trường 
trong nước và khu vực. Khi xét các gói thầu ở những hạng mục công trình trọng 
điểm, chính phủ Malaysia thường ưu tiên cho các công ty có trụ sở đặt tại 
Malaysia. Tập đoàn Phát Triển Đa Truyền Thông (MDC) công bố rằng những công 
ty bỏ thầu đầu tư vào dự án Siêu hành lang đa truyền thông sẽ nhận được sự quan 
tâm, ưu tiên hơn của chính phủ. Những công ty không có văn phòng trụ sở đặt tại 
Malaysia thường gặp bất lợi trong việc cạnh tranh các hợp đồng lớn hoặc lập công 
ty kinh doanh trong thị trường dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực kiến trúc, quản lý 
xây dựng và kỹ thuật công trình. Lý do là những công ty có văn phòng tại Malaysia 
thường đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận và hưởng dịch vụ hậu mãi do công ty 
cung cấp và được công ty tiếp tục quan tâm theo dõi. Đây là điều được người 
Malaysia đánh giá rất cao. 

Malaysia không phải là thành viên của Thỏa thuận hợp tác mua hàng chính phủ đa 
phương của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Thủ tục đấu thầu tại Malaysia 
không phải lúc nào cũng minh bạch. Mặc dù Malaysia ký vào quy định của APEC 
(Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương) về những tiêu chuẩn minh 
bạch nhưng chính phủ Malaysia vẫn tiếp tục làm việc để tiến hành triển khai thực 
hiện những tiêu chuẩn của APEC về mua hàng của chính phủ. Những năm gần 
đây, chính phủ Malaysia đã triển khai nhiều hơn việc thực hiện dự án thí điểm mua 
hàng điện tử. Hy vọng rằng hệ thống mới này sẽ giúp đảm bảo thủ tục đấu thầu tại 
Malaysia minh bạch hơn. 

Các kênh phân phối và bán hàng 

Văn phòng đại diện và đại lý tại bản địa cũng như sự tham gia chỉ đạo quản lý tích 
cực của ban lãnh đạo công ty là những công cụ hỗ trợ chính cho việc bán hàng 
cho các tập đoàn nhà nước và tư nhân. 

Điều lưu ý là những công ty bumiputra thường nhận được sự ưu tiên để có được 
những hợp đồng của chính phủ và những dự án tư nhân hóa. 

Công cụ hỗ trợ về vốn luôn được quản lý bởi công ty đặt tại bản địa, hoặc là công 
ty được thuê tại địa phương hoặc là công ty đặt trụ sở đại diện tại Malaysia.           
Một số đại lý bán lẻ và các công ty tư vấn trong nước và quốc tế kinh doanh       
phần mềm vi tính. Nhiều công ty phần mềm vi tính có văn phòng và đối tác liên 
doanh tại Malaysia. 

Những yếu tố/ Kỹ thuật bán hàng 

Khi tiếp thị hàng tiêu dùng vào thị trường Malaysia, các công ty nên lưu ý về những 
quy tắc và tiêu chuẩn văn hóa của người Malaysia vì Malaysia là quốc gia đa sắc 
tộc (người Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ chiếm 90% dân số, trong khi 10% dân số 
còn lại gồm nhiều chủng tộc bản địa khác). Ví dụ, do đại bộ phận dân số là người 
Hồi giáo nên thực phẩm phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn “halal” (nghĩa là theo đúng 
luật và được cho phép sử dụng theo đạo Hồi) để hấp dẫn thị trường tiêu dùng rộng 
lớn hơn. Ngoài ra, các công ty còn nên tiến hành thực hiện một số nghiên cứu 
khảo sát về những ảnh hưởng khả thi của hoạt động quảng cáo và thúc đẩy sản 
phẩm trước khi bắt đầu kinh doanh tại thị trường Malaysia. 

Số lượng bán ra của thiết bị và nguyên vật liệu cho một ngành công nghiệp đặc 
trưng nào đó chẳng hạn như hàng điện tử phụ thuộc rất nhiều vào các hội chợ 
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thương mại chuyên đề, ấn phẩm và những chuyến tham quan của đại diện công ty. 
Lượng hàng bán cho chính phủ hoặc cho những dự án có quy mô lớn liên quan 
đến những thiết bị trọng yếu đòi hỏi phải có mối liên hệ sâu rộng ở cấp cao của đại 
diện công ty ở bản địa và chuyến viếng thăm đại diện công ty.  

Nhiều công ty đầu tư vào Malaysia hoặc có liên quan đến lượng hàng xuất khẩu 
đáng kể đều tham gia vào những chương trình xây dựng hình ảnh công ty thông 
qua các bài báo và mục quảng cáo trên các tạp chí kinh doanh bản địa, tham gia 
tài trợ cho các hội nghị và các sự kiện, và tham dự vào các hội đồng tư vấn thuộc 
khu vực chính phủ và tư nhân. 

Những yếu tố tiếp thị sản phẩm quan trọng khác mà các công ty cần lưu tâm khi 
kinh doanh tại Malaysia là: phát triển mở rộng những mối quan hệ kinh doanh vững 
chắc với những đơn vị bản địa (gồm các nhà nhập khẩu), duy trì sự tiện dụng sẵn 
có và chất lượng sản phẩm, thực hiện các chiến dịch quảng cáo sản phẩm hiệu 
quả và đặt mục tiêu vào đúng thị trường. 

Thương mại điện tử 

Chỉ vài năm trở lại đây người Malaysia mới dần chấp nhận thương mại điện tử. 
Các ngân hàng thương mại là một trong những đơn vị đầu tiên tiến hành triển khai 
ứng dụng thương mại điện tử tại Malaysia và tiếp theo sau là các ngành khác có 
liên quan. Hãng hàng không quốc gia Malaysia và đối thủ cạnh tranh là hãng hàng 
không giá rẻ Air Asia hiện đều đang cung cấp hệ thống dịch vụ đăng ký vé trực 
tuyến. Việc đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch qua internet vẫn tiếp tục là 
mối quan tâm lớn của khách hàng Malaysia và người Malaysia đang dần được tập 
huấn kỹ năng và tạo điều kiện dễ dàng để sử dụng thương mại điện tử như một 
phương thức kinh doanh. 

Xúc tiến thương mại và quảng cáo 

Tùy theo từng thị trường mà cách dùng quảng cáo để tiếp cận sẽ khác nhau. Đối 
với hàng tiêu dùng thì các kỹ thuật quảng cáo sản phẩm gồm quảng cáo ở phạm vi 
rộng trên truyền hình, đài phát thanh, báo chí, các hình thức quảng cáo ngoài trời 
và các cách tiếp cận quảng cáo khác. Việc tung ra sản phẩm ở mức giá quá cao, 
mà trước đây cách quảng cáo sản phẩm này chỉ được cho là cần thiết tại 
Singapore, lại đang trở thành tiêu chí thực hiện tại Malaysia. Do những liên quan 
đến vấn đề về sức khỏe và tôn giáo nên Malaysia cấm quảng cáo thuốc lá và thức 
uống có cồn. 

Có 6 kênh truyền hình toàn quốc tại Malaysia: 2 kênh của nhà nước (TV1 và TV2) 
và 4 kênh tư nhân (TV3, 8TV, TV9 và NTV7). Hầu hết các kênh truyền hình đều 
phát sóng chương trình bằng tiếng bản địa (Bahasa Malaysia), tiếng Anh, tiếng 
Hoa (Phổ thông) và tiếng Tamil. Hiện có 3 nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 
tại Malaysia (Astro, MiTV và Fine TV). Thị trường truyền hình tại Malaysia hiện có 
khoảng 6 triệu người xem trong đó kênh ASTRO có 2,9 triệu người thuê bao. 

Malaysia có nhiều báo phát hành bằng tiếng Anh, trong đó báo “New Straits Times” 
và báo “Star” có số phát hành lớn nhất. “The Edge” là tờ báo hàng đầu chuyên về 
kinh doanh. “Utusan Malaysia” và “Berita Harian” là 2 tờ báo chính viết bằng tiếng 
Malaysia trong khi tờ báo xuất bản bằng tiếng Hoa lớn nhất gồm báo “Sin Chew Jit 
Poh” và “Nanyang Siang Pau”. Ngoài ra còn có báo viết bằng tiếng Tamil và các 
báo viết bằng các ngôn ngữ khác. Các tạp chí chuyên về kinh doanh gồm 
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“Malaysian Business”, “Malaysian Industry” và “the Malaysian Investor”. Có thể truy 
cập tin tức được ấn hành về Malaysia thông qua các trang web như 
www.malaysianews.net và www.asiadragons.com/world/malaysia. 

Các hội chợ thương mại trong nước (cũng như các hội chợ thương mại tại 
Singapore) mang đến cho các công ty cơ hội khuếch trương thương hiệu sản 
phẩm cho người tiêu dùng và tìm các đối tác thương mại. Sau đây là danh sách 
các trung tâm triển lãm thương mại tại Malaysia:  

Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Convention Centre), Trung tâm 
Hội nghị và Triển lãm quốc tế Malaysia (Malaysian International Exhibition & 
Convention Centre), Trung tâm dịch vụ Sự kiện và Triển lãm Midvalley (Midvalley 
Exhibition and Event Services), Trung tâm Hội nghị Putrajaya (Putrajaya 
Convention Centre), Trung tâm Thương mại quốc tế Putra (Putra World Trade 
Centre), Trung tâm Hội nghị Sunway Pyramid (Sunway Pyramid Convention 
Centre), Trung tâm Thương mại quốc tế Malacca (Malacca International Trade 
Centre) và Trung tâm triển lãm quốc tế Mahsuri (tại Langkawi) (Mahsuri 
International Exhibition Centre (in Langkawi)).  

Các đơn vị chính chuyên tổ chức sự kiện thương mại gồm: Công ty dịch vụ triển 
lãm Malaysia (trang web: www.mesallworld.com) (Malaysian Exhibition Services 
(www.mesallworld.com)), Công ty tổ chức triển lãm ABC (ABC Exhibitions),  Công  
ty  tổ  chức  triển  lãm  AMB  (AMB Exhibitions),  Hệ  thống  CIS  (CIS Network), 
Interexpo, Công ty quản lý tổ chức triển lãm Mines (Mines Exhibition Management), 
Công ty tổ chức triển lãm Protemp (Protemp Exhibitions) và Công ty tổ chức triển 
lãm Trade-Link (Trade-Link). 

Định giá 

Để định giá thích hợp cho sản phẩm, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến một số 
yếu tố gồm: tỷ giá hối đoái, các mức thuế đang được áp dụng và thuế đánh vào 
hàng hóa. Đồng thời còn có một số quy định của chính phủ dành cho những ngành 
công nghiệp nhất định có ảnh hưởng đến mức giá đánh vào những công ty sản 
xuất và người tiêu dùng. Ngoài ra, mức sống tại Malaysia cũng là một yếu tố cần 
quan tâm khi định giá sản phẩm. Malaysia là một trong những quốc gia thịnh 
vượng nhất tại khu vực Đông Nam Á, điều này đồng nghĩa các sản phẩm và dịch 
vụ có mức giá cao hơn sẽ có được thị trường thích hợp. Tuy vậy, mức giá hàng 
hóa tiêu dùng nói chung lại phản ánh mức chi phí sinh hoạt thấp hơn và sức mua 
trung bình của người Malaysia cũng chưa cao. Trang web của MIDA cung cấp 
bảng giá hàng tiêu dùng được lựa chọn (vui lòng nhấp chuột vào mục “Living in 
Malaysia”). 

Dịch vụ kinh doanh/Hỗ trợ khách hàng 

Khách hàng Malaysia, gồm các công ty và cá nhân, đều mong đợi có được dịch vụ 
kinh doanh và công tác hậu mãi chất lượng cao. 

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

Tại Malaysia, một số nguyên tắc chung rất quan trọng đối với việc quản lý hiệu quả 
quyền sở hữu trí tuệ (IPR). Trước tiên, cần phải có chiến lược tổng thể để bảo vệ 
sở hữu trí tuệ. Sau đó, quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ phải được đăng ký và thực thi 
theo luật pháp của Malaysia. Các công ty có thể tìm sự tư vấn ở các văn phòng 
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luật sư bản địa hoặc chuyên gia tư vấn về sở hữu trí tuệ. 

Điều hết sức quan trọng mà các công ty cần phải hiểu là quyền sở hữu trí tuệ 
trước tiên là quyền cá nhân. Chính người giữ quyền sở hữu phải có trách nhiệm 
đăng ký, bảo vệ và thực thi quyền liên quan. Bên cạnh đó cũng cần tham khảo ý 
kiến từ các chuyên gia tư vấn, cố vấn. 

Lưu ý là cần chuyên tâm hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất khi làm việc 
với các đối tác. Khi thương lượng hợp đồng phải đặt mình vào vị trí của đối tác và 
tạo cho họ những động cơ thúc đẩy rõ ràng để cùng tôn trọng hợp đồng. Một đối 
tác tốt cũng là một đồng minh quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 
Theo dõi cơ cấu chi phí và sự suy giảm lợi nhuận (cũng như động cơ thúc đẩy) của 
những đối tác không đáng tin cậy. Đòi hỏi phải luôn có sự chú ý theo dõi thường 
xuyên đối với các dự án và tình hình doanh thu khi làm ăn kinh doanh tại Malaysia. 
Làm việc với luật sư tư vấn pháp lý hiểu biết rõ về luật pháp của Malaysia để tạo ra 
hợp đồng vững chắc với những điều khoản không gây tranh chấp và làm rò rỉ 
thông tin mật. 

Những công ty vừa và nhỏ cũng cần hiểu về tầm quan trọng của việc hợp tác với 
những tổ chức và hiệp hội thương mại để hỗ trợ cho nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ và chấm dứt hành vi giả mạo này. Sau đây là một số tổ chức thương mại có 
trụ sở đặt tại Malaysia: 

 Hiệp hội quốc gia các nhà sản xuất (NAM) 

 Liên minh sở hữu trí tuệ quốc tế (IIPA) 

 Hiệp hội thương hiệu quốc tế (INTA) 

 Liên hiệp các tổ chức chống giả mạo và ăn cắp bản quyền 

 Liên minh chống giả mạo quốc tế (IACC) 

 Tổ chức ngành công nghiệp công nghệ sinh học (BIO) 

Quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ phải được đăng ký và thực thi theo luật pháp của 
Malaysia. Không có việc một “bản quyền quốc tế” sẽ tự động bảo vệ bản quyền tác 
phẩm của một tác giả trên toàn thế giới. Về cơ bản, ở mỗi quốc gia, việc bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ khỏi bị xâm phạm tác quyền trái phép phụ thuộc vào luật pháp 
của mỗi nước. Tuy vậy, hầu hết các quốc gia đều thực hiện việc bảo vệ bản quyền 
cho các tác phẩm, công trình nước ngoài theo những điều kiện cụ thể và những 
điều kiện này được đơn giản hóa tối đa bởi những hiệp ước và hiệp định về bản 
quyền quốc tế. 

Tại Malaysia, việc đăng ký giấy phép độc quyền nhãn hiệu và thương hiệu của sản 
phẩm hoặc dịch vụ được dựa trên cơ sở đăng ký trước thì được quyền bảo vệ sở 
hữu trước, do đó nên cân nhắc việc áp dụng bảo vệ thương hiệu và giấy phép độc 
quyền nhãn hiệu trước khi tung ra bán sản phẩm hoặc dịch vụ trên thị trường. 

Nên cân nhắc cẩn thận khi cho phép đối tác thay mặt mình đăng ký quyền bảo vệ 
sở hữu trí tuệ. Vì làm như vậy có thể tạo rủi ro là đối tác sẽ tự đăng ký là chủ sở 
hữu của những quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ của mình và sẽ không chuyển những 
quyền này cho mình nếu hai bên chấm dứt hợp tác làm ăn với nhau. 

Giả mạo thương hiệu là vấn đề nghiêm trọng tại Malaysia và tác động trên phạm vi 
rộng các ngành công nghiệp như ngành quang học truyền thông, đồ trang sức và 
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đồ xa xỉ khác, thuốc lá và linh kiện điện tử. 

Mặc dù Malaysia là thành viên trong các Hiệp ước quốc tế về bảo vệ sở hữu trí tuệ 
(gồm: WIPO, Công ước Berne và Công ước Paris,v.v…) nhưng các công ty được 
khuyến nghị nên đăng ký giấy chứng nhận độc quyền sản phẩm và thương hiệu 
với các cơ quan chức năng và nhà chức trách có liên quan tại Malaysia. Để báo 
cáo về khiếu kiện thương mại liên quan đến IPR hoặc để biết thêm thông tin về vấn 
đề này, vui lòng gọi số: 1-866-999-4258. 

Thẩm định 

Có nhiều công ty thực hiện thu thập thông tin và công bố báo cáo về các công ty 
Malaysia như Cơ quan đánh giá phân loại Malaysia, Dịch vụ quản lý chung và Dịch 
vụ thông tin D&B (M) Sdn. Bhd. Những chuyên viên tư vấn tài chính và luật sư có 
thể thể hiện sự chuyên tâm hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất cho những 
giao dịch của tập đoàn lớn.  

Những công ty được đưa vào danh sách công khai phải công bố kết quả tài chính 
được kiểm toán, những kết quả này có thể được kiểm tra trước khi bắt đầu những 
thỏa thuận hợp tác kinh doanh. Đối với các giao dịch có quy mô nhỏ hơn thì tín 
dụng thư là chuẩn yêu cầu đối với khách hàng tiềm năng trong khi giấy chứng 
nhận giới thiệu của ngân hàng và hồ sơ hoạt động của công ty được kiểm tra trước 
khi chỉ định cơ quan đại diện. 

Các nguồn thông tin hữu ích: 

Hội đồng các công ty Malaysia: www.ssm.gov.my 

Ban hải quan nội địa: www.hasilnet.org.my/english/eng_index.asp 

Tổ chức nhượng quyền thương mại Malaysia: www.mfa.org.my/ 

Ban lãnh đạo phát triển công nghiệp Malaysia (MIDA): www.mida.gov.my 

Các trang tin tức về Malaysia:  

www.malaysianews.net và www.asiadragons.com/world/malaysia 

Bộ Phát triển Doanh nghiệp: http://mcsl.mampu.gov.my/english/fedgovt/entre.html 

Tập đoàn phát triển đa truyền thông: www.mdc.com.my/ Cơ quan đánh giá phân 
loại Malaysia: www.ram.com.my/ 

Tổ chức an sinh xã hội: www.perkeso.gov.my/english/introduction.html 

http://www.ssm.gov.my/
http://www.hasilnet.org.my/english/eng_index.asp
http://www.mfa.org.my/
http://www.mida.gov.my/
http://www.malaysianews.net/
http://www.asiadragons.com/world/malaysia
http://mcsl.mampu.gov.my/english/fedgovt/entre.html
http://www.mdc.com.my/
http://www.ram.com.my/
http://www.perkeso.gov.my/english/introduction.html
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Chương 4: Thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia 

1. Xuất khẩu 

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Malaysia đã tăng trưởng khoảng 21% hàng 
năm trong suốt thời kỳ 2005- 2009. Riêng trong năm 2009, Việt Nam đã xuất khẩu 
lượng hàng hóa trị giá khoảng 2 tỷ USD sang Malaysia, giảm 11% so với năm 
2008. Các mặt hàng xuất khẩu chính c ủ a  Vi ệ t Nam sang Malaysia gồm nhiêu 
liệu khoáng, dầu khoáng; ngũ cốc; cao su và vật dụng cao su;  thiết bị điện, điện tử; 
máy móc, lò phản ứng hạt nhân, lò hơi; …vv (Xem Bảng 4.1) 

Bảng 4.1: Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Malaysia 

Đơn vị tính: ngàn USD 

Mã 
sản 

phẩm 
Tên sản phẩm 

Trị giá 

2009 

Tăng trưởng 
hàng năm 

2005-2009, % 

Tỷ trọng trong 
xuất khẩu của 

VN 2009, % 

Tổng cộng 2.064.524 21 1,7 

'27 Nhiên liệu khoáng, dầu 
khoáng 

953.724 13 9,4 

‘10 Ngũ cốc 401.866 55 27,4 

'40 Cao su và vật dụng cao su 82.257 46 3,7 

'85 Thiết bị điện – điện tử 73.130 24 0,2 

'84 Máy móc. lò phản ứng hạt 
nhân. lò hơi… 

55.943 18 0,3 

‘72 Sắt và thép 44.829 26 1,2 

‘09 Cà phê, trà và các loại gia vị 43.116 32 15,2 

'64 Giày dép và phụ kiện 32.642 32 17,6 

‘03 Cá và động vật giáp xác, 
động vật thân mềm và động 
vật thủy sinh không xương 
sống khác 

27.718 -3 4,8 

‘70 Thủy tinh và ác sản phẩm 
bằng thủy tinh 

26.591 97 4,4 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 

Các mặt hàng xuất khẩu chính 
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Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng (HS 27) 

Đơn vị: Ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nhập khẩu từ thế giới 9.227.58
6

11.745.562 12.883.74
5

17.013.292 10.147.884

Nhập khẩu từ Việt Nam 598.437 793.345 893.827 1.048.533 953.724 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 

Nhiên liệu khoáng và dầu khoáng là nhóm hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam 
sang Malaysia. Malaysia là thị trường xuất khẩu nhóm hàng này lớn thứ 4 của Việt 
Nam trong khi Việt Nam là nhà cung cấp lớn thứ 3 của Malaysia. Năm 2009, xuất 
khẩu nhiệu liệu khoáng, khoáng dầu sang Malaysia chiếm 11,7% tổng xuất khẩu 
nhóm hàng này của Việt Nam. Năm 2009, Việt Nam xuất khẩu khoảng 953,7 triệu 
USD sang Malaysia, chiếm 9,4% trong tổng nhập khẩu 10,15 tỷ USD Malaysia nhập 
từ thế giới. 

Các nhà cung cấp chính nhóm hàng HS27 cho Malaysia bao gồm Singapore với trị 
giá 3,58 tỷ USD trong năm 2009 (chiếm 35,3%), Indonesia (12,4%), Việt Nam 
(9,4%), Ả Rập Xê Út (9,3%) và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (5,6%). 

Những mặt hàng chính trong nhóm HS27 Việt Nam xuất sang Malaysia trong năm 
2009 gồm dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô (HS 
2709), trị giá 922,61 triệu USD; Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn 
tương tự sản xuất từ than đá (HS 2701), trị giá 30,54 triệu USD; Dầu có nguồn gốc 
từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum… (HS 2710) trị giá 575 
ngàn USD. 

Ngũ cốc (HS10) 

Đơn vị: Ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nhập khẩu từ thế giới 854.919 966.603 1.302.378 1.946.979 1.465.298

Nhập khẩu từ Việt Nam 70.739 136.452 92.752 332.399 401.866 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 

Việt Nam là nhà cung cấp ngũ cốc hàng đầu của Malaysia. Trong giai đoạn 2005-
2009, xuất khẩu ngũ cốc của Việt Nam sang Malaysia tăng 55%, cao hơn rất nhiều 
so với mức tăng trung bình nhập khẩu 19% từ thế giới. Năm 2009, trị giá xuất khẩu 
ngũ cốc của Việt Nam sang Malaysia đạt 401,866 triệu USD, chiếm 27,4% trong 
tổng nhập khẩu ngũ cốc của nước này, tăng 20,9% so với năm 2008. 

Nhà cung cấp ngũ cốc lớn thứ 2 của Malaysia là Úc với trị giá xuất khẩu năm 2009 
đạt 236,361 triệu USD, chiếm 16,1% tổng nhập khẩu của Malaysia. Những nhà 
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cung câp lớn khác gồm Brazil, Thái Lan, Ấn Độ, Argentina, Pakistan, Canada. 

Trong nhóm hàng này, Việt Nam chỉ xuất khẩu gạo sang Malaysia. Và do đó, nếu 
chỉ xét mặt hàng gạo thì Việt Nam cung cấp tới 75% tổng nhập khẩu của Malaysia. 

Cao su và vật dụng cao su (HS 40) 

Đơn vị: Ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nhập khẩu từ thế giới 996.124 1.293.612 1.681.866 2.128.751 2.200.984

Nhập khẩu từ Việt Nam 14.581 35.637 86.601 48.604 82.257 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 

Việt Nam hiện là nhà cung cấp cao su và các vận dụng bằng cao su lớn thứ 4 
của Malaysia. Xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam sang thị trường Malaysia 
không ổn định trong những năm qua, với mức tăng trưởng rất cao (144,4%) trong 
năm 2006, 143% trong năm 2007 nhưng sau đó lại sụt giảm 43,9% trong năm 2008. 
Tuy nhiên, năm 2009, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường này có sự hồi 
phục và đạt mức tăng trưởng 69,2% so với năm 2008, đạt 82,257 triệu USD. Trong 
giai đoạn 2005-2009, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Malaysia tăng 
46%/năm, tốc độ tăng gấp đôi so với mức trung bình nhập khẩu 23%/năm của 
Malaysia từ thế giới. 

Các sản phẩm chính trong nhóm hàng này Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia trong 
năm 2010 bao gồm cao su tự nhiên (HS 4001), trị giá 64,398 triệu USD; Lốp mới, 
loại dùng hơi bơm, bằng cao su (HS 4011), trị giá khoảng 11 triệu USD. 

Các nhà cung cấp lớn nhóm hàng này bao gồm Thái Lan 1,1 tỷ, chiếm tỷ trọng 50% 
trong tổng nhập khẩu cao su của Malaysia trong năm 2009, kế tiếp là Nhật Bản 
201,55 triệu USD, chiếm 9,2%, Indonesia 127,8 triệu USD, chiếm 5,8%, Việt Nam 
chiếm 3,7%. 

Thiết bị điện – điện tử (HS85) 

Đơn vị: Ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nhập khẩu từ thế giới 42.389.920 47.493.560 49.790.800 48.288.152 37.387.512

Nhập khẩu từ Việt Nam 34.463 27.587 43.926 52.884 73.130 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 

Mặc dù thiết bị điện và điện từ là nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam sang 
thị trường Malaysia và có tốc độ tăng trưởng khá cao trong những năm gần đây 
nhưng tổng trị giá xuất khẩu còn rất khiêm nhường. Trong năm 2009, xuất khẩu 
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nhóm hàng này vào Malaysia chỉ đạt 73,13 triệu USD so với tổng nhập khẩu 37,39 
tỷ USD mà Malaysia nhập khẩu từ các quốc gia trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng 
xuất khẩu bình quân của nhóm hàng điện – điện tử của Việt Nam sang Malaysia 
trong suốt thời kỳ 2005-2009 tương đối khả quan, khoảng 24%. 

Các sản phẩm xuất khẩu chính thuộc nhóm hàng này của Việt Nam gồm động cơ 
điện và máy phát điện(HS 8529), trị giá 21,98 triệu USD trong năm 2009; Biến thế 
điện, máy biến đổi điện tĩnh (ví dụ, bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm (HS 8504), trị giá 
7,37 triệu USD; Bộ điện thoại (HS 8517), trị giá 6,75 triệu USD. 

Các nhà cung cấp chính nhóm hàng thiết bị điện, điện tử cho thị trường Malaysia 
trong năm 2009 bao gồm Mỹ với 6,59 tỷ USD chiếm 17,7% tổng nhập khẩu của 
Malaysia từ thế giới; Trung Quốc 5,88 tỷ USD, chiếm (15,8%); Nhật Bản 4,99 tỷ 
USD (13,4%), Singapore 4,08 tỷ USD, chiếm (11%), Hàn Quốc 3,17 tỷ USD, 
chiếm  (8,5%). Việt Nam là nhà cung cấp nhóm hàng HS 85 thứ 25 của Malaysia và 
đóng góp 0,2% thị phần vào tổng nhập khẩu thiết bị điện, điện tử của nước này  . 

Máy móc, lò phản ứng hạt nhân, lò hơi… (HS 84) 

Đơn vị: Ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nhập khẩu từ thế giới 18.222.414 19.285.352 21.799.398 21.561.240 18.812.988

Nhập khẩu từ Việt Nam 45.220 35.465 64.421 117.963 55.943 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 

Malaysia là thị trường xuất khẩu nhóm hàng máy móc, lò phản ứng hạt nhân, lò 
hơi…(HS84) lớn thứ 15 của Việt Nam nhưng Việt Nam là nhà cung cấp nhóm hàng 
này đứng thứ 24 của Malaysia. Trong năm 2009, Việt Nam xuất khẩu khoảng 
55,94 triệu USD nhóm hàng này sang Malaysia, chỉ chiếm 0,3% trong tổng nhập 
khẩu nhóm hàng này của Malaysia từ thế giới. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2005- 
2009, xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam sang Malaysia tăng khá mạnh, với 
mức trung bình hàng năm 18%. 

Những sản phẩm chính trong nhóm hàng này Việt Nam xuất sang Malaysia trong 
năm 2009 bao gồm bộ phận và các linh kiện của chúng (HS 8443), trị giá 25,17 
triệu USD;  máy điều hòa không khí (HS 8415), trị giá 3,6 triệu USD; Bộ phận và 
phụ tùng (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với 
các máy thuộc các nhóm từ 84.69 đến 84.72 (HS 8473), trị giá 3,5 triệu USD; Bơm 
không khí hoặc bơm chân không, máy nén và quạt không khí hay chất khí khác; 
nắp chụp điều hòa gió hoặc cửa thong gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ 
phận lọc (HS 8414), trị giá 3,25 triệu USD. 

Nhà cung cấp nhóm hàng HS84 lớn nhật cho Malaysia là Trung Quốc với thị phần 
28% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Malaysia, trị giá 5,3 tỷ USD. Những 
nhà cung cấp lớn tiếp theo bao gồm Mỹ 11,6% với trị giá xuất khẩu là 2,19 tỷ USD, 
Nhật Bản (11,3%), trị giá 2,15 tỷ USD và Singapore (9,3%, 1,77 tỷ USD). 

Sắt và thép (HS 72) 
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Đơn vị: Ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nhập khẩu từ thế giới 3.652.252 4.212.462 5.697.606 6.531.566 3.648.983

Nhập khẩu từ Việt Nam 21.941 19.206 54.201 48.039 44.829 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 

Mặc dù Malaysia là thị trường xuất khẩu sắt và thép lớn nhất của Việt Nam trong 
năm 2009 nhưng tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ 
chiếm khoảng 1,2% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của Malaysia từ thế giới. 
Xuất khẩu nhóm hàng HS72 của Việt Nam sang thị trường Malaysia tăng 26%/năm 
trong giai đoạn 2005-2009. Năm 2009, xuất khẩu sắt, thép của Việt Nam sang 
Malaysia đạt khoảng 44,83 triệu USD, giảm 7% so với năm trước. 

Nhà cung cấp hàng đầu nhóm hàng này cho Malaysia trong năm 2009 là Nhật 
Bản, với 789 triệu USD, chiếm 21,6% tổng nhập khẩu của Malaysia. Những nhà 
cung cấp lớn khác bao gồm hàn Quốc 13,8%, Đài Loan 12,9%, Trung Quốc 8,6%, 
Nam Phi 7,1%. Việt Nam là nhà cung cấp nhóm hàng HS 72 lớn thứ 14 của 
Malaysia, chiếm thị phần 1,2%. 

Các mặt hàng chính trong nhóm hàng này Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia bao 
gồm các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 
600 mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng (HS 7210), trị giá 35,56 triệu USD; Các 
sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 
mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng (HS 7209), trị giá 
4,67 triệu USD. 

Cà phê, trà và các loại gia vị (HS 09) 

Đơn vị: Ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nhập khẩu từ thế giới 143.576 204.588 295.065 275.214 283.745 

Nhập khẩu từ Việt Nam 13.454 32.208 47.701 50.288 43.116 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 

Việt Nam là nước cung ứng lớn thứ 4 nhóm hàng cà phê, trà và gia vị sang thị 
trường Malaysia trong năm 2009 với trị giá xuất khẩu đạt 43,116 triệu USD, chiếm 
15,2% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng kể trên của Malaysia. 

Ba nước cung cứng hàng đầu là Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia, với trị giá  
xuất khẩu trong năm 2009 tương ứng 95,48 triệu USD, 60,77 triệu USD và 48,74 
triệu USD. 

Trong giai đoạn 2005-2009, xuất khẩu bông của Việt Nam sang Malaysia tăng 
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mạnh, với 32%. Trong khi đó, nhập khẩu bông của Malaysia trong giai đoạn này từ 
thế giới tăng 18% 

Sản phẩm chính trong nhóm hàng HS09 Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia là cà 
phê (HS 0901), trị giá 32,73 triệu USD trong năm 2009. Trị giá xuất khẩu tiêu và trà 
tương ứng 6,98 triệu USD và 2,91 triệu USD. 

Già y dép và phụ kiện (HS 64) 

Đơn vị: Ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nhập khẩu từ thế giới 91.952 110.866 133.628 182.138 185.738 

Nhập khẩu từ Việt Nam 12.861 13.710 17.565 33.280 32.642 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 

Việt Nam là nước cung ứng lớn thứ 2 nhóm hàng giày dép sang Malaysia trong năm 
2009 với trị giá xuất khẩu đạt 32,642 triệu USD, chiếm 17,6% trong tổng nhập khẩu 
giày dép của Malaysia. Con số này giảm khoảng 2% so với năm 2008. 

Các nhà cung cấp lớn khác nhóm hàng giày dép và phụ kiện cho Malaysia bao gồm 
Trung Quốc với 90,40 triệu USD chiếm 48,7% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng 
này của Malaysia trong năm 2009, Indonesia đứng vị trí thứ 3 với 15,69 triệu USD 
chiếm 8,4%, Hồng Kông với 9,18 triệu USD chiếm 4,9% và Ấn Độ với 6,56 triệu 
USD chiếm 3,5%. 

Mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của Việt Nam về nhóm hàng giày dép tại thị 
trường Malaysia trong suốt thời kỳ 2005-2009 là khá cao, lên tới 32%. 

Các sản phẩm chính trong nhóm hàng này là giày mũ da (HS 64.03) với giá trị xuất 
khẩu đạt khoảng 19,688 triệu USD trong năm 2009, kế đến là giày đế và mũ giày 
bằng nhưa hoặc cao su (HS 64.02) đạt 4,89 triệu USD; và giày mũ vải (HS 64.04) 
đạt 4,88 triệu USD. 

Cá và động vật giáp xác (HS 03) 

Đơn vị: Ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nhập khẩu từ thế giới 471.465 502.805 561.665 496.850 583.088 

Nhập khẩu từ Việt Nam 27.998 43.034 48.859 33.055 27.718 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 

Việt Nam là nhà cung cấp cá và động vật giáp xác lớn thứ 5 của Malaysia. Trong 
năm 2009, Việt Nam đã xuất khẩu 27,718 triệu USD nhóm hàng này sang Malaysia, 
giảm 16% so với năm 2008. 
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Trong giai đoạn 2005-2009, xuất khẩu nhóm hàng HS03 của Việt Nam sang 
Malaysia giảm 3% trong khi nhập khẩu của Malaysia từ thế giới trong giai đoạn này 
tăng 4%. 

Các sản phẩm chính trong nhóm hàng HS06 Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia 
trong năm 2009 là filê cá và các loại thịt cá (HS 0304), trị giá 16,89 triệu USD; Cá 
đông lạnh (HS 0303), trị giá triệu 3,54 USD; Động vật giáp xác (HS 0306), trị giá 
3,42 triệu USD. 

Các nguồn cung ứng chính cho Malaysia về nhóm hàng này trong năm 2009 gồm 
Trung Quốc với trị giá xuất khẩu 162,41 triệu USD, chiếm 27,9% tổng giá trị nhập 
khẩu cá và động vật giáp xác Malaysia nhập từ thế giới; Indonesia trị giá 103,19 triệu 
USD, chiếm  17,7%, Thái Lan trị giá 88,88 triệu USD, chiếm 15,2%, Myanmar trị giá 
31,45 triệu USD, chiếm  5,4% và Việt Nam trị giá 27,718 triệu USD, chiếm 4,8%. 

Thủy tinh và các sản phẩm làm bằng thủy tinh (HS 70) 

Đơn vị: Ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nhập khẩu từ thế giới 428.218 400.102 419.760 523.650 607.232 

Nhập khẩu từ Việt Nam 1.057 761 1.306 1.050 26.591 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 

Việt Nam là nhà cung cấp nhóm thủy tinh và các sản phẩm làm bằng thủy tinh 
lớn thứ 8 của thị trường Malaysia với trị giá xuất khẩu đạt khoảng 26,591 triệu 
USD trong năm 2009. Trong giai đoạn 2005-2009, tăng trưởng xuất khẩu nhóm 
hàng này của Việt Nam sang thị trường Malaysia đạt 97%/năm trong khi Nhật 
Bản, nhà cung cấp hàng đầu, chỉ đạt 19%/năm. 

Mặc dù là nhà cung cấp nhóm hàng này đứng trong top10 của Malaysia nhưng  
trong giai đoạn 2005- 2009, Singapore đã phải đối mặt với mức sụt giảm 31%/năm. 
Năm 2009, xuất khẩu nhóm hàng HS 70 của Singapore sang Malaysia chỉ cao hơn 
của Việt Nam chút ít, trị giá 26,611 triệu USD. 

Các nàh cung cấp lớn nhất thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh cho Malaysia trong 
năm 2009 gồm Nhật Bản (26,9% thị phần), Trung Quốc 15,6%, Mỹ 11,3%, Đức 
10,1%, Thái Lan 8,5%, Indonesia 4,8%. 

Sản phẩm xuất khẩu chính thuộc nhóm hàng này của Việt Nam sang Malaysia là 
kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04 hoặc 70.05, đã uốn cong, gia công cạnh, khắc, 
khoan, tráng hoặc gia công cách khác nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật 
liệu khác (HS 7006) trị giá khoảng 25,67 triệu USD. 

Các sản phẩm còn lại có số lượng xuất khẩu không đáng kể gồm Kính nổi và kính 
đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp 
phản chiếu hoặc không phản chiếu nhưng chưa gia công cách khác (HS 7005) trị giá 
khoảng 329 ngàn USD; Thuỷ tinh đúc và thuỷ  tinh cán, ở dạng tấm hoặc dạng hình, 
đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng 
chưa gia công cách khác (HS 7003) trị giá 219 ngàn USD. 
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2. Nhập khẩu 

Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 2,32 tỷ USD hàng hóa từ Malaysia trong năm 2009, 
với mức tăng trưởng hàng năm đạt 19% trong suốt thời kỳ 2005-2009. Các mặt 
hàng nhập khẩu chính gồm sắt, thép, máy móc, mỡ, dầu động thực vật… (Xem 
Bảng 4.2) 

Bảng 4.2: Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam Malaysia 2005– 2009 

Đơn vị: Ngàn USD 

Mã 
sản 

phẩm 
Tên sản phẩm 2005 2006 2007 2008 2009 

 Tổng 1.159.582 1.760.287 2.324.838 2.422.488 2.319.780

'72 Sắt và thép 103.480 53.769 399.814 243.755 337.387 

 

'84 

Máy móc. lò phản 
ứng hạt nhân. lò 
hơi… 

112.198 148.609 231.350 276.383 245.684 

 

'15 

Mỡ và dầu động 
vật hoặc thực vật 
và các sản phẩm 
tách từ chúng 

63.816 135.784 180.552 222.532 211.744 

'85 
Thiết bị điện – điện 
tử 

124.451 120.278 216.649 229.820 204.348 

 

'39 

Nhựa và các sản 
phẩm làm bằng 
nhựa 

108.775 145.203 205.252 209.665 187.361 

'27 
Nhiên liệu khoáng, 
dầu khoáng 

43.352 59.777 258.395 254.175 127.458 

'29 Hóa chất hữu cơ 66.257 67.195 98.506 84.117 100.937 

'44 
Gỗ và các mặt 
hàng bằng gỗ; 
than từ gỗ 

88.881 89.185 89.451 100.161 93.484 

'73 
Các sản phẩm 
bằng sắt hoặc thép 

18.118 98.590 43.275 75.945 63.873 

'40 
Cao su và các sản 
phẩm làm bằng 
cao su 

42.300 51.663 43.769 47.592 61.464 

Nguồn: Tính toán của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê 
COMTRADE 
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Chương 5: Các quy định thương mại, hải quan và tiêu chuẩn 

Thuế nhập khẩu 

Thuế quan là công cụ chủ yếu Malaysia sử dụng để điều tiết việc nhập khẩu hàng 
hóa vào nội địa, mức thuế suất trung bình áp dụng cho các loại hàng hóa thuộc 
nhóm không hạn chế nhập khẩu (NTR) là 8,56%. Thuế nhập khẩu dao động từ 0% 
đến 50%. Mức thuế suất cao hơn áp dụng đối với hàng hóa cao cấp và các lĩnh vực 
được bảo vệ. Mức độ bảo vệ thuế quan nói chung là thấp hơn đối với nguyên liệu 
thô và tăng dần đối với sản phẩm có giá trị gia tăng hoặc đã chế biến. 17% các dòng 
thuế của Malaysia (chủ yếu trong động cơ xe, thiết bị xây dựng, lâm nghiệp, khai 
thác gỗ, nông nghiệp, và các lĩnh vực khai khoáng) cũng thuộc diện cấp phép nhập 
khẩu không tự động được thiết kế để bảo vệ ngành công nghiệp nhập khẩu nhạy 
cảm hoặc chiến lược. Chính phủ Malaysia tiếp tục xem xét mức thuế phù hợp cho 
mục tiêu đạt được một nền kinh tế mở và tự do. 

Trong năm 2004 và 2005, Malaysia đã giảm một số thuế nhập khẩu đáng kể đối 
với xe ô tô và xe máy được sản xuất từ nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ đồng 
thời áp dụng thuế môn bài tương đối cao, dẫn đến gánh nặng thuế đối với xe nhập 
khẩu hầu như không thay đổi. Tháng 10/ 2005 chính phủ ban hành một loạt các 
chính sách nhằm điều hành thị trường ô tô nguyên chiếc nhằm tạo môi trường 
cạnh tranh, cụ thể là áp mức thuế 50% đối với ô tô do các nhà sản xuất trong 
nước lắp ráp. Chính phủ tiết lộ chính sách ô tô quốc gia mới mà theo đó chính phủ 
đang cố gắng loại bỏ sự phân biệt đối xử với các nhà sản xuất ô tô trong và ngoài 
nước và để biến Malaysia thành một trung tâm khu vực về sản xuất, lắp ráp và 
phân phối các loại xe ô tô. Kể từ khi điều chỉnh Chính sách Xe hơi Quốc gia 
(NAP), mức thuế nhập khẩu tối huệ quốc và thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe sản 
xuất hoàn toàn trong nước và xe nhập khẩu vẫn được duy trì. Tuy nhiên, năm 
2009, nhập khẩu xe lai nguy6en chiếc hoàn toàn được miễn thuế và được miễn 
50% thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Việc miễn giảm thuế được áp dụng trong khoảng hai năm nay cho đến 31 tháng 12 
năm 2010. Hơn nữa, Ngân sách Quốc gia 2011 được công bố vào tháng 10 năm 
2010, loại xe ô tô chạy bằng nhiên liệu sạch (gas, điện) có thể được nhập khẩu miễn 
thuế hoàn toàn. Việc miễn thuế này kéo dài đến 31 tháng 12 năm 2011. Ưu đãi này 
cũng mở rộng cho xe ô tô điện cũng như  xe máy điện và xe máy chạy bằng nhiên 
liệu sạch (gas, điện). Hiện tại Malaysia không sản xuất xe điện. 

Để có thêm thông tin về thuế quan vui lòng vào website của Cục hải quan hoàng gia 
Malaysia. 

Ngoài thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa cụ thể, còn có thuế doanh thu 10% cho 
hầu hết các hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, thuế doanh thu không áp dụng cho 
máy móc được sử dụng trong sản xuất xuất khẩu. 

Các rào cản thương mại 

Chính phủ Malaysia áp dụng hệ thống cấp phép nhập khẩu đối với một số mặt hàng, 
bao gồm cả vũ khí, vật liệu nổ, xe có động cơ, thiết bị xây dựng hạng nặng, một số 
loại thuốc, hoá chất, nhà máy, gỗ, đất, quặng thiếc, xỉ sắt hoặc cô chất lỏng; một số 
thực phẩm thiết yếu. 

Nhập khẩu thịt và gia cầm được giám sát thông qua việc kiểm soát vệ sinh và cấp 
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phép. Tất cả thịt bò, thịt cừu, và sản phẩm gia cầm nhập khẩu phải có nguồn gốc từ 
các cơ sở đã được phê duyệt bởi nhà chức trách Malaysia như "halal", hoặc được 
người Hồi giáo chấp nhận cho tiêu thụ. 

Malaysia có một hệ thống cấp phép xuất khẩu. Đối với một số sản phẩm, như dệt 
may, giấy phép xuất khẩu được sử dụng để đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận hạn 
chế xuất khẩu song phương. Đối với các sản phẩm khác, chẳng hạn như cao su, 
gỗ, dầu cọ, và xuất khẩu thiếc cần phải có giấy phép đặc biệt từ các cơ quan chính 
phủ. Thuế xuất khẩu từ 5% đến 15% được áp dụng cho những mặt hàng gỗ và dầu 
cọ. Mức thuế xuất khẩu cố định 10% đối với dầu khí. 

Malaysia không phải là thành viên của Hiệp định mua sắm chính phủ WTO, kết quả 
là các công ty nước ngoài không có cơ hội tương tự như các công ty địa phương để 
cạnh tranh hợp đồng, và trong hầu hết các trường hợp cần phải kiểm tra các công ty 
địa phương trước khi hồ sơ dự thầu của họ được xem xét. 

Lĩnh vực dịch vụ của Malaysia chiếm 56% kinh tế quốc gia, vẫn được bảo vệ cao. 
Trong các lĩnh vực như viễn thông, dịch vụ pháp lý và bán hàng trực tiếp, các 
công ty nước ngoài bị giới hạn 30% cổ phần trong các hoạt động địa phương mặc 
dù người điều hành viễn thông nước ngoài đã đàm phán một hạn mức cao hơn. Các 
dịch vụ khác, bao gồm kiến trúc và kỹ thuật chỉ có thể hoạt động liên doanh, và các 
công ty thuế và kế toán chỉ có thể hoạt động thông qua các chi nhánh. 

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng là rào cản thương mại cho các ngành công nghiệp 
nhất định. 

Các yêu cầu và chứng từ nhập khẩu 

Hải quan Malaysia yêu cầu các chứng từ sau đây khi xuất khẩu sản phẩm sang 
Malaysia: hóa đơn, danh sách đóng gói; thư giao hàng; tờ rơi, catalog, các tài liệu 
liên quan khác; giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu tham gia bảo hiểm; hóa đơn bố dỡ 
hàng/ hoá đơn đường hàng không; thư tín dụng (nếu sử dụng); giấy phép, chứng 
nhận/chứng chỉ; bằng chứng thanh toán tiền vé và mẫu tờ khai (hải quan mẫu số 1) 
cho biết số lượng, mô tả các gói / thùng, giá trị, trọng lượng, số lượng, loại hàng hoá 
và nước xuất xứ. Mẫu đơn hải quan hàn tất sẽ được nộp cho văn phòng Hải quan 
nơi hàng hoá nhập khẩu hoặc xuất khẩu. 

Mọi loại thuế áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu cần phải được trả trước khi hàng 
hóa được giải tỏa. Các khoản thuế phải nộp bao gồm thuế nhập khẩu và thuế      
bán hàng. 

Nhập khẩu hàng điện cần phải có chứng chỉ phê duyệt do Hội đồng cấp điện 
Malaysia (JBEM). Nếu vận chuyển nguyên vật liệu/linh kiện hoặc máy móc đến 
Khu công nghiệp tự do (FIZ) tại Malaysia, các nhà sản xuất trong FIZ cần phải gửi 
kèm danh mục hàng hoá cùng với một biểu đồ sản xuất để Giám đốc Hải quan nhà 
nước phê duyệt. 

Tạm nhập 

Malaysia tham gia Công ước về nhập cảnh tạm thời hàng hoá (Công ước ATA) vào 
năm 1988, và thông tin về tạm nhập theo ATA được nêu chi tiết trong Chương 8. 
Nguyên liệu thô được sử dụng trực tiếp cho sản xuất hàng xuất khẩu được miễn 
thuế nhập khẩu nếu nguyên liệu đó không được sản xuất trong nước hoặc nếu 
nguyên liệu địa phương có chất lượng và giá cả không thể chấp nhận được. Quy 
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định này, ví dụ, áp dụng đối với hàng nhập khẩu linh kiện bán dẫn Malaysia sử dụng 
trong việc chế tạo chất bán dẫn cho xuất khẩu. Việc miễn giảm thuế cũng áp dụng 
cho máy móc thiết bị sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất hoặc không có sẵn 
tại địa phương. 

Các yêu cầu về ghi dấu và dán nhãn 

Tất cả hàng hoá tiêu dùng nhập khẩu phải xác định các đại lý nhập khẩu, thường 
thực hiện bằng cách dán nhãn sau khi hàng hoá đã thông quan. Thuốc trước khi 
đóng gói phải có nhãn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Bahasa Malaysia, ghi rõ các chất 
và các thành phần của nó. Malaysia yêu cầu ghi nhãn dinh dưỡng cho tất cả các 
sản phẩm thực phẩm. Thực phẩm đã được làm giàu hoặc tăng cường với các 
vitamin và khoáng chất cụ thể phải có một tờ khai về số lượng của các chất dinh 
dưỡng trên nhãn. Các hướng dẫn dinh dưỡng phải theo sát hướng dẫn dinh dưỡng 
của Codex. Các công ty có thể sử dụng miếng dán có chứa các thông tin dinh 
dưỡng thay cho việc sản xuất bao bì đặc biệt cho thị trường Malaysia. Tất cả thịt, 
sản phẩm thịt chế biến, gia cầm, và trứng phải có chứng nhận halal. 

Ngày 8/7/2010, Bộ Y tế Malaysia đăng quy định sửa đổi yêu cầu ghi nhãn bắt buộc 
cho thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm được sản xuất thông qua công nghệ sinh 
học hiện đại. Việc sửa đổi cũng bao gồm quy định không ai được phép nhập khẩu, 
chuẩn bị hay quảng cáo để bán hoặc bán bất kỳ thành phần thực phẩm và thức ăn 
có được thông qua công nghệ sinh học hiện đại mà không có sự chấp thuận trước 
bằng văn bản của Bộ trưởng Y tế. Tháng Giêng năm 2011, Malaysia bắt đầu thực thi 
các quy định về phân loại, đóng gói và ghi nhãn mới liên quan đến sản xuất nông 
nghiệp. Một số thông tin sẽ được yêu cầu trong Bahasa Malaysia (tiếng địa phương 
Malaysia). Miếng dán sẽ được cho phép nhưng phải được dán trước khi hàng hóa 
vào Malaysia. Để biết thêm thông tin về các quy định này, xin vui lòng vào trang 
web: http://www.fama.gov.my/web/guest/247 

Hàng cấm nhập khẩu 

Malaysia cấm nhập khẩu các mặt hàng dưới đây: 

Bất kỳ một loại biểu tượng nào hoặc là hiện vật có thể gây nên những hiểu lầm hoặc 
những biểu tượng, hiện vật đó có chủ định hoặc sẽ được sử dụng làm ảnh hưởng 
tới lợi ích Liên bang hoặc để khuyếch trương, quảng cáo cho mục đích làm tổn hại 
đến hòa bình, thịnh vượng hoặc trật tự xã hội của Liên bang... 

Những ấn phẩm, tranh, ảnh, sách vở, bưu thiếp, hình vẽ, hình chạm khắc, phim, băng 
hình, đã la-ze, đĩa mềm vi tính hoặc những ấn phẩm tuyên truyền (bao gồm cả phim 
chưa in tráng) hoặc những vật được in, vẽ khác; các loại quần áo có mang hình in, 
hoặc phiên bản của bất kỳ những dòng chữ kinh Coran; các loại dao, dao bấm; các 
thiết bị thu Radio có khả năng thu sóng Radio tần số 68-87 Mhz và 108-174 Mhz trừ 
những thứ được thiết kế để thu sóng Radio khí tượng tại chỗ và những thứ được sử 
dụng cho các Cơ quan quản lý thông tin; các loại rượu chứa chì hoặc thành phần của 
chì nhiều hơn 3,46 miligames/lít; chất thạch tín; các hóa chất độc hại. 

Các quy định về hải quan và thông tin liên hệ 

Malaysia theo Hệ thống thuế quan hài hoà (HTS) để phân loại hàng hoá. Tất cả 
hàng hoá nhập khẩu và xuất khẩu vào Malaysia phải được phân loại dựa trên mã 
số thuế Hải quan Malaysia. Mọi thắc mắc về phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

27 /57

 

http://www.fama.gov.my/web/guest/247


THỊ TRƯỜNG MALAYSIA

 

phải được gửi đến các trạm hải quan đặc biệt. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng 
xem trang web của Hải quan Hoàng gia Malaysia. 

Các tiêu chuẩn 

Tổng quan 

Các tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của Malaysia, và hệ thống 
tiêu chuẩn hóa quốc gia sử dụng một quá trình đồng thuận để phát triển các tiêu 
chuẩn mới, cho phép các nhà sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng, chính phủ, và 
những người khác để cung cấp đầu vào và xem xét đưa vào quá trình phát triển. 
Malaysia tuân thủ "Mã tiêu chuẩn" của WTO về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 
SIRIM Berhad, trước đây gọi là Tiêu chuẩn và Viện Nghiên cứu Công nghiệp 
Malaysia, là công ty thuộc sở hữu của chính phủ cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và 
thể chế cho chính phủ. 

Các tổ chức về tiêu chuẩn 

SIRIM Berhad là tổ chức quốc gia về tiêu chuẩn, chất lượng và cũng là cơ quan 
xúc tác của chính phủ cho nghiên cứu công nghiệp và phát triển. Chức năng của nó 
bao gồm phát triển các tiêu chuẩn của Malaysia, thực hiện nghiên cứu khoa học 
công nghệ, và cung cấp chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn. 

Là cơ quan phát triển tiêu chuẩn được chỉ định, SIRIM ban hành các tiêu chuẩn 
Malaysia và cung cấp các dịch vụ chứng nhận về chất lượng. Hiện nay  Malaysia có 
hơn 3.600 tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn hiện hành cũng được xem xét lại mỗi năm 
năm hoặc bất cứ khi nào cần thiết để đảm bảo cho các tiêu chuẩn luôn bắt kịp các 
công nghệ mới nhất. Nhiều mục trong số các tiêu chuẩn này là để chứng nhận sản 
phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường. 

Giấy chứng nhận sản phẩm 

Để có thể lưu hành trên thị trường, một số loại sản phẩm cuối cùng (end products) 
bắt buộc phải có các loại giấy chứng nhận sau đây do Bộ Y tế Malaysia cấp: 

Giấy chứng nhận Y tế (Health Certincate); 

Giấy chứng nhận Kinh doanh Tự do (Free Sale Certincate - FSC); 

Giấy chứng nhận áp dụng Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point - Certincate); Giấy  chứng  nhận  áp  dụng  Phương  pháp  Sản  xuất  tốt  
(Good  Manufacturing  Prađice  (GMP) Certircate); 

Giấy chứng nhận áp dụng Biện pháp Vệ sinh Dịch tễ tốt (Good Hygienne Practice 
(GHP) Certircate). 

Gia súc, gia cầm và thịt gia súc, gia cầm: Việc nhập khẩu thịt và gia cầm, gia 
súc được quản lý qua việc cấp phép và kiểm soát vệ sinh chặt chẽ. Nhập khẩu gia 
súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm vào Malaysia với bất kỳ mục đích nào đều phải 
tuân thủ theo quy chế đã được Chính phủ ban hành năm 1962 (phần 8 về động vật), 
(đã trình bày trong phần quy chế quản lý xuất nhập khẩu)... Mặc dù Chính phủ 
Malaysia không đánh thuế nhập khẩu đối với các bộ phận của gà nhưng việc nhập 
khẩu vẫn phải thục hiện theo chế độ cấp phép và các quy định về vệ sinh. Mức nhập 
khẩu hiện vẫn thấp hơn các cam kết mở cửa thị trường tối thiểu được quy định tại 
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vòng đàm phán Uruguay. 

Thuốc: Quá trình đăng ký thuốc tại Malaysia thường khá lâu, có thể lên tới 3 năm đối 
với một số sản phẩm để có được giấy phép bán ra thị trường. 

Sản phẩm gốm sứ, thêu ren: Hoa văn trang trí trên các mặt hàng này không 
được sử dụng hình người và con vật. 

Công nhận 

Cục Tiêu chuẩn Malaysia (DSM) đóng vai trò qản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn hoá quốc gia mà trước đây do SIRIM đảm nhiệm. Nó hoạt động như cơ 
quan công nhận quốc gia duy nhất trong cả nước. DSM cung cấp dịch vụ kiểm định 
cho các cơ quan chứng nhận, cơ quan thanh tra, kiểm tra và phòng thí nghiệm hiệu 
chuẩn. DSM có trách nhiệm xử lý các ứng dụng cho việc công nhận. 

Liên hệ 

Cục tiêu chuẩn Malaysia: http://www.dsm.gov.my/ LawNet: 
http://www.lawnet.com.my/ 

Malaysian Certified: http://www.malaysiancertified.com.my/ SIRIM Berhad: 
http://www.sirim.my/ 

SIRIM QAS: http://www.sirim-qas.com.my/ 

Hiệp định thương mại 

Malaysia theo đuổi Hiệp định Thương mại tự do song phương và khu vực ngoài 
việc tham gia tích cực trong Tổ chức Thương mại Thế giới. Mục tiêu cụ thể của 
Malaysia trong việc ký kết FTA là duy trì vị thế cạnh tranh của đất nước đối với các 
nước láng giềng. Malaysia cũng yêu cầu rằng trong các cuộc đàm phán của FTA 
phải bao gồm các yếu tố về hợp tác thương mại và đầu tư cho phép ngành công 
nghiệp của mình xây dựng năng lực thông qua hợp tác kỹ thuật. 

Malaysia là thành viên của Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA), nhằm làm 
giảm các rào cản thương mại giữa các nước thành viên trong thời gian 15-năm. Mục 
tiêu chính của AFTA là giảm thuế nhập khẩu xuống 0- 5% cho sáu thành viên 
ASEAN ban đầu (Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Brunei) vào 
năm 2010, và các thành viên mới (Việt Nam, Lào, Miến Điện, và Campuchia) vào 
năm 2015. 

Malaysia đã ký kết và thực hiện các hiệp định song phương AFTA với Nhật Bản và 
Pakistan và gần đây đã kết thúc đàm phán với New Zealand. Malaysia cũng là thành 
viên của năm FTA khu vực như ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-
Nhật Bản, ASEAN-Australia-New Zealand và ASEAN-Ấn Độ. Hiện nay, Malaysia 
đang đàm phán FTA song phương với Ấn Độ, Chile và Australia, và khu vực 
ASEAN-EU. 
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Chương 6: Môi trường đầu tư 

Mở cửa cho đầu tư nước ngoài 

Malaysia là một trong những nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại nhất thế giới với 
thương mại chiếm 200% GDP hàng năm. Chính phủ Malaysia (GOM) đánh giá đầu 
tư nước ngoài là nguồn lực lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước, nhưng bị 
cản trở bởi một cơ chế quản lý quá nặng nề. Trong năm 2010, GOM đã xóa bỏ 
những quy định về đầu tư của Ủy ban Đầu tư nước ngoài (FIC), cho phép các giao 
dịch mua lại, sáp nhập và thôn tính các công ty trong nước bởi các bên là người 
Malaysia hoặc người nước ngoài không cần sự phê duyệt của FIC. Theo đó, FIC 
chỉ đảm trách các dự án đầu tư vào tài sản thương mại có giá trị lớn hơn 20 triệu 
RM (gần 6,5 triệu USD) từ người Malaysia và các nhóm bản địa khác (người Mã bản 
xứ). Đạo luật Chức năng Bộ trưởng trao quyền tự quyết cho các bộ có liên quan 
trong việc phê duyệt các dự án đầu tư cụ thể. 

Các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp mũi nhọn của GOM có thể đàm phán các 
điều khoản ưu đãi với các bộ hay các cơ quan quản lý liên quan, như hỗ trợ để 
thực hiện các quy định và chính sách của Malaysia. Các nhà đầu tư nước ngoài 
vào các ngành công nghiệp không trọng điểm thường ít nhận được hỗ trợ từ GOM 
trong việc có được sự chấp thuận cần thiết từ các cơ quan quản lý khác nhau và do 
đó phải đối mặt với những vấn đề quan liêu nhiều hơn. 

Trong khi điện tử vẫn là lĩnh vực chính thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
trong năm 2010, ngành dầu khí dự kiến sẽ là mục tiêu mới với kế hoạch khai thác 
ngoài khơi. Trong năm 2009, ngành điện tử đã nhận được thị phần lớn nhất của FDI 
và trong năm 2008 sản xuất hợp kim đã thu hút đầu tư lớn nhất. Trong ba năm qua, 
FDI trong lĩnh vực sản xuất đã tập trung vào các dự án ở Selangor, Johor và 
Penang - với đầu tư sản xuất tại Johor tăng nhanh nhất do Khu vực Phát triển 
Iskandar đã thu hút đầu tư từ Singapore. 

Các chính sách chuyển đổi và chuyển tiền 

Trong báo cáo toàn cầu về Môi trường Kinh doanh 2011 của Ngân hàng Thế giới, 
Malaysia đã vượt được 2 bậc, từ vị trí 23 lên 21 trong tổng 183 nền kinh tế được đề 
cập trong cuộc khảo sát. Malaysia xếp hạng tốt nhất là ở các chỉ số tiêu chuẩn hóa 
"nhận tín dụng" và "bảo vệ nhà đầu tư," đứng thứ nhất và thứ tư tương ứng. 
Malaysia xếp hạng tồi tệ nhất trong việc "giải quyết giấy phép xây dựng" ở vị trí 109 
và khởi nghiệp (gồm việc lên kế hoạch, quyết định nguồn tài chính và hoàn tất các 
thủ tục pháp lý) đứng thứ 113, giảm từ  thứ 88 trong năm 2010. Cuộc khảo sát cho 
thấy để được sự chấp thuận cần thiết để xây dựng một nhà xưởng, thành lập doanh 
nghiệp tại Malaysia, nhà đầu tư cần hoàn tất 25 thủ tục và mất 261 ngày, trước khi 
việc xây dựng có thể bắt đầu, trong khi doanh nghiệp cần hoàn tất 9 thủ tục, mất 
trung bình 17 ngày và chi phí lên tới 17,5% thu nhập bình quân đầu người để thành 
lập doanh nghiệp. 

Bảng chỉ số xếp hạng của Malaysia trong năm 2010 và 2011 

Thước đo Năm Chỉ số/ Xếp hạng 

Chỉ số tham nhũng của Tổ chức 2010 56/178 (4,4 điểm) 
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Minh bạch Quốc tế 

Chỉ số tự do kinh tế 2011 53 

Chỉ số môi trường kinh doanh 2011 21/183 

Để cải thiện môi trường kinh  doanh tại  Malaysia,  trong năm 2007 GOM đã 
thành lập ủy ban PEMUDAH, bao gồm 23 nhà lãnh đạo cao cấp chính phủ và khu 
vực tư nhân với nhiệm vụ xác định và đánh giá các trở ngại quan liêu khi tiến hành 
kinh doanh tại Malaysia và kiến nghị với Thủ tướng về cách giải quyết. Mục tiêu của 
PEMUDAH là tập trung vào những cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả 
của sự hợp tác giữa chính phủ với khu vực tư nhân. PEMUDAH không có quyền 
thực hiện những cải cách sâu cần thiết đối với những vấn đề thiếu hiệu quả về cơ 
cấu trong nền kinh tế của Malaysia. Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2011 đã đề 
cập đến những nỗ lực của PEMUDAH trong việc hỗ trợ khởi nghiệp thông qua một 
số thủ tục trực tuyến. 

Thông tin chi tiết về PEMUDAH tại: www.pemudah.gov.my. 

Ưu đãi cho người Mã bản xứ 

Một trở ngại lớn đối với tăng trưởng kinh tế của Malaysia là mạng lưới ưu đãi phức 
tạp của đất nước để thúc đẩy việc mua lại các tài sản kinh tế bởi người Mã bản xứ. 
Việc thực hiện chủ yếu là phó mặc cho các bộ. Chính sách và thực hiện không 
thống nhất. Một số hạng mục thực thi khá rõ ràng và có trong quy định pháp luật 
trong khi một số khác lại được thực thi khá tùy tiện, gây sự hồ nghi cho các nhà đầu 
tư tiềm năng. NEM đã đề xuất cải cách những ưu đãi cho người Mã bản xứ về 
quyền sở hữu kinh doanh và các chương trình an sinh xã hội. Tuy nhiên, những đề 
xuất này đã gặp sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm bảo thủ người gốc Malaysia. 

Trong những năm đầu thập niên 70, GOM đã đề ra mục tiêu 30% tài sản quốc gia 
được nắm giữ bởi người Mã bản xứ. Một số nghiên cứu đã kết luận rằng mục tiêu 
vốn chủ sở hữu 30% đã đạt hoặc vượt. Tuy nhiên, chính sách này của chính phủ đã 
bị chỉ trích là hoàn toàn không minh bạch, và đã từng có cuộc tranh luận lớn trong 
cách tính tỷ lệ cổ phần nắm giữ của các công ty nhà nước hoặc làm thế nào để 
đo lường vốn chủ sở hữu (mệnh giá so với giá trị thị trường). Những cải cách của 
NEM có nghĩa là để tập trung vào các chính sách về xoá đói giảm nghèo như dự 
định ban đầu. 

Một trong những chính sách ưu đãi phân biệt chủng tộc của chính phủ đã quy định 
rằng các doanh nghiệp không sản xuất của nước ngoài và tất cả các doanh nghiệp 
trong nước đều phải nhận các đối tác người gốc Malaysia. 

Sản xuất 

Cơ quan Phát triển Công nghiệp Malaysia (MIDA) thẩm tra tất cả các đề xuất sản 
xuất và các dự án liên quan tại Malaysia, cả trong và ngoài nước, để xác định mức 
độ mà chúng đóng góp vào mục tiêu của chính phủ. 

Việc phê duyệt dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố. MIDA có thể xem xét quy mô đầu 
tư, định hướng sản xuất xuất khẩu, loại hình cung cấp nguồn tài chính cần thiết (cả 
trong nước và nước ngoài), tỷ lệ vốn/lao động, khả năng đưa công nghệ vào nền 
kinh tế địa phương, cơ sở hạ, và thị trường đầu ra cho sản phẩm. Nếu cả công ty 
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trong và ngoài nước đề xuất dự án tương tự, các công ty trong nước sẽ được ưu 
tiên. Mọi yêu cầu được xử lý trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. MIDA hiện có thẩm 
quyền cấp hoặc gia hạn giấy phép cho tất cả các công ty sản xuất. MIDA đã 
thành lập một đơn vị nhập cư tại chỗ trong năm 2007 giúp đẩy nhanh việc cấp thị 
thực làm việc cho người nước ngoài. Đơn xin đầu tư trong các lĩnh vực khác ngoài 
sản xuất được giải quyết bởi các bộ có liên quan và đôi khi cần sự chấp thuận của 
nhiều bộ. 

Các quy định đầu tư được trình bày cụ thể trong Luật Khuyến khích đầu tư năm 1986 
(PIA) và Đạo luật Phối hợp Công nghiệp năm 1975. Trong năm 2004 chính phủ 
Malaysia đã hứa sẽ thay PIA bằng bộ luật ngắn gọn hơn bao gồm đầu tư trong cả sản 
xuất và dịch vụ, nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện. PIA không đề cập đến đầu tư 
trong lĩnh vực dịch vụ. FIC cũng có những hướng dẫn chính sách cho sự tham gia 
của nước ngoài trong các lĩnh vực phi sản xuất. Các thực thể cá nhân, cả trong nước 
và nước ngoài, có thể mua lại, sáp nhập, và tiếp quản các doanh nghiệp kinh doanh. 
Tuy nhiên, việc mua lại hoặc nhượng lại từ 5% trở lên cổ phần trong bất kỳ tổ chức tài 
chính trong nước nào đều cần phải có sự chấp thuận trước của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính và Ngân hàng Negara Malaysia (ngân hàng trung ương). 

Dịch vụ phân phối, bao gồm bán hàng trực tiếp và bán lẻ 

Malaysia không còn yêu cầu các công ty bán trực tiếp phải có 30% vốn sở hữu của 
người người gốc Malaysia. Công ty trong nước muốn có giấy phép bán hàng trực 
tiếp đa cấp cần phải có vốn góp 1,5 triệu RM (423.700 USD), trong khi các công ty 
có cổ đông nước ngoài phải có vốn góp 5 triệu RM (1,4 triệu USD) 

Chính phủ Malaysia cũng quy định về tỷ lệ vốn góp của người gốc Malaysia trong 
"Hướng dẫn tham gia nước ngoài vào Thương mại Dịch vụ Phân Phối" có hiệu lực 
vào tháng 12 năm 2004. Hướng dẫn yêu cầu các cửa hàng, siêu thị và đại siêu thị 
cần có ít nhất 30% không gian trưng bày dành cho hàng hoá và các sản phẩm 
được sản xuất bởi doanh nghiệp vừa và nhỏ của người gốc Malaysia. Hướng dẫn 
cũng yêu cầu ít nhất 30% doanh thu của cửa hàng phải từ các sản phẩm của 
người gốc Malaysia. 

Các Trung tâm phân phối khu vực và Trung tâm mua sắm quốc tế (CPC 87909) là 
hai trong số 27 lĩnh vực dịch vụ mà chính phủ đã loại bỏ quy định người gốc 
Malaysia nắm 30% quyền sở hữu vào năm 2009. 

Dịch vụ nghề nghiệp 

Malaysia hạn chế sự tham gia của nước ngoài vào các dịch vụ nghề nghiệp (trừ các 
hoạt động “back office” mà hỗ trợ các hoạt động kinh doanh nước ngoài). 

Dịch vụ pháp lý 

Luật sư nước ngoài không được thực hành pháp luật của Malaysia, và cũng không 
được liên kết với các công ty địa phương hoặc sử dụng tên công ty quốc tế của họ. 
Công ty luật nước ngoài không được hoạt động tại Malaysia trừ khi là đối tác của 
các công ty luật địa phương, và cổ phần của họ trong quan hệ đối tác được giới hạn 
ở mức 30%. Theo Đạo luật chuyên ngành luật 1976, việc thực hành luật Malaysia 
thường được giới hạn cho công dân hoặc thường trú nhân Malaysia đã học luật tại 
Malaysia, thành thạo tiếng Bahasa Malaysia (ngôn ngữ chính thức), và am hiểu 
pháp luật địa phương hoặc được luật sư biện hộ ở tòa án tối cao Anh công nhận. 
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Người đứng đầu cơ quan tư pháp có thẩm quyền chấp nhận ngoại lệ trên cơ sở 
từng trường hợp cụ thể, cho người muốn thực hành luật đã từng có bảy năm kinh 
nghiệm pháp lý. Luật pháp Malaysia không cho phép tư vấn pháp luật nước ngoài, 
ngoại trừ trên cơ sở giới hạn trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Labuan. Malaysia 
giới hạn phạm vi luật sư nước ngoài ' đối với các dịch vụ tư vấn liên quan đến đất 
nước và luật pháp quốc tế. Những người không được cấp phép, luật sư phải chịu 
hình phạt hình sự nếu họ trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hoạt động liên quan 
đến hệ thống pháp luật của Malaysia, bao gồm cả soạn thảo tài liệu. 

Trong năm 2009, chính phủ đã đồng ý cấp phép cho năm công ty luật quốc tế để 
cung cấp dịch vụ pháp lý cho các tổ chức tài chính Hồi giáo ở Malaysia. 

Dịch vụ kiến trúc 

Một kiến trúc sư nước ngoài có thể hoạt động tại Malaysia chỉ như là một người 
tham gia liên doanh trong một dự án cụ thể với sự chấp thuận của Hội đồng Kiến 
trúc sư. Các công ty kiến trúc nước ngoài không được phép hoạt động tại 
Malaysia, hoặc là độc lập hoặc là đối tác của công ty kiến trúc Malaysia. Kiến trúc sư 
nước ngoài không được cấp phép tại Malaysia nhưng được phép là nhà quản lý, cổ 
đông, hoặc nhân viên của các công ty Malaysia. Chỉ có kiến trúc sư được cấp phép 
mới được đệ trình kế hoạch kiến trúc. Dịch vụ kiến trúc được điều chỉnh bởi Luật 
Kiến trúc sư năm 1967 và được quy định bởi Bộ Công trình. 

Dịch vụ Kỹ thuật 

Kỹ sư nước ngoài có thể được cấp phép bởi Hội đồng kỹ sư chỉ cho các dự án cụ 
thể, và phải được bảo trợ bởi các công ty Malaysia khi thực hiện dự án. Giấy phép 
chỉ có giá trị trong thời gian của dự án. Nói chung, một kỹ sư nước ngoài phải được 
công nhận là chuyên nghiệp tại Malaysia khi có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm, và hiện 
diện ở Malaysia ít nhất 180 ngày trong một năm dương lịch. Để một kỹ sư nước 
ngoài được cấp giấy phép tạm thời, các công ty Malaysia thường phải chứng minh 
với Hội đồng rằng công ty không thể tìm được kỹ sư Malaysia đảm trách công việc. 
Kỹ sư nước ngoài không được phép hoạt động độc lập với các đối tác Malaysia, 
hoặc giữ chức giám đốc hoặc cổ đông của một công ty tư vấn kỹ thuật. Công ty kỹ 
thuật nước ngoài có thể thành lập hiện diện thương mại, nhằm đáp ứng những yêu 
cầu của chính phủ về việc tham gia của công dân Malaysia. Các công ty kỹ thuật 
nước ngoài có thể hợp tác với một công ty Malaysia, nhưng công ty Malaysia cần 
thiết kế các dự án và phải trình dự án để phê duyệt trong nước. Dịch vụ kỹ thuật 
được điều chỉnh bởi Luật Đăng ký Kỹ sư và được quy định bởi Bộ Công trình. 

Dịch vụ kế toán và thuế 

Các công ty kế toán nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ kế toán và thuế ở 
Malaysia chỉ thông qua các chi nhánh. Tất cả các kế toán viên muốn cung cấp dịch 
vụ kiểm toán và thuế tại Malaysia phải đăng ký với Viện kế toán Malaysia (MIA) 
trước khi xin giấy phép từ Bộ Tài chính. Công dân hoặc thường trú dân phải đăng ký 
với MIA. Công dân hoặc thường trú dân Malaysia đã nhận được bằng cấp của các 
trường đại học địa phương hoặc là thành viên của ít nhất một trong số 11 cơ 
quan chuyên môn ở nước ngoài được công nhận bởi các quốc gia trong khối thịnh 
vượng chung (gồm Vương quốc Anh, một số quốc gia độc lập và những quốc gia 
phụ thuộc) có thể nạp đơn xin đăng ký. 
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Năng lượng 

Theo các điều khoản của Luật Phát triển Dầu khí năm 1974, ngành công nghiệp dầu 
khí được kiểm soát bởi công ty bán nhà nước, tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia 
(Petronas), đơn vị độc quyền có tư cách pháp lý khai thác dầu thô và khí đốt. Đầu tư 
nước ngoài mang hình thức thỏa thuận phân chia sản xuất (PSA). Các nhà đầu tư 
nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực này tại Malaysia bao gồm ExxonMobil, 
ConocoPhillips, Hess, Baker Hughes, Newfield, và Murphy Oil từ Mỹ, cũng như Royal 
Dutch Shell. Các công ty không phải của người Malaysia được phép tham gia vào 
dịch vụ dầu khí hoặc thông qua quan hệ đối tác với các công ty địa phương hoặc nhà 
thầu. Họ bị hạn chế vốn sở hữu 30% khi hợp tác với các công ty địa phương. 

Viễn thông 

Trong các vòng đàm phán Doha của WTO, Malaysia đã dự kiến sẽ tăng giới hạn sở 
hữu nước ngoài lên 49% cho nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), tuy nhiên, 
cho đến nay quy định vẫn chưa rõ ràng. Sở hữu nước ngoài của các nhà cung cấp 
cơ sở hạ tầng mạng (NFP) và các nhà cung cấp dịch vụ mạng (NSP) sẽ tiếp tục 
được giới hạn 30% theo đề nghị sửa đổi. 

Chính phủ yêu cầu loại bỏ quy định quyền sở hữu người gốc Malaysia 30% đối 
với các dịch vụ tư vấn phần cứng máy tính cài đặt (CPC 841), dịch vụ thực hiện 
phần mềm (CPC 842), dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843), các dịch vụ cơ sở dữ liệu 
(CPC 844), dịch vụ sửa chữa máy tính (CPC 845), và dịch vụ máy tính khác có liên 
quan (CPC 849) trong năm 2009. 

Phát thanh và truyền hình 

Các công ty truyền thông tư nhân được quy định bởi Bộ Thông tin, Truyền thông, 
Văn hóa và Nghệ thuật và Ủy ban Truyền thông đa phương tiện Malaysia. Người 
nước ngoài không được quyền sở hữu các đài phát thanh và truyền hình. Để có 
giấy phép hoạt động, cơ sở cho thuê video phải có 30% băng đĩa mang nội dung về 
đất nước, con người Malaysia. Malaysia có một Hội đồng kiểm duyệt trực thuộc Bộ 
Nội vụ, thường xuyên kiểm duyệt phương tiện in ấn, phim ảnh và các chương trình 
truyền hình được cho là không thích hợp về mặt tôn giáo hay tình dục. 

Quảng cáo 

Quảng cáo thuộc phạm vị giám sát của nhiều bộ và cơ quan, do đó khá phức tạp để 
nhận được sự thông qua hàng loạt quy định quảng cáo và thủ tục thực thi cho tất 
cả các bên liên quan trong quá trình này. Các công ty quốc tế quan ngại về việc 
thiếu nguyên tắc rõ ràng và nhất quán trong quảng cáo, và một số nhà quảng cáo 
thường xuyên tạc một số sản phẩm và dịch vụ của họ thông qua quảng cáo. 
Chính phủ Malaysia đã có một hướng dẫn chính thức và mơ hồ rằng quảng cáo trên 
vô tuyến truyền hình hoặc truyền thanh không được "cổ súy cho phong cách sống 
nước ngoài." 

Trong năm 2007, chính phủ quy định ít nhất 70% quảng cáo truyền hình phải được 
thực hiện ở Malaysia, các diễn viên phải là người Malaysia, và phải được quay tại 
các địa điểm trong nước. Tỷ lệ phần trăm này cũng được quy định cho sản xuất 
hậu kỳ các quảng cáo và cho việc sử dụng trang thiết bị sẵn có. Các quy định này 
thường không được thi hành. 
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Quy định về dán nhãn sản phẩm cũng yếu kém, ví dụ, sản phẩm có thể được trưng 
trên các kệ hàng mà không có chỉ dẫn của nhà sản xuất hoặc nước xuất xứ. 

Dịch vụ tài chính 

Malaysia hạn chế đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực dịch vụ tài chính và bảo hiểm, 
như được mô tả ở các phần dưới đây. 

Hệ thống ngân hàng 

Từ một hệ thống tài chính bị tổn thương sau cuộc khủng khoảng tài chính tiền tệ 
châu Á năm 1997- 1998, với sự ra đời của Kế hoạch tổng thể phát triển khu vực tài 
chính giai đoạn 2001-2010, Malaysia đã tạo lập được một hệ thống tài chính đa 
dạng, hiệu quả, vững mạnh, ổn định, hoạt động năng động trên thị trường tài chính 
khu vực và thế giới với tiềm lực cạnh tranh mạnh mẽ, phục vụ đắc lực cho sự phát 
triển kinh tế đất nước. 

Khu vực ngân hàng Malaysia giữ vai trò trung gian tài chính chủ yếu trong việc cung 
cấp tài chính cho nền kinh tế nội địa, chiếm tới 70% tổng tài sản của cả hệ thống 
tài chính. Cuối năm 2000, hệ thống này bao gồm 31 ngân hàng thương mại, trong 
đó 14 ngân hàng hoàn toàn thuộc sở hữu nước ngoài, 19 công ty tài chính, 12 ngân 
hàng đầu tư và 7 trung tâm chiết khấu.  

Các định chế ngân hàng nội địa (không kể các trung tâm chiết khấu) kiểm soát 
75% thị phần ngân hàng xét về tổng tài sản và tổng tiền gửi. Cho dù sự áp đảo 
của các định chế nội địa, 14 ngân hàng nước ngoài vẫn hiện diện mạnh mẽ trong 
khu vực ngân hàng nội địa, vượt trội các ngân hàng nội địa về thu nhập trên tài 
sản, hiệu quả hoạt động và sản phẩm công nghệ tiên tiến trên thị trường. Vấn đề đặt 
ra cho sự phát triển khu vực ngân hàng Malaysia là phải thu hẹp khoảng cách giữa 
các định chế nội địa và nước ngoài, phát triển từng bước để có được một khu vực 
ngân hàng nội địa vững mạnh và hiệu quả. 

Sau một quá trình củng cố và tái cấu trúc, đến năm 2009, hệ thống ngân hàng 
Malaysia có sự thay đổi lớn. Khu vực ngân hàng nội địa chỉ còn lại 9 tập đoàn ngân 
hàng thương mại lớn với năng lực tài chính hùng mạnh và phạm vi hoạt động toàn 
cầu, không còn công ty tài chính do được sáp nhập vào các tập đoàn ngân hàng, 
11 ngân hàng hồi giáo, 15 ngân hàng đầu tư, không còn trung tâm chiết khấu do 
được sáp nhập vào các ngân hàng đầu tư, và 25 công ty bảo hiểm, cùng với 5 ngân 
hàng nước ngoài được cấp phép thành lập. 

Kế hoạch tổng thể phát triển khu vực tài chính Malaysia (Financial Master Plan) 
được Ngân hàng Trung ương BankNegaraMalaysia (BNM) ban hành vào tháng 
3/2001, với tầm nhìn, sứ mệnh, các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động 
cùng những định hướng phát triển khu vực tài chính Maylaysia cho một giai đoạn 
10 năm 2001-2010, trong đó bao hàm 6 lĩnh vực thuộc hệ thống tài chính: 

(1) Các phương thức và mô hình cung ứng tài chính cho nền kinh tế;  

(2) Hoạt động ngân hàng;  

(3) Hoạt động bảo hiểm;  

(4) Hoạt động ngân hàng và bảo hiểm hồi giáo;  

(5) Hoạt động của các định chế tài chính phát triển;  
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(6) Thanh tra giám sát Labuan (Một cơ quan chịu trách nhiệm quản lý giám sát tài 
chính ở đặc khu kinh tế). 

Kế hoạch tổng thể tập trung vào các yếu tố: hiệu quả, hiệu lực, ổn định, quản lý an 
toàn và xây dựng cơ sở hạ tầng của khu vực tài chính Malaysia, với 119 khuyến 
nghị chung (có thể xem như các giải pháp chiến lược), quá trình thực hiện kế hoạch 
tổng thể được chia thành ba giai đoạn: 

Giai đoạn thứ nhất, kéo dài trong 3 năm đầu, đặt trọng tâm vào các yếu tố: tăng 
cường năng lực cho các định chế tài chính nội địa và củng cố cơ sở hạ tầng cho 
hoạt động của khu vực tài chính. 

Để đạt mục tiêu đề ra cho giai đoạn này, ba nhóm giải pháp được áp dụng: 

- Tăng cường năng lực cho các định chế nội địa, với nhận thức là các định chế 
nội địa vững mạnh sẽ phục vụ nền kinh tế tốt hơn, thông qua: Sáp nhập nhằm 
xây dựng năng lực và tăng cường độ tin cậy, bền vững của các ngân hàng 
thương mại, tạo khả năng mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ tài chính và 
dịch vụ tư vấn của từng ngân hàng. Với yêu cầu vốn tối thiểu tăng lên, quá trình 
sáp nhập bắt đầu từ 31 ngân hàng thương mại, tới nay chỉ còn lại 9 tập đoàn 
ngân hàng thương mại lớn có tiềm lực tài chính hùng mạnh, giữ vai trò chủ đạo 
trên thị trường nội địa và có tầm hoạt động rộng trên thị trường khu vực và thế 
giới. Thu hẹp loại hình hoạt động ngân hàng đầu tư nhằm loại bỏ sự chồng chéo 
trong hoạt động và củng cố lợi thế cạnh tranh, bằng cách sáp nhập các loại 
hình định chế có hoạt động đầu tư, chứng khoán vào thành loại hình ngân 
hàng đầu tư; Công bố các chỉ số chuẩn mực để thúc đẩy các định chế nội địa 
tập trung phát triển lành mạnh và giải quyết các yếu kém; Thúc đẩy sự tham 
gia của các đối tác chiến lược có năng lực vào đội ngũ cổ đông nhằm chuyển 
giao các kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn, tiếp cận với công nghệ và sáng 
kiến thúc đẩy sự đổi mới sản phẩm dịch vụ, thúc đẩy sự ra đời và đưa vào 
ứng dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị rủi ro, cải thiện hiệu quả hoạt 
động của Hội đồng quản trị và ban điều hành, tăng cường kỷ luật thị trường, mở 
rộng cơ hội kinh doanh mới. 

- Tăng cường sự ổn định tài chính, bằng việc siết chặt khuôn khổ quy định, thanh 
tra giám sát, với giải pháp cụ thể: Xây dựng khuôn khổ pháp lý hiệu quả, với 
việc áp dụng Luật Ngân hàng trung ương mới, phân định rõ hơn trách nhiệm 
của BNM; Tăng cường hiệu lực khuôn khổ pháp lý, từ chế độ dựa trên các quy 
định chuyển sang xu hướng dựa trên nguyên tắc nhấn mạnh vào quản trị điều 
hành lành mạnh và trách nhiệm lớn hơn của các định chế tài chính trong quản lý 
rủi ro; Nâng cao sự giám sát và tập trung vào các rủi ro chủ yếu, với những 
đánh giá mang tính cảnh báo và siết chặt mối quan hệ phối hợp giữa các cơ 
quan giám sát; Tăng cường mạng lưới an toàn tài chính với sự thành lập bảo 
hiểm tiền gửi Malaysia năm 2005 để bảo vệ người gửi tiền trong tình huống xảy 
ra đổ vỡ ngân hàng. 

- Đáp ứng các mục tiêu kinh tế xã hội: Chính sách cho vay tập trung vào các 
khu vực ưu tiên, nhưng mục tiêu cụ thể do ngân hàng thiết lập dựa trên năng 
lực cho vay và sự đánh giá về các điều kiện thị trường; Chính sách mở chi 
nhánh khuyến khích mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các khu vực nông thôn, 
vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, các ngân hàng nước ngoài được yêu cầu phải có 
1 trong số 4 chi nhánh được mở nằm tại vùng nông thôn và tối đa tới 10 chi 
nhánh hoạt động tài chính vi mô. Mở rộng các kênh phân phối, tận dụng các 
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kênh phân phối để mở rộng mạng lưới tại các vùng nông thôn, vùng phi thành 
thị như các trạm bưu điện, khuyến khích phát triển các phương tiện giao dịch 
tiên tiến và các kênh thanh toán điện tử như thanh toán qua mobilephone, các 
thiết bị điện tử. Phát triển bảo hiểm, bằng việc đa dạng hoá các kênh phân phối 
để gia tăng nhu cầu bảo hiểm với việc sử dụng ngày càng nhiều kênh sản 
phẩm liên kết giữa ngân hàng và bảo hiểm. Tăng khả năng tiếp cận tới các 
dịch vụ ngân hàng, qua việc tạo lập khuôn khổ về dịch vụ ngân hàng cơ bản 
(chẳng hạn nhu đưa ra quy định các ngân hàng phải cung cấp một số dịch vụ 
ngân hàng cơ bản miễn phí cho các chủ tài khoản) để thúc đẩy sự tiếp cận của 
khách hàng tới các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. 

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME, mặc dù chiếm đại đa số trong các doanh 
nghiệp hoạt động, nhưng khu vực này trước đây tồn tại khá nhiều vấn đề: Thứ nhất, 
các nỗ lực phát triển khá phân tán và manh mún: không có một cơ quan trung ương 
nào chịu trách nhiệm phối hợp các nỗ lực phát triển của khu vực, cũng không có cơ 
quan tập trung nào cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn nào cho các SME, cũng 
không có cơ sở dữ liệu tập trung nào liên quan tới các SME. Thứ hai, thiếu các nỗ 
lực tăng cường năng lực cho các SME: các ngân hàng không cho các SME vay do 
các SME thường không được quản lý một cách bài bản. Các SME thường đối mặt 
với những khó khăn trong việc có được nguồn tài chính để mở rộng hoạt động, vì vậy 
tiềm năng không được khai thác triệt để, hạn chế đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. 
Thứ ba, không có các định nghĩa chuẩn mực về các SME, do khó mà thu thập được 
đầy đủ dữ liệu và định hình các chính sách liên quan một cách toàn diện. 

Để khai thông nguồn tài chính đến các SME, Chính phủ đã thành lập Hội đồng phát 
triển SME quốc gia với 5 nhiệm vụ chủ yếu: (1) Xây dựng các chính sách, quản lý và 
đánh giá phù hợp; (2) Thứ hai, Tăng cường năng lực; (3) Phổ biến thông tin; (4) Cải 
thiện thông tin thống kê; (5) Mở rộng khả năng tiếp cận tới nguồn tài chính. 

Các biện pháp tăng cường năng lực thực thi trong giai đoạn này vẫn tiếp tục trong 
hai giai đoạn tiếp theo với những điều chỉnh thích ứng với môi trường tài chính thay 
đổi, nhằm tạo ra các định chế tài chính nội địa cạnh tranh và vững mạnh. Kết quả 
đạt được là rất khả quan: Năng lực quản trị rủi ro được củng cố và tăng cường, 
bảng cân đối tài sản trở nên lành mạnh, các sản phẩm dịch vụ được cung ứng cho 
cộng đồng ngày càng rộng rãi, thông qua nhiều kênh phân phối, trình độ ứng 
dụng công nghệ được cải tiến, và khu vực này đã  hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển 
kinh tế đất nước. 

Giai đoạn thứ hai, trong 3-4 năm tiếp theo, nhấn mạnh tới việc tạo lập áp lực 
cạnh tranh mạnh mẽ và năng động trong khu vực tài chính nội địa với sân chơi bình 
đẳng. Trên nền tảng sẵn có được tạo lập trong giai đoạn thứ nhất, các biện pháp 
được tập trung thực hiện trong giai đoạn này bao gồm: Nới lỏng quản lý về giá cả 
theo xu hướng để thị trường điều tiết, loại bỏ các quy định quản lý ngoại hối, nới 
rộng sự linh hoạt trong việc sử dụng lao động nước ngoài, đưa ra khuôn khổ lãi suất 
mới, linh hoạt trong việc cho phép thành lập chi nhánh nước ngoài và định hướng 
phát triển sản phẩm mới. Cho dù đã bắt đầu phải đương đầu với sự cạnh tranh 
mạnh mẽ hơn, các ngân hàng nội địa vẫn duy trì được trên 70% thị phần nội địa. 

Giai đoạn thứ ba, thực hiện trong 3 năm cuối, hướng tới sự hội nhập toàn cầu. Hai 
xu hướng chính được mở rộng thực hiện từ giai đoạn này sau khi các định chế tài 
chính nội địa đã được cải thiện đáng kể về năng lực cạnh tranh: (1) Mở cửa cho 
sự cạnh tranh nước ngoài, bằng việc cấp phép thành lập mới cho 5 ngân hàng 
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được xác định là sẽ có khả năng cung ứng các giá trị tương đối lớn trong hoạt động 
dịch vụ, tạo ra cơ chế hoạt động linh hoạt hơn đối với các ngân hàng nước ngoài, 
loại bỏ các hạn mức về vốn tự có của nước ngoài. Ngoài 5 ngân hàng nước ngoài 
này, BNM cũng cấp phép thành lập hai ngân hàng nước ngoài khác theo thỏa thuận 
song phương: Ngân hàng Công thương Trung Quốc và Ngân hàng Baroda. (2) 
Thúc đẩy hội nhập toàn cầu, với 6 tập đoàn ngân hàng nội địa thiết lập sự hiện 
diện tại 19 quốc gia trên thế giới, mở rộng tầm ảnh hưởng ra phạm vi toàn cầu. 

Cho đến nay, theo đánh giá của BNM, hơn 90% các khuyến nghị nêu ra đều đã 
được thực hiện thành công hoặc đang được tiếp tục triển khai. Sau quá trình thực 
hiện kế hoạch phát triển tổng thể, từ cuối 2001 đến đầu 2010, hệ số an toàn vốn của 
khu vực ngân hàng Malaysia đã tăng từ 13% lên 15% trên tài sản chịu rủi ro, lợi 
nhuận tính bằng thu nhập trên vốn tự có ROE tăng từ 13.3% lên 16.5%, thu nhập 
trên tổng tài sản tăng từ 1% lên đến 1.5%, chất lượng tài sản được cải thiện với tỷ 
lệ nợ xấu giảm từ 11.5% xuống còn 1.9%, năng suất lao động (tính bằng lợi nhuận 
bình quân/nhân viên) tăng từ 63.5 nghìn RM lên tới 172.5 nghìn RM). Khu vực ngân 
hàng vẫn tiếp tục chiếm giữ vị trí trung gian tài chính chủ đạo cho nền kinh tế, với 
trên 50% tổng tài sản của hệ thống tài chính. 

Năng lực cạnh tranh quốc tế của khu vực ngân hàng Malaysia đã được tăng 
cường đáng kể với phạm vi hoạt động toàn cầu. Từ cuối 2002 đến cuối 2009, tổng 
tài sản của các ngân hàng Malaysia ở nước ngoài tăng từ 3.3 tỷ RM lên tới 350 tỷ 
RM, với lợi nhuận trước thuế từ chỗ lỗ 4.3% đã chuyển thành lãi 7.2% trên doanh 
thu hoạt động. 2 trong số 9 tập đoàn ngân hàng nội địa nằm trong nhóm 30 ngân 
hàng mạnh nhất tại Châu Á Thái Bình Dương (theo đánh giá của Asian Banker 
Journal tháng 9/2010). 

Với chiến lược cho giai đoạn 10 năm tiếp theo 2011-2020, như BNM xác định, khu 
vực tài chính của Malaysia sẽ đi theo hướng củng cố vững chắc hơn vị thế của 
mình để hỗ trợ và đóng góp đắc lực nhất cho sự chuyển đổi của nền kinh tế sang 
phù hợp với cấu trúc của nền kinh tế thu nhập cao, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã 
hội nói chung và duy trì sự ổn định và lành mạnh tài chính. 

Đối với nền kinnh tế, vai trò của khu vực này sẽ tập trung ở ba trụ cột chủ yếu:  
Hỗ trợ, Dẫn dắt và Xúc tác cho tăng trưởng kinh tế. 

Mục tiêu hướng tới của khu vực ngân hàng Malaysia trong thời kỳ chiến lược tiếp 
theo là: Tăng cường vị thế trung tâm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo quốc tế, thúc đẩy sự 
phát triển mạnh mẽ tài chính Hồi giáo tại Malaysia. Thúc đẩy sự liên kết quốc tế và hội 
nhập khu vực thông qua mở rộng sự hiện diện của các định chế tài chính Malaysia 
trên thị trường nội địa và khu vực; Chấp thuận 5 ngân hàng thương mại nước ngoài 
như một phần của quá trình tự do hóa khu vực dịch vụ tài chính để bổ sung vào sự đa 
dạng của ngành, hỗ trợ các lĩnh vực tăng trưởng mới bao gồm công nghệ xanh và tạo 
điều kiện cho Malaysia chuyển hướng sang nền kinh tế thu nhập cao; Ứng phó trước 
các biến động trong nước, khu vực và toàn cầu một cách hiệu quả. 

Trong năm 2010, chính phủ đã ban hành giấy phép ngân hàng mới cho ngân hàng 
thương mại nước ngoài mới, hai ngân hàng Hồi giáo nước ngoài mới và hai công ty 
bảo hiểm Hồi giáo mới (takaful). Ngân hàng ICBC của Trung Quốc và một tổ hợp 
của các ngân hàng Ấn Độ cũng nhận được giấy phép ngân hàng thương mại mới 
trong năm 2010. 

Trong năm 2009, đối với vốn chủ sở hữu cổ phần trong các ngân hàng đầu tư, tổ 
chức nước ngoài được phép nắm giữ đã tăng từ 49% lên 70%. Hiện nay, nước 
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ngoài tham gia vào các ngân hàng thương mại trong nước vẫn còn bị giới hạn mức 
vốn sở hữu tối đa 30%. Năm 1994 BAFIA yêu cầu tất cả các ngân hàng nước 
ngoài hoạt động tại Malaysia phải hỡp tác với ngân hàng địa phương. Hiện nay, 
các ngân hàng nước ngoài hợp tác với ngân hàng địa phương đang hoạt động tại 
Malaysia có thể là 100% vốn nước ngoài nhưng phải có tối thiểu hai người Malaysia 
trong Ban giám đốc. Ngân hàng Negara thường yêu cầu các ngân hàng duy trì văn 
phòng của họ và các hoạt động máy tính ở Malaysia, vì lo ngại về vấn đề bí mật dữ 
liệu cũng như yêu cầu các hoạt động bên ngoài của Malaysia là thuê ngoài. Chính 
sách này khiến một số ngân hàng nước ngoài không bắt kịp được với xu hướng 
toàn cầu trong triển khai dịch vụ ngân hàng qua Internet. Ngân hàng Negara sẽ xem 
xét bãi bỏ quy định này trên cở sở từng trường hợp cụ thể cho các ngân hàng nước 
ngoài sẵn lòng tái đầu tư thích đáng tại Malaysia. 

Trong năm 2009, Ngân hàng Negara thông báo rằng các tổ chức ngân hàng nước 
ngoài hợp tác với ngân hàng địa phương đang hoạt động tại Malaysia sẽ được phép 
mở thêm bốn chi nhánh trong năm 2010, với một chi nhánh tại trung tâm thương 
nghiệp, hai chi nhánh tại các trung tâm bán đô thị, và một chi nhánh tại vùng không 
phải trung tâm đô thị. Các ngân hàng nước ngoài cũng được phép mở 10 chi 
nhánh tài chính vi mô. Mỗi địa điểm đều phải được Ngân hàng Negara chấp 
thuận. Một số ngân hàng nước ngoài có thể được phép mở nhiều hơn bốn chi 
nhánh, đặc biệt nếu các chi nhánh mới được mở tại các vùng sâu. Ngân hàng Hồi 
giáo nước ngoài được mở nhiều chi nhánh mới hơn. Trong năm 2011, ngân hàng 
nước ngoài được phép tham gia mạng ATM trong nước của Malaysia, xóa bỏ rào 
cản lớn cho các ngân hàng nước ngoài cạnh tranh với các ngân hàng trong nước 
đối với thị trường ngân hàng bán lẻ. 

Bảo hiểm 

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vẫn còn thống trị bởi các nhà cung cấp nước ngoài, và 
các công ty trong nước kiểm soát ngành bảo hiểm chung. Đối mặt với cuộc khủng 
hoảng tài chính châu Á 1997-1998, Malaysia yêu cầu tất cả các chi nhánh công ty 
bảo hiểm nước ngoài phải hợp tác với công ty địa phương. Năm 2001 Kế hoạch 
Tổng thể Lĩnh vực Tài chính đã đề ra một mốc thời gian tự do hóa của ngành bảo 
hiểm trong một vài giai đoạn. Chúng bao gồm tăng vốn chủ sở hữu nước ngoài, mở 
cửa hoàn toàn ngành tái bảo hiểm cho cạnh tranh nước ngoài, và loại bỏ những 
hạn chế hiện hành về việc thuê các chuyên gia nước ngoài làm việc. Trong năm 
2009, giới hạn sở hữu nước ngoài đã tăng từ 49% lên 70% cho các chi nhánh công 
ty bảo hiểm nước ngoài. 

Dịch vụ đầu tư 

Kế hoạch Tổng thể Thị trường Vốn 10 năm của Ủy ban Chứng khoán, được công 
bố  tháng 2 năm 2001, đã thiết lập thời gian biểu cho quá trình tự do hoá hạn chế 
sự tham gia của người nước ngoài. Theo kế hoạch này, người nước ngoài sẽ được 
phép mua một số lượng giới hạn giấy phép môi giới chứng khoán và nắm giữ phần 
lớn cổ phần trong các công ty quản lý tín thác, bắt đầu vào năm 2003. 

Chính phủ đã cho phép 5 công ty môi giới chứng khoán nước ngoài và một công ty 
quản lý quỹ nước ngoài thiết lập hoạt động tại Malaysia. Sở hữu nước ngoài tối đa 
trong các công ty môi giới chứng khoán Malaysia đã được tăng lên trong năm 2009 
từ 49% lên 70% và trong các công ty đầu tư tín thác tăng từ 30% lên 70%. Không 
có giới hạn cho các công ty quản lý quỹ 100% sở hữu nước ngoài. Các công ty môi 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

39 /57

 



THỊ TRƯỜNG MALAYSIA

 

giới có thể là 100% vốn nước ngoài. Các công ty quản lý quỹ Hồi giáo 100% vốn 
nước ngoài được phép đầu tư toàn bộ tài sản của họ ra nước ngoài. Phí nhận được 
từ quản lý quỹ Hồi giáo được miễn thuế trong mười năm. Malaysia có năm công ty 
quản lý quỹ Hồi giáo quốc tế. Hiện tại, chính phủ ưu đãi thuế cho các công ty môi 
giới chứng khoán để thiết lập các công ty môi giới Hồi giáo con và gần đây đã cấp 
ba giấy phép mới cho các nhà môi giới mà chính phủ hy vọng sẽ thu hút vốn từ 
Trung Đông vào Malaysia. 

Lãnh thổ liên bang Labuan được tuyên bố là Trung tâm Thương mại và Tài chính 
Quốc tế Xa bờ vào tháng 10 năm 1990. Các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế 
đối với các hoạt động ngân hàng, quản lý quỹ và đầu tư tín thác, kinh doanh bảo 
hiểm và liên quan đến bảo hiểm, và kinh doanh chứng khoán đầu tư. Ngân hàng Hồi 
giáo và các công ty bảo hiểm Hồi giáo (takaful), được kiểm soát bởi Cơ quan Dịch 
vụ Tài chính Labuan, được linh hoạt hơn khi mở văn phòng hoạt động ở bất cứ nơi 
nào tại Malaysia và được miễn thuế cho hoạt động kinh doanh tài chính Hồi giáo 
quốc tế. 

Dịch vụ tài chính dành cho người Hồi giáo 

Vận dụng những đặc trưng, đặc thù về dân tộc, tôn giáo, văn hóa, phong tục tập quán 
và điều kiện kinh tế trong phát triển hệ thống tài chính, Malaysia đã đặc biệt thành 
công với hệ thống tài chính hồi giáo. 

GOM dành các ưu đãi về thuế và nhiều biện pháp khác khuyến khích các ngân hàng 
thương mại hoạt động tại Malaysia để thành lập công ty con ngân hàng Hồi giáo. 
Mục tiêu hướng tới của khu vực ngân hàng Malaysia trong giai đoạn chiến lược tiếp 
theo là tăng cường vị thế trung tâm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo quốc tế, thúc đẩy sự 
phát triển mạnh mẽ tài chính Hồi giáo tại Malaysia. Điều này được thể hiện bằng 
chính sách miễn thuế mười năm cho các sản phẩm tài chính Hồi giáo bằng ngoại tệ 
và giảm thuế cho các nghiên cứu Tài chính Hồi giáo. Các chuyên gia tài chính Hồi 
giáo người nước ngoài được miễn nộp thuế thu nhập của Malaysia nhằm thu hút tài 
năng nước ngoài. Tổ chức nước ngoài có thể nắm giữ quyền sở hữu 70% vốn cổ 
phần trong các ngân hàng Hồi giáo trong nước. 

Mục đích ban đầu của hệ thống này là phục vụ chủ yếu cho cộng đồng những 
người theo đạo Hồi trên khắp toàn cầu. Tuy nhiên, hiện nay, những giá trị do tài 
chính Hồi giáo mang lại không chỉ dành riêng cho người dân đạo Hồi mà còn cho tất 
cả người dân trên toàn thế giới. Tài chính Hồi giáo được thiết lập dựa trên những 
giáo luật cơ bản của đạo Hồi – Luật Shariah nên các nguyên tắc chính trong kinh 
doanh tài chính Hồi giáo rất khác biệt so với kinh doanh tài chính phương Tây 
thông thường. Luật Shariah không chấp nhận ý tưởng về lãi suất, nghiêm cấm 
các hành vi kinh doanh vi phạm thuần phong mỹ tục như kinh doanh rượu, thịt lợn, 
bài bạc, văn hóa đồi trụy, v.v…  

Bên cạnh đó, các giao dịch tài chính phải dựa vào tài sản và sự bình đẳng trong chia 
sẻ rủi ro và lợi nhuận; các điều khoản phải được thỏa thuận rõ ràng giữa các bên. 
Một số nguyên tắc chính của tài chính Hồi giáo là: Cấm việc nhận hay trả lãi suất, 
Cấm sự không rõ ràng, Chia sẻ rủi ro và lợi nhuận, Khuyến khích các loại hình đầu 
tư mang tính nhân văn, thúc đẩy sự phát triển xã hội, Đảm bảo bằng tài sản. 

Với 70% dân số theo đạo Hồi, việc định hướng phát triển tài chính Hồi giáo có thể 
xem như một sự lựa chọn đúng đắn trong phát triển khu vực tài chính Malaysia, 
đặc biệt là sau khủng hoảng tiền tệ 1997-1998. Trong hơn 10 năm trở lại đây, hệ 
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thống tài chính Hồi giáo không ngừng lớn mạnh trên tất cả các lĩnh vưc như ngân 
hàng, bảo hiểm, thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Malayxia là thị trường phát hành 
Sukuk (trái phiếu hồi giáo) lớn nhất toàn cầu, chiếm 76.2%. 

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã để lại hậu quả rất nặng nề đối với hệ 
thống tài chính toàn cầu nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung. Tuy vậy, các tổ 
chức tài chính Hồi giáo vẫn trụ vững. Điều này cho thấy nội lực của tài chính Hồi 
giáo – một hệ thống được định hướng bởi các nguyên tắc Shariah là rất lớn. 

Vận tải biển 

Các cảng và các dịch vụ liên quan tới vận tải hàng hóa bằng đường biển có vai 
trò quan trọng ở Malaysia do 90% thương mại quốc tế của nước này dựa vào vận 
tải biển. Chính phủ Malaysia hiện đang nỗ lực để đưa cảng Klang (Westport và 
Northport) thành khu vực trung tâm chuyển tải, bốc dỡ và đã quyết định lập cảng 
này thành Khu Thương mại Tự do. Những cảng khác được hưởng quy chế Khu 
Thương mại Tự do là cảng Penang và cảng Johor. Năm 2000, chính phủ 
Malaysia đã thành công trong việc thu hút Công ty Vận tải Biển Quốc tế Maersk - 
Sealand trở lại kinh doanh ở cảng Tanjung Pelepas (PTP) nằm gần Johor. Theo 
thỏa thuận, Maersk đã mua 30% quyền kiểm soát của chính quyền cảng. Tháng 9 
năm 2000, Công ty Hurchison Port Holdings của Hồng Kông đã mua 30% cổ phiếu 
của bãi Container Westport. 

Người nước ngoài được phép nắm giữ 70% cổ phần trong các công ty vận 
chuyển và hậu cần và 49% trong các đại lý giao nhận hàng hóa. Theo các quan 
chức MIDA, yêu cầu sẽ tùy thuộc vào cảng đơn hay cảng đa dụng. 

Đất đai và lĩnh vực nông nghiệp 

Quyền sở hữu đất nông nghiệp bị hạn chế cho các công dân Malaysia. Malaysia cũng 
hạn chế sự tham gia của nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp (trừ khi đó là dự án du 
lịch nông nghiệp), và xây dựng. 

Việc mua lại bởi người nước ngoài cần có sự chấp thuận của GOM gồm; 

Đất có giá trị từ 500.000RM (gần 163.000USD) trở lên Đất có diện tích ít nhất 5 mẫu 
cho các mục đích: hoạt động nông nghiệp với quy mô thương mại, dự án du lịch 
nông nghiệp hay các hoạct động công nghiệp dựa vào nông nghiệp để sản xuất 
hàng xuất khẩu. 

Khai thác, sở hữu đất đai và cấp giấy phép khai thác thuộc thẩm quyền của mỗi 
Phòng khai thác Nhà nước riêng. Vụ Liên bang Đất đai và Mỏ kiểm soát sự hợp tác 
của các công ty khai thác mỏ. 

Không giới hạn về đầu tư vào các ngành công nghiệp thủy sản, ngoại trừ việc sở 
hữu dự án nuôi trồng thuỷ sản hay đánh bắt cá biển nước sâu vì chúng đang phải 
chịu quy định vốn sở hữu trong nước 30% để thành lập công ty. Đối với dự án nuôi 
trồng thủy sản, diện tích của ao nuôi phải đảm bảo từ 2 ha trở lên. 

Thuế doanh nghiệp 

Thuế áp dụng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước là như nhau. Các công 
ty dầu khí cư trú phải nộp thuế thu nhập 38%; tất cả các công ty cư trú khác hiện 
đang phải trả thuế thu nhập là 25%. Cổ tức được tính theo thuế suất doanh nghiệp. 
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Một công ty cư trú tại Malaysia phải đóng thuế nếu việc quản lý và kiểm soát của 
nó được thực hiện tại Malaysia, có nghĩa là, nếu các cuộc họp ban giám đốc 
được tổ chức tại Malaysia. Khoản thanh toán cho người không cư trú cho các dịch 
vụ kỹ thuật hoặc quản lý và cho thuê động sản thuộc diện chịu thuế khấu trừ theo tỷ 
lệ là 10%. Thuế suất thuế thu nhập đối với cá nhân không cư trú là 26%. Chính phủ 
đã trì hoãn kế hoạch thực hiện thuế hàng hoá và dịch vụ (tương tự như thuế giá trị 
gia tăng), với mức ban đầu là 4%, để mở rộng cơ sở tính thuế tổng thể. 

Các chính sách chuyển đổi và chuyển tiền 

Với nỗ lực để bảo vệ nền kinh tế Malaysia từ rủi ro do biến động dòng vốn ngắn 
hạn và để loại bỏ kinh doanh đồng ringgit ra nước ngoài, chính phủ đã áp dụng 
biện pháp kiểm soát vốn có chọn lọc vào ngày 01 tháng 9 năm 1998. Năm 2007, 
các biện pháp kiểm soát vốn có chọn lọc đã được dỡ bỏ với hàng loạt các sáng kiến 
tự do hóa theo trình tự và quy trình, kiểm soát được nới lỏng dần dần đối với các 
dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiền lương, cổ tức, lãi suất, và thu nhập từ cho 
thuê ở Malaysia và đến nay dòng vốn đã được lưu chuyển hoàn toàn tự do trong và 
ra khỏi Malaysia. 

Chính phủ tiếp tục kiểm soát việc sử dụng đồng ringgits ở nước ngoài. Trong năm 
2010, Ngân hàng Negara đã nới lỏng các quy định về về quản lý ngoại hối hơn, cho 
phép các thực thể trong nước hoặc nước ngoài linh hoạt hơn để bảo hiểm rủi ro 
đồng ringgit. Không có hạn chế đối với các công ty cư trú có doanh thu xuất khẩu 
trong thanh toán bằng ngoại tệ cho một công ty cư trú khác để mua hàng hoá và 
dịch vụ. Trong năm 2010, BNM cũng có quyền giải quyết hoặc lập hoá đơn bằng 
đồng ringgit. Các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua hay bán ringgit của 
Malaysia tại các ngân hàng được cấp phép để tạo điều kiện cho việc giải quyết các 
khoản đầu tư bằng đồng ringgit. 

BNM quản lý tỷ giá thả nổi. Trong năm 2010 đồng ringgit đã tăng giá mạnh khi dòng 
vốn đầu tư chảy vào thị trường. Mức thấp nhất của đồng ringgit so với đồng USD 
trong năm 2010 là 3,4447 RM vào ngày 8 tháng 2, trong khi mức cao nhất là 3,0835 
RM vào ngày 31 tháng 12. Tất cả các khoản thanh toán cho các nước khác phải 
được thực hiện thông qua các nhà kinh doanh hối đoái được cấp phép. Các ngân 
hàng phải ghi số tiền và mục đích của mỗi lần chuyển qua biên giới trên 200.000 RM 
(khoảng 58.000 USD). Xem thêm thông tin về quản lý ngoại hối của Malaysia tại 
www.bnm.gov.my/microsites/fxadmin/index.html 

Sung công và bồi thường 

Cho đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào sung công không được bồi 
thường đối với tài sản do người nước ngoài nắm giữ tại Malaysia. Chính sách quy 
định của chính phủ là tất cả các nhà đầu tư, cả trong và ngoài nước, có quyền được 
bồi thường thỏa đáng trong trường hợp tài sản cá nhân của họ bị tịch thu cho mục 
đích công. Nếu chủ đầu tư và chính phủ không đồng ý về số tiền bồi thường, vấn đề 
có thể đưa ra hệ thống tư pháp Malaysia. 

Giải quyết tranh chấp 

Malaysia đã ký kết và phê chuẩn Công ước về Giải quyết Tranh chấp đầu tư giữa 
các nước và công dân của các quốc gia khác. Thẩm quyền xét xử các tranh chấp 
đầu tư giữa chính phủ Malaysia và công dân nước ngoài thuộc Trung tâm giải quyết 
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các tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID, www.worldbank/org/icsid). 

Malaysia cũng ký Công ước về Công nhận và Thi hành Phán quyết của Trọng tài 
Ngoại quốc. Hệ thống pháp luật trong nước có thể sử dụng được, nhưng thường 
yêu cầu công dân không phải người Malaysia đóng khoản tiền gửi lớn trước khi theo 
đuổi một vụ kiện ở tòa án Malaysia (khoảng 100.000 USD), và việc giải quyết có thể 
chậm trễ, quan liêu. 

Nhiều công ty chọn cách đưa điều khoản trọng tài là bắt buộc vào hợp đồng. Chính 
phủ khuyến khích việc sử dụng Trung tâm Trọng tài Khu vực Kuala Lumpur - KLRCA 
(http://www.rcakl.org.my), được thành lập dưới sự bảo trợ của Ủy ban Tư vấn Pháp 
lý Á-Phi để cung cấp trọng tài quốc tế, hòa giải, và hòa giải cho các tranh chấp 
thương mại. KLRCA là trung tâm duy nhất được công nhận cho việc phân xử tại 
Malaysia. 

Quyền sở hữu tư nhân và thành lập doanh nghiệp 

Malaysia có nhiều quy định tự do nhất trong khu vực cho người nước ngoài mua bất 
động sản nhà ở. Người nước ngoài có thể mua tài sản trên 500.000 RM (khoảng 
163.000 USD) mà không hạn chế. Mặc dù chính phủ liên bang không còn yêu cầu 
người nước ngoài phải có sự phê duyệt của Ủy ban Đầu tư nước ngoài (FIC) để 
mua tài sản nhà ở, nhưng chính quyền bang có thể đưa ra những quy định hạn chế 
hơn của liên bang và có thể cản trở việc mua tài sản. 

Đối với tài sản thương mại, sự phê duyệt của FIC là cần thiết cho việc mua các tài 
sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi người Malaysia trị giá trên 20 triệu RM 
(khoảng 6,5 triệu USD). 

Sở hữu một doanh nghiệp tại Malaysia yêu cầu hai giám đốc địa phương, mặc dù 
100% cổ phần có thể được nắm giữ bởi chủ sở hữu nước ngoài. 

Bảo vệ quyền sở hữu 

Malaysia là thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Công ước 
Berne về Bảo vệ các Tác phẩm Văn học Nghệ thuật, Công ước Pari về Bảo vệ Sở 
hửu Công nghiệp, Hiệp định TRIPS. Trong năm 2006, Malaysia đã tham gia Hiệp 
ước Hợp tác sáng chế. Malaysia cũng hướng đến việc ký Hiệp ước về quyền tác 
giả của WIPO hay Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) trong 
năm 2011, và điều chỉnh Luật Bản quyền vốn đã được đưa ra quốc hội vào tháng 12 
năm 2010. 

Năm 2000, chính phủ Malaysia đã sửa đổi Luật Bản quyền, Luật Bằng sáng chế, Luật 
Nhãn hiệu Thương mại và các quy định về sơ đồ bố trí mạch tích hợp và chỉ dẫn địa 
lý nhằm phù hợp với các nghĩa vụ quy định trong TRIPS. Malaysia không cung cấp 
việc bảo vệ về tính thống nhất của thông tin (nghĩa là bảo vệ các tài liệu) do các công 
ty dược nộp nhằm đăng ký dược phẩm theo như quy định tại điều 39.3 của TRIPS. 
Để quản lý việc sản xuất các sản phẩm đã đăng ký bản quyền và chống sao chép bất 
hợp pháp, theo quy định của Luật và Đĩa Quang học năm 2000, các nhà sản xuất phải 
xin giấy phép của Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế và Bộ các Vấn đề về Nội 
thương và Người Tiêu dùng Malaysia để có thể gắn mã nhận dạng lên đĩa. Malaysia 
đã và đang xiết chặt các quy định về sở hữu trí tuệ nhưng việc thực thi và truy tố 
những công ty, cá nhân vi phạm vẫn chưa được tiến hành hiệu quả. Malaysia bị đưa 
vào danh sách theo dõi đặc biệt của Mỹ (the Special 301 Watch List) từ tháng 
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10/2001 do không ngăn ngừa được việc sản xuất và xuất khẩu các loại đĩa quang 
được sao chép lậu. 

Bằng sáng chế 

Bằng sáng chế đăng ký tại Malaysia nói chung có thời hạn bảo hộ là 20 năm kể từ 
ngày nộp đơn, có thể được gia hạn trong những hoàn cảnh nhất định. Thời gian cần 
thiết để đăng ký bằng sáng chế trung bình là 5 năm và đăng ký nhãn hiệu trung bình 
là 2 năm. Đăng ký được giải quyết bởi Cục Sáng chế và Nhãn hiệu hàng hoá thuộc 
Bộ Thương mại và Tiêu dùng Trong nước. Đạo luật Bản quyền bao gồm các quy 
định thực thi cho phép các quan chức chính phủ xâm nhập và tìm kiếm cơ sở bị 
nghi ngờ vi phạm và thu giữ các bản sao và thiết bị sao chép bất hợp pháp. 

Tính minh bạch của hệ thống pháp quy 

Đạo luật Bí mật Chính thức của Malaysia quy định một người sẽ phạm tội khi tiết lộ 
nội dung của bất kỳ dự thảo luật hoặc quy định trước khi nó có hiệu lực. 

Ngoài các luật liên quan đến bí mật dự thảo luật và quy định mới, Malaysia vẫn duy 
trì một mạng lưới phức tạp các thông lệ mà không có tài liệu nào hướng dẫn. 

Mua sắm chính phủ 

Malaysia không là thành viên của Hiệp định nhiều bên về Mua sắm Chính phủ của 
WTO. Chính sách của Malaysia về mua sắm chính phủ tập trung vào việc thực hiện 
các mục tiêu quốc gia như khuyến khích sự tham gia của người Malay (Bumiputra) 
vào nền kinh tế, chuyển giao công nghệ cho các ngành nội địa, giảm việc sử dụng 
ngoại tệ, tạo Cơ hội cho các công ty trong nước và nâng cao năng lực xuất khẩu   
của nước này. 

Các công ty nước ngoài thường phải liên kết với một đối tác của Malaysia khi 
nộp đơn tham gia dự thầu. 

Cạnh tranh từ các doanh nghiệp nhà nước 

Chính phủ sở hữu khoảng 36% giá trị của các công ty niêm yết trên Bursa Malaysia 
thông qua bảy Công ty Quản lý Đầu tư Chính phủ (GLICs), bao gồm một phần lớn 
cổ phần trong một số công ty. Chỉ một phần nhỏ cổ phiếu có sẵn để giao dịch cho 
một số công ty địa phương niêm yết công khai lớn nhất. Sau cuộc khủng hoảng kinh 
tế cuối những năm 1990, chính phủ bắt đầu mua lại một số đơn vị đã tư nhân trước 
đó, bao gồm cả hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines và hệ thống giao thông 
đường sắt đô thị trên cao của Kuala Lumpur. Chính phủ đã chỉ định tăng lãi suất 
trong nỗ lực khởi động lại khu vực tư nhân thông qua các Mô hình Kinh tế Mới. 
Khazanah, quỹ tài đầu tư của chính phủ, sở hữu rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng lớn 
của đất nước, điển hình là thông qua các công ty mà nó sở hữu cổ phần đa số. Thủ 
tướng Chính phủ điều hành Ban Giám đốc của Khazanah. 

Malaysia đã thông qua Luật Chính sách Cạnh tranh mới trong năm 2010, và thành lập 
một Ủy ban Cạnh tranh để thực hiện luật này. Ủy ban Cạnh tranh sẽ soạn thảo quy 
định thực hiện. Luật này quy định về bảo vệ chống lại các hành vi phản cạnh tranh. 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) 
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Nhận thức trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp tại Malaysia đang hướng tới 
cấp độ cao hơn và Malaysia được công nhận là một trong những nền kinh tế đang 
nổi tích cực nhất trong việc nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp. Năm 2006, Ủy ban 
Chứng khoán Malaysia đã xây dựng khung CSR cho tất cả các công ty niêm yết 
công khai, yêu cầu các công ty phải tiết lộ các chương trình CSR của mình trong 
các báo cáo tài chính hàng năm của họ. 

Các hiệp định đầu tư song phương 

Malaysia đã ký hiệp định bảo đảm đầu tư song phương với trên 70 nền kinh tế và 
hiệp ước tránh đánh thuế hai lần với 70 nước. 

Nguồn lực lao động 

Ngoài vấn đề quản lý yếu kém của Malaysia, tình trạng thiếu lao động lành nghề 
cũng là trở ngại nhất ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Malaysia thiếu hụt nghiêm 
trọng các chuyên gia có trình độ cao, các nhà khoa học, và học giả. 

Lao động trong nước 

Chính phủ Malaysia thông báo rằng thị trường lao động trong nước đã được cải thiện 
trong quý 3 năm 2010 với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,2% so với 4,0% trong năm 
2009 nhờ điều kiện kinh tế được cải thiện. Tuy nhiên, số lượng sinh viên tốt nghiệp 
đại học thất nghiệp đã tăng lên, chiếm trên 15% tổng số thất nghiệp trong nước. 

Trong một nỗ lực để cải thiện việc làm của sinh viên tốt nghiệp, GOM yêu cầu đào 
tạo bổ sung tại các trường đại học công về kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh, kỹ năng 
thuyết trình, và cách làm kinh doanh. 

Malaysia là một thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Quan hệ lao động 
tại Malaysia nói chung là không đối đầu. Chính phủ có thể kiểm soát đình công hiệu 
quả. Một số tranh chấp lao động được giải quyết thông qua đàm phán hoặc trọng 
tài của tòa án công nghiệp, mặc dù nhiều trường hợp có thể bị ngâm lại trong 
nhiều năm. 

Thuê lao động nước ngoài 

Mặc dù Malaysia công nhận họ thiếu lao động lành nghề, nhưng hầu hết các công ty 
nước ngoài bị hạn chế số lượng công nhân người nước ngoài họ được phép sử 
dụng. Công nhân nước ngoài được phân loại như sau: "nhân viên nước ngoài" (bất 
cứ ai có thu nhập ít nhất 5.000 RM, hoặc 1429 USD mỗi tháng); "công nhân nước 
ngoài có tay nghề cao,"và " lao động phổ thông và công nhân bán lành nghề nước 
ngoài". NEM và ETP tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách thuê lao động người 
nước ngoài. Quy định mới đã được đề xuất như là một phần của kế hoạch 10MP và 
được nhắc lại trong ngân sách năm 2011. Tuy nhiên, thủ tục mới cho việc thuê mướn 
bắt đầu vào năm 2011 vẫn chưa rõ ràng. 

Sử dụng người nước ngoài gồm hai giai đoạn. Trước tiên, công ty phải được phép 
thuê nhân viên người nước ngoài, sau đó cá nhân được thuê phải được cấp "thị 
thực " từ đại sứ quán Malaysia tại nước của người nước ngoài và sự chấp thuận 
của Sở Di Trú. Các thông tin chi tiết khác có thể được tìm thấy tại: 
www.pemudah.gov.my / guidebook.pdf. 
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Các công ty trong các lĩnh vực khác nhau phải xin phép thuê nhân viên nước 
ngoài thông qua cơ quan chính phủ tương ứng: các công ty sản xuất và liên quan 
đến sản xuất xin tại MIDA; các công ty "Siêu hành lang truyền thông đa phương tiện 
(MSC)" thông qua Công ty phát triển đa phương tiện; ngân hàng và công ty bảo 
hiểm thông qua ngân hàng trung ương (Ngân hàng Negara Malaysia); các nhà môi 
giới chứng khoán thông qua Ủy ban Chứng khoán; các công ty công nghệ sinh 
học thông qua Công ty công nghệ sinh học; và các công ty trong các lĩnh vực 
khác thông qua Ủy ban người nước ngoài. Mỗi cơ quan có các yêu cầu riêng và 
quyết định được thực hiện dựa trên từng trường hợp cụ thể. 

Các công ty MSC không bị hạn chế số lượng thuê người nước ngoài. GOM có ba 
trung tâm người nước ngoài tại các khu công nghiệp Penang và Kulim và trung tâm 
thứ 3 tại Cyberjaya. Chỉ những người nộp đơn từ các nước cụ thể đang làm việc 
cho các công ty MSC mới được sử dụng dịch vụ của các trung tâm này. Các trung 
tâm này sẽ giải quyết xin thị thực làm việc trong vòng sáu ngày. 

Các công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài phải có vốn góp tối thiểu 500.000 RM 
(tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2010) mới được phép sử dụng nhân viên nước 
ngoài. Các công ty liên doanh phải có vốn góp tối thiểu 350.000 RM trong khi các 
công ty Malaysia phải có 250.000 RM. Các công ty càng có vốn góp lớn càng được 
thuê nhiều lao động nước ngoài. Công ty liên quan đến sản xuất trong các phân 
ngành phụ cho mục tiêu phát triển của chính phủ sẽ được ưu tiên. Những ngành này 
bao gồm các cơ sở mang tầm khu vực (trụ sở hoạt động, các trung tâm mua sắm 
quốc tế, trung tâm phân phối khu vực); dịch vụ hỗ trợ (dịch vụ hậu cần tích hợp, dịch 
vụ hỗ trợ thị trường tích hợp, các cơ sở tiện ích trung ương, các cơ sở dây chuyền 
lạnh); nghiên cứu và phát triển, phát triển phần mềm, các dự án khách sạn và du 
lịch; đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, một số dịch vụ liên quan đến môi trường và sản 
xuất phim hay video. Ngoại trừ các công ty sản xuất có các khoản phụ cấp tự động, 
một công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên người nước ngoài thường phải chứng 
minh rằng có sự thiếu hụt lao động đủ tiêu chuẩn của Malaysia. Trong thực tế các 
công ty rất khó chứng minh điều này. Trong năm 2010, chính phủ đã loại bỏ quy 
định về khoảng thời gian chờ đợi sáu tháng để xác định tình trạng thiếu các ứng 
cử viên Malaysia. 

Thị thực của người nước ngoài được cấp trong thời gian hai năm, có thể gia hạn 
tối đa mười năm. Sự không chắc chắn về việc liệu các nhà đầu tư sẽ tiếp tục được 
phép ở lại Malaysia sau khi doanh nghiệp đang làm ăn có lãi vẫn là một rào cản lớn 
đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lao động phổ thông nước ngoài thường được 
cấp giấy phép làm việc ba năm, gia hạn hàng năm lên đến năm năm, và công nhân 
lành nghề nước ngoài được cấp giấy phép 12 tháng. Một lao động phổ thông có 
"Giấy chứng nhận kỹ năng” có thể xin giấy phép như là một công nhân có tay nghề 
sau khi đã hết thời hạn tối đa năm năm. Chỉ người giúp việc được phép ở lại 
Malaysia trên mười năm. Malaysia đã xóa bỏ việc gia hạn thị thực đối với thường 
trú nhân trong năm 2010. Malaysia cũng có Chương trình "Malaysia, Ngôi nhà 
thứ hai của tôi"  để cấp thị thực cư trú dài hạn cho người nước ngoài ưu tú. 

Chính phủ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đơn giản hóa và giải quyết giấy 
phép cho một số loại nhân viên nước ngoài. Lực lượng đặc nhiệm Pemudah đã 
xuất bản cuốn hướng dẫn thực hiện các thủ tục và yêu cầu. Trong năm 2010, chính 
phủ thực hiện thành công các quy định mới để giảm thời gian phê duyệt đơn từ, loại 
bỏ giới hạn tuổi người nước ngoài, và cho phép phê duyệt tự động đối với nhân 
viên nước ngoài có thu nhập trên 2580USD/tháng. 
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Các khu thương mại nước ngoài/ cảng tự do 

Đạo luật Vùng Tự do năm 1990 trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính chọn khu 
vực phù hợp để xây dựng hoặc một khu công nghiệp tự do (FIZ) làm nơi sản xuất và 
lắp ráp, hoặc một khu thương mại tự do (FCZ) để làm kho thương mại. Hiện nay có 
13 FIZs và 12 FCZs ở Malaysia. Trong tháng sáu năm 2006, Port Klang Free Zone, 
khu tích hợp FIZ và FCZ đầu tiên của quốc gia, được mở ra . Bộ trưởng Bộ Tài 
chính có thể chỉ định bất cứ tiểu bang, bang, hoặc cơ quan chính quyền địa 
phương hoặc tổ chức làm cơ quan quản lý, duy trì và vận hành bất kỳ khu thương 
mại tự do nào. 

Nguyên liệu, sản phẩm và thiết bị được nhập khẩu miễn thuế vào các khu này với 
thủ tục hải quan tối thiểu. Các công ty xuất khẩu trên 80% sản lượng của họ và phụ 
thuộc vào hàng hoá nhập khẩu, nguyên liệu, và các cấu thành sản phẩm có thể 
được đặt trong những FZs. Cảng, vận chuyển và dịch vụ liên quan đến hàng hải 
đóng vai trò quan trọng tại Malaysia vì 90% thương mại quốc tế được vận chuyển 
bằng đường biển. 

Những công ty trong FZs bán hàng hóa vào Malaysia phải nộp thuế nhập khẩu. 
Nếu một công ty muốn hưởng mức ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) 
trong Khu vực Thương mại Tự do ASEAN, 40% nội dung của sản phẩm phải có 
nguồn gốc ASEAN. Ngoài những FZs, Malaysia cho phép thành lập kho hàng sản 
xuất được cấp giấy phép bên ngoài các khu thương mại tự do, trong đó cho các 
công ty được lựa chọn vị trí tự do hơn, trong khi vẫn cho phép chúng được hưởng 
quyền ưu đãi tương tự như các công ty hoạt động trong FZ. Các công ty hoạt động 
trong các khu này cần phải được chấp thuận/cấp phép cho mỗi hoạt động. Thời gian 
cần thiết để có được giấy phép phụ thuộc vào loại hàng hóa và nằm trong khoảng từ 
2 - 8 tuần. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Bảng 1: Vốn đầu tư vào sản xuất được phê duyệt tại Malaysia 

Đơn vị: Triệu USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tổng đầu tư 8.173 12.532 17.422 18.146 9.543 15.317 

Nước ngoài 4.706 5.512 9.717 13.323 6.475 9.434 

Trong nước 3.467 7.021 7.705 4.823 3.068 5.883 

Bảng 2: Các quốc gia đầu tư hàng đầu vào lĩnh vực sản xuất 

Đơn vị: Triệu USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Đức 102 63 1.092 1.287 124 629 

Mỹ 1.357 675 878 2.544 672 3.811 

Singapore 768 514 858 565 585 700 
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Hà Lan 441 895 491 526 140 303 

Nhật Bản 966 1.202 1.896 1.637 2.047 1.308 

Úc 41 698 490 3.830 94 N/A 

Hồng Kông N/A N/A N/A 24 1.550 898 

Trung Quốc N/A N/A N/A 10 47 N/A 

Hàn Quốc N/A N/A N/A 58 98 N/A 

Tổng đầu tư nước 4.706 5.512 9.717 13.323 6.475  

Thị phần nước 57,6% 44,0% 55,8% 73,4% 67,9% 81,0% 

Nguồn: Cơ quan Phát triển Công nghiệp Malaysia 

Bảng 3: Đầu tư nước ngoài vào sản xuất theo lĩnh vực 

Đơn vị: Triệu USD 

Lĩnh vực 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hóa chất 35 826 454 357 2.058 564 

Các sản phẩm dầu mỏ 193 165 1.551 364 135 354 

Electronics 2.979 2.344 3.993 5.068 1.162 3.844 

Hợp kim 113 623 1.450 5.978 127 1.167 

Sản xuất thực phẩm 140 244 107 313 273 N/A 

Vận tải 133 59 89 249 158 N/A 

Khác 762 685 2.073 994 2.562 N/A 

Tổng 4.706 5.512 9.717 13.323 6.475 5.929 

Nguồn: Cơ quan Phát triển Công nghiệp Malaysia, Ngân hàng Negara 

Nguồn thông tin hữu ích 

Ngân hàng Negara Malaysia: www.bnm.gov.my 

Ủy ban an ninh quốc gia : www.sc.com.my 

Cơ quan Phát triển Công nghiệp Malaysia MIDA: http://www.mida.gov.my 

Tổ chức quyền sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): www.wipo.int/ LawNet : 
http://www.law.net/ 

E-Warta: http://www.e-warta.com.my/ MITI: http://www.miti.gov.my/ 

Ủy ban Doanh nghiệp: http://www.ssm.com.my/ MyIPO:  http://www.myipo.gov.my/ 

http://www.bnm.gov.my/
http://www.sc.com.my/
http://www.mida.gov.my/
http://www.wipo.int/
http://www.law.net/
http://www.law.net/
http://www.e-warta.com.my/
http://www.miti.gov.my/
http://www.ssm.com.my/
http://www.myipo.gov.my/
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Chương 7: Tài trợ thương mại và cấp vốn dự án 

Phương thức thanh toán 

Xuất khẩu sang Malaysia có thể được tài trợ thông qua tiền mặt trả trước, tài 
khoản mở, hay thư tín dụng cấp cho các nhà nhập khẩu bởi các ngân hàng tại 
Malaysia. Các nhà nhập khẩu Malaysia có thể dễ dàng tìm được nguồn tài        
chính tại thị trường nội địa. 

Bảng xếp hạng tín dụng sẵn từ hai tổ chức đánh  giá tín dụng trong nước: Cơ quan 
đánh giá Berhad của Malaysia (RAM) và công ty Đánh giá Berhad của Malaysia 
(MARC). Cả hai đơn vị này đều hoạt động từ những năm 1990. 

Hoạt động ngân hàng 

Chính phủ Malaysia đã sử dụng một số biện pháp để tăng cường hệ thống ngân 
hàng sau cuộc khủng hoảng tài chính khu vực vào giữa năm 1997.  

Ngân hàng Negara (BNM) chỉ đạo việc sáp nhập các tổ chức ngân hàng nội địa 
vào mười ngân hàng chính, đã hoàn tất năm 2002. Chính phủ đang thúc đẩy hơn 
nữa sự hợp nhất giữa các tổ chức ngân hàng nội địa để đảm bảo khả năng cạnh 
tranh với các ngân hàng quốc tế.  

Hiện nay, có chín ngân hàng nội địa trong cả nước. Malaysia đang cố gắng khẳng 
định vị trí là ngân hàng Hồi giáo đứng đầu (dựa trên luật Sharia không cho phép 
việc thanh toán lãi suất có lợi cho việc chia sẻ lợi nhuận), ra mắt Trung tâm Tài 
chính Hồi giáo quốc tế Malaysia  (MIFC) hoạt động vào tháng 8 năm 2006.  

Chính phủ đã và đang khuyến khích các ngân hàng nội địa tham gia thị trường và 
cho phép các ngân hàng Hồi giáo  nước ngoài hoạt động tại Malaysia. Hiện có hai 
ngân hàng Hồi giáo độc lập và tất cả chín ngân hàng nội địa có chi nhánh ngân 
hàng Hồi giáo. Ngoài ra, có ba ngân hàng Hồi giáo nước ngoài hoạt động tại đây, 
ba ngân hàng nước ngoài có chi nhánh Hồi giáo (là đại lý của các ngân                    
hàng thương mại nước ngoài), ba ngân hàng quốc tế Hồi giáo (mà chỉ có thể hoạt 
động bằng ngoại tệ) và hai ngân hàng nước ngoài hoạt động "cửa sổ ngân              
hàng Hồi giáo" tại Malaysia. Ngân hàng Hồi giáo chiếm gần 20% tổng tài sản ngân 
hàng của Malaysia. 

Hệ thống ngân hàng vẫn là tổ chức tài chính trung gian lớn nhất nước với tổng tài 
sản đạt 400 tỷ USD (1,33 triệu triệu RM), tính đến tháng 12 năm 2009. Ngân hàng 
Trung ương cấp giấy phép và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của ngân hàng 
thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng Hồi giáo và môi giới tiền tệ. Các công ty 
nước ngoài đang bị hạn chế trong việc mua lại các tổ chức tài chính nội địa (cổ 
phần được hạn chế ở mức 30% đối với ngân hàng  thương mại, 70% đối với ngân 
hàng đầu tư nhân và 49% đối với ngân hàng Hồi giáo. 

Một  ngân hàng Hồi giáo trong nước có thể nắm giữ 70% cổ phần với điều kiện có 
vốn thanh khoản ít nhất là 1 tỷ USD. Ngoài ra, ngân hàng và các tổ chức tài chính 
cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc trong việc định giá sản phẩm của 
mình. BNM đã tự do hóa lĩnh vực dịch vụ tài chính theo Kế hoạch Tổng thể Lĩnh 
vực Tài chính (FSMP) của Malaysia  giai đoạn 2000-2010. Sẽ tiếp tục tự do hóa 
theo Kế hoạch FSMP II cho giai đoạn 2011-2020. 
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Kiểm soát ngoại hối 

Mặc dù việc kiểm soát vốn hạn chế  đã được áp đặt vào tháng 9 năm 1998, tài 
khoản hiện tại ở Malaysia vẫn hoàn toàn có thể chuyển đổi và các nhà xuất nhập 
khẩu có đủ ngoại hối để thực hiện hoạt động kinh doanh. 

Do không thể gửi  hoặc nhận Ringgit  được từ nước ngoài, các khoản thanh toán 
cho hàng xuất nhập khẩu phải được trả bằng ngoại tệ. Trong vài năm qua, 
Malaysia đã ngừng việc kiểm soát vốn hoạt động của các danh mục dự án đầu tư 
và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn được tự do chuyển đổi. 

Tài trợ dự án 

Các dự án đặc biệt của chính phủ thường được tài trợ bởi Bộ Tài chính. Mặc dù bộ 
khác có thể thực hiện đấu thầu hoặc chịu trách nhiệm phụ trách kỹ thuật, Bộ Tài 
chính là người ra quyết định cuối cùng trong tất cả các dự án lớn. Vì Thủ tướng 
Chính phủ cũng là Bộ trưởng Bộ Tài chính, điều này đảm bảo rằng các dự án 
chính phủ được quyết định ở cấp độ cao nhất. 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) không hoạt động tại Malaysia, vì các dự án  
của nó, dù công hay tư, đều phải đáp ứng các tiêu chí về xoá đói giảm nghèo để 
đủ điều kiện nhận tài trợ của ADB. Vì vậy, đối với hầu hết các mục tiêu dự án,  
Malaysia quá giàu có để vay từ ADB cho các dự án cụ thể của mình. Lĩnh vực duy 
nhất mà Malaysia có thể tận dụng sự hỗ trợ của ADB là chương trình hợp tác hỗ 
trợ kỹ thuật trong khu vực (không chỉ riêng ở Malaysia) (như mạng lưới viễn thông 
khu vực ASEAN, hoặc dự án khu vực tương tự). 

Ngân hàng phát triển Hồi giáo cấp vốn cho một số dự án ở Malaysia, chủ yếu về           
y tế và phát triển trường đại học. Malaysia được IDB xem là quốc gia có thu             
nhập tương đối cao và là đối tác trong việc hỗ trợ kỹ thuật cho các nước thành      
viên IDB khác. 

Một số Website hữu ích 

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB): www.adb.org 

Tổ chức ngân hàng phát triển Hồi Giáo (IDB): www.isdb.org 

Công ty Đánh giá Berhad của Malaysia (MARC): www.marc.com.my  

Cơ quan định mức tín nhiệm Malaysia (RAM): www.ram.com.my  

Ngân hàng Negara Malaysia: www.bnm.gov.my 

Trung tâm tài chính hồi giáo quốc tế của Malaysia:  www.mifc.com 

http://www.adb.org/
http://www.isdb.org/
http://www.marc.com.my/
http://www.ram.com.my/
http://www.bnm.gov.my/
http://www.mifc.com/
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Chương 8: Đi lại 

Tập quán kinh doanh 

Malaysia là đất nước đa văn hóa và sắc tộc, gồm Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ, 
và người dân bản địa. Mặc dù hòa hợp dân tộc của Malaysia nói chung là hài hòa, 
các cộng đồng khác nhau vẫn còn tồn tại những nét riêng biệt lớn. Sự đa sắc tộc 
của Malaysia khiến nước này có một sự đa dạng về tôn giáo, và mặc dù tôn giáo 
chính thức là Hồi giáo, người ta thường thấy những ngôi đền, nhà thờ Hồi giáo, và 
nhà thờ trong cùng một khu vực tại Malaysia. 

Trong đàm phán và giao dịch kinh doanh, người Malaysia rất ngay thực, cởi mở, và 
đúng giờ. Liên hệ trực tiếp là rất quan trọng. Tuy nhiên, khi làm ăn kinh doanh, 
doanh nghiệp cần phải hiểu rõ truyền thống tôn giáo và văn hóa của từng dân tộc. 
Ví dụ, trong các cuộc gặp gỡ kinh doanh hoặc giao lưu xã hội, người Hồi giáo 
Malay có thể cảm thấy khó chịu khi được phục vụ rượu hay thịt heo, và doanh 
nghiệp cần lưu ý rằng khi trao hoặc nhận danh thiếp phải sử dụng tay phải. 

Tư vấn đi lại 

Từ Việt Nam đến Malaysia, bạn cần sử dụng phương tiện máy bay. Hàng ngày 
đều có các chuyến bay thẳng từ Hà Nội và từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Malaysia 
(Kuala Lumpur) bằng máy bay của Malaysia Airlines (MH) và Vietnam Airlines (VN). 
Về tần suất và thời gian bay có thể thay đổi theo mùa, năm. Bạn có thể tham khảo 
thêm trên website của hai hang hàng không trên hoặc tại mục vận chuyển hàng 
không của smarttravel.vn. 

Từ sân bay quốc tế của KLIA của Kuala lumpur về trung tâm thành phố, khoảng 
40 km. Bạn có ba lựa chọn phương tiện là taxi, tàu hỏa và xe buýt. Nếu đi bằng taxi, 
bạn có thể mua phiếu (Coupon) ngay tại sân bay, gần nơi nhận hành lý. Giá taxi tại 
Malaysia cũng chỉ ngang bằng với giá taxi ở Việt Nam, khoảng 1 RM. Nếu bạn sử 
dụng taxi vào ban đêm, sẽ phải trả thêm một khoản phụ phí. Nếu bạn lựa chọn đi 
tàu hỏa, thì cứ 15 – 20 phút sẽ có một chuyến và giá vé một chiều là 35 RM. Bạn sẽ 
mất khoảng 30 phút để về đến ga trung tâm (KL Sentral – là trung tâm kết nối tất cả 
các tuyến giao thông nội đô Kuala Lumpur và Kuala Lumpur đi các địa phương khác 
của Malaysia). Bạn có thể mua vé tàu ở tầng một của sân bay (từ cửa đến, bạn sẽ 
đi tháng máy xuống). Nếu lựa chọn xe buýt, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí hơn vì chỉ 
mất khoảng 10 RM cho một lượt từ sân bay về Luala Lumpur Sentral và thời gian 
lâu hơn taxi khoảng 10 phút. Nếu bạn đến Malaysia bằng hàng không giá rẻ, bạn sẽ 
xuống ở sân bay LCCT. Khi đó, bạn chỉ có thể sử dụng xe buýt để về thẳng trung 
tâm Kuala Lumpur hoặc sang KLIA rồi về trung tâm bằng các phương tiện khác. 

Tại Kuala Lumpur, có bốn loại phương tiện giao thông công cộng để lựa chọn: Tàu 
điện ngầm, tàu điện trên không (Monorail), taxi và xe buýt. Monorail vận hành từ 6 
giờ sang đến 24 giờ với tần suất từ 10 phút một chuyến và giá vé từ 1 – 2 RM (giá 
vé bán theo chặng dài ngắn). Tuyến Monorail dừng tại 11 ga, mỗi ga cách nhau 1 
km và chạy qua các điểm tham quan chính của KL: KLCC (trung tâm Kuala Lumpur, 
tháp đôi Petronas); Bukit Bintang và China Town. Với Monorail, bạn vẫn có thể 
ngắm nhìn được phần nào đường phố, cửa hiệu của Kuala Lumpur. Taxi tại Kuala 
Lumpur được chia thành hai loại: màu đỏ và màu vàng (taxi bình dân và chiếm 
khoảng 90%) và màu xanh lam (taxi VIP, đắt và không nhiều). Nếu sử dụng taxi màu 
xanh lam thì không cần phải mặc cả nhưng nếu sử dụng nhóm còn lại, bạn nên mặc 
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cả giá trước khi lên xe. Các tài xế thường đưa ra mức giá thay vì sử dụng đồng hồ 
tính tiền. Bạn hoàn toàn có thể mặc cả mức giá bằng từ 50% – 70% mức giá mà tài 
xế đưa ra tùy theo đối tượng tài xế. Bạn nên kết hợp Monorail với taxi để chỉ đi 
tuyến ngắn nhất có thể. Nếu buộc phải đi tuyến dài và không chắc chắn về giá cả, 
bạn nên mua coupon và tham khảo ý kiến tại đây (giá thấp nhất là 10 RM). Nếu sử 
dụng các phương tiện giao thông công cộng tại Kuala Lumpur mà không có người 
hướng dẫn, bạn cần phải có bản đồ Kuala Lumpur trong tay. Bạn có thể tìm kiếm 
bản đồ tại lễ tân của khách sạn hoặc các trung tâm thông tin của Kuala Lumpur. 

Thị thực 

Malaysia miễn thị thực suốt nhiệm kỳ công tác đối với thành viên Cơ quan đại diện 
ngoại giao, Cơ quan lãnh sự mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và thành 
viên gia đình họ mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. Họ và tên của những 
người này phải được thông báo cho nước tiếp nhận 14 ngày trước khi nhập cảnh. 

Công dân Việt Nam muốn nhập cảnh Malaysia cần có hộ chiếu hoặc giấy thông hành 
(được quốc tế công nhận) còn giá trị sử dụng ít nhất là 6 tháng. Theo Hiệp định đã 
ký, công dân Việt Nam có thể lưu trú trên lãnh thổ Malaysia trong thời hạn không quá 
30 ngày cho mục đích du lịch, tham dự các hoạt động thông tấn, báo chí; đi việc 
công, thăm thân, tham gia hội nghị, hội thảo… mà không cần thị thực.  Nếu bạn lưu 
trú trên 30 ngày, bạn cần xin thị thực  tại Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự của Malaysia ở 
Việt Nam. Tuy nhiên, được cấp thị thực chưa phải là sự đảm bảo chắc chắn rằng bạn 
sẽ được nhập cảnh. Cán bộ Cục nhập cảnh tại cửa khẩu/sân bay sẽ là người quyết 
định cuối cùng về việc cho phép bạn nhập cảnh hay không. 

Nếu bạn sang Malaysia du lịch cần chứng minh khả năng tài chính cho thời gian luu 
trú tại Malaysia (thẻ tín dụng hoặc tiền mặt tương đương 500 đôla Mỹ), và vé máy 
bay về Việt Nam hoặc sang 1 nước khác. 

Khi đến cửa khẩu bạn phải điền vào tờ khai đến hoặc đi và trình Tờ khai này cùng 
hộ chiếu, thị thực và vé máy bay cho cán bộ nhập cảnh. Trước khi rời quầy, bạn 
phải kiểm tra xem cán bộ nhập cảnh đã đóng dấu nhập cảnh vào hộ chiếu của bạn 
hay chưa. Nếu không có con dấu nhập cảnh này, bạn sẽ gặp rắc rối khi xuất cảnh. 

Mẫu đơn xin thị thực 

Bạn có thể tải về và khai đơn xin thị thực theo địa chỉ sau: 

http://www.kln.gov.my/c/document_library/get_file?p_l_id=233656&folderId=257489&
name=DLFE-4603.pdf 

Nộp hồ sơ 

Bạn có thể nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội hoặc 
Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Tp Hồ Chí Minh. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ: 

Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội 

Địa chỉ: 43 - 45 Điện biên phủ - Ba Đình – Hà Nội. 

Điện thoại: 84-4-3734 3849 / 84-4-3734 3836 

Fax: 84-4-3734 3832 
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Website: http://www.kln.gov.my/web/vnm_hanoi/home 

Email: malhanoi@kln.gov.my 

Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TP Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Phòng 1208, Tầng 12, Tòa Nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, 
Q. 1, Tp.HCM 

Điện thoại:  8299023/ 8299027 

Email: mwhcminh@bdvn.vnd.net/ congen@hcm.vnn.vn 

Viễn thông 

Dịch vụ điện thoại quốc tế từ Malaysia khá hiện đại và đang được tập trung đầu tư 
để theo kịp với nhu cầu đang gia tăng rất nhanh chóng tại đây. GSM là tiêu chuẩn 
thông tin tế bào số của Malaysia. Một số công ty viễn thông di động lớn cung cấp dịch 
vụ 3G với vùng phủ sóng rộng rãi trên toàn quốc. 

Dịch vụ viễn thông quốc tế được cung cấp qua các đường cáp quang biển và vệ 
tinh. Một trong những công ty viễn thông lớn và quan trọng nhất tại Malaysia là 
Telekom Malaysia Berhad (TM), cung cấp các sản phẩm và dịch vụ viễn thông cố 
định, di động cũng như kết nối internet dial-up và băng thông rộng. Công ty này hầu 
như độc quyền về dịch vụ viễn thông cố định trong nước. 

Truy cập Internet băng thông rộng phổ biến rộng rãi tại hầu hết các khách sạn lớn. 
Các cơ quan, văn phòng và người dân ở đây thường truy cập internet bằng cách kết 
nối modem hoặc băng thông rộng thông qua ISDN, ADSL, SDSL, WiFi và/hoặc 
WiMax. Truy cập Internet WiFi/WiMax đang mọc lên như nấm ở các cửa hàng cà 
phê ở thành phố Kuala Lumpur và các thành phố lớn khác. Theo số liệu thống kê 
gần đây nhất được cung cấp bởi Ủy ban Truyền thông đa phương tiện Malaysia, 
hơn 16% hộ gia đình Malaysia đã đăng ký băng thông rộng. Gần đây chi phí truy 
cập internat đã giảm mạnh, do đó trong thời gian tới, tỷ lệ dân chúng sử dung 
internet tại Malaysia dự kiến sẽ tăng mạnh. 

Giao thông vận tải 

Malaysia có mạng lưới đường bộ rộng lớn, nối tất cả các thành phố và thị trấn 
chính trên bờ biển phía tây Bán đảo Malaysia. Tổng chiều dài của mạng lưới đường 
cao tốc Malaysia là 1.192 kilômét (740 dặm). Mạng lưới này nối toàn bộ các thành 
phố lớn và các khu đô thị như Thung lũng Klang, Johor Bahru và Penang với nhau. 
Đường cao tốc chính, Đường cao tốc Bắc-Nam, trải dài từ cực bắc tới cực nam Bán 
đảo Malaysia tại Bukit Kayu Hitam và Johor Bahru. Đây là một phần của Mạng lưới 
đường cao tốc Châu Á, cũng kết nối cả Thái Lan và Singapore. 

Đường xá tại đông Malaysia và bờ biển phía đông Bán đảo Malaysia nói chung 
chưa được phát triển. Chúng là những con đường rất quanh co xuyên qua các 
vùng núi non và nhiều đường còn chưa được trải nhựa. Do đó, vận tải hàng hóa 
đường sông rất phổ biến tại vùng này. 

Dịch vụ đường sắt tại Tây Malaysia do Keretapi Tanah Melayu (Malayan Railways) 
điều hành và mạng lưới đường sắt lớn của nước này kết nối mọi thành phố và thị 
trấn lớn trên bán đảo, gồm cả Singapore. Cũng có một tuyến đường sắt ngắn tại 
Sabah do North Borneo Railway điều hành, chủ yếu dùng để vận chuyển hàng. 
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Malaysia có các cảng biển tại Tanjong Kidurong, Kota Kinabalu, Kuching, Kuantan, 
Pasir Gudang, Tanjung Pelepas, Penang, Cảng Klang, Sandakan và Tawau. 

Những sân bay tầm quốc tế, như Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur tại Sepang, 
Sân bay Quốc tế Penang tại Penang, Sân bay Quốc tế Kuching và Sân bay Quốc tế 
Langkawi phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế. Cũng có sân bay tại các thị 
trấn nhỏ cũng như đường băng nội địa tại vùng nông thôn Sabah và Sarawak. Có 
các chuyến bay hàng ngày giữa Đông và Tây Malaysia, đây là cách di chuyển duy 
nhất của hành khách giữa hai phần đất nước, cũng như các chuyến bay thường 
xuyên tới nhiều điểm trên thế giới. Malaysia là nước có hãng hàng không giá rẻ 
đầu tiên trong vùng, Air Asia. Kuala Lumpur là đầu mối của hãng và hãng này có 
nhiều đường bay quanh khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. 

Ngôn ngữ 

Vì là quốc gia đa dạng sắc tộc, hầu hết người Malaysia nói ít nhất hai thậm chí ba 
ngôn ngữ - tiếng Bahasa Malaysia (ngôn ngữ quốc gia), tiếng Anh, và tiếng mẹ đẻ 
(thường là tiếng Quan Thoại hoặc Phúc Kiến, hoặc Tamil của Trung Quốc). Tiếng 
Anh được sử dụng rộng rãi và thường được sử dụng trong kinh doanh. 

Y tế 

Các cơ sở y tế hiện đại sẵn có tại Kuala Lumpur và các thành phố lớn khác. 
Malaysia cũng có nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe tư nhân uy tín, chất lượng. 

Xã hội Malaysia đặt nặng tầm quan trọng trên việc mở rộng và phát triển dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ, chi 5% ngân sách phát triển lĩnh vực công cộng của chính phủ 
cho y tế. Với số người cao tuổi ngày càng nhiều, chính phủ muốn cải thiện nhiều 
lĩnh vực gồm nâng cấp các bệnh viện sẵn có, xây dựng và trang bị mới các bệnh 
viện, mở rộng số bệnh viện đa khoa, cải tiến đào tạo và mở rộng chăm sóc sức khỏe 
từ xa. Trong vài năm vừa qua, Malaysia đã có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện những hệ 
thống sẵn có và thu hút thêm đầu tư nước ngoài. 

Hệ thống y tế Malaysia đòi hỏi các bác sĩ phải làm việc 3 năm trong các bệnh viện 
công để đảm bảo nguồn nhân lực cho các bệnh viện đó. Gần đây các bác sĩ nước 
ngoài cũng được khuyến khích tới đây làm việc. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn gặp 
phải khó khăn về nhân lực, đặc biệt các chuyên gia có trình độ cao, dẫn tới việc 
điều trị một số bệnh đặc biệt chỉ có thể được tiến hành tại các thành phố lớn. 
Những nỗ lực gần đây nhằm đưa thêm cơ sở vật chất y tế về các vùng khác đã gặp 
trở ngại bởi thiếu đội ngũ nhân viên có trình độ điều khiển những loại máy móc mới 
được trang bị. 

Đa số bệnh viện tư nằm tại các vùng thành thị và, không giống nhiều bệnh viện 
công, chúng được trang bị máy móc chẩn đoán và hình ảnh hiện đại nhất. Các 
bệnh viện tư nói chung không được coi là một hình thức đầu tư lý tưởng - thường 
mất tới 10 năm công ty mới thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, tình hình gần đây đã 
thay đổi và nhiều nhà đầu tư đang lưu tâm tới lĩnh vực này, đặc biệt trước viễn cảnh 
người nước ngoài đang coi Malaysia là địa điểm chăm sóc sức khoẻ. 

Giờ làm việc và thời gian lễ hội 

Giờ làm việc ở Malaysia như sau: 

Giờ hành chính ở các cơ quan, văn phòng: từ 9.00 sáng - 5.00 chiều các ngày thứ 
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Hai đến thứ Sáu, và từ 9.00 sáng đến 12.30 trưa thứ Bảy. 

Hầu hết các cửa hàng kinh doanh mở cửa hàng ngày từ 10.00 sáng - 10.00 tối. 

Các ngân hàng mở cửa từ 9.30 sáng - 4.00 chiều các ngày thứ Hai đến thứ Sáu, 
và từ 9.30 sáng - 11.30 trưa ngày thứ Bảy, tuy nhiên hầu hết các ngân hàng 
không giao dịch vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng. 

Malaysia là đất nước đa dạng về dân tộc và tôn giáo nên thường có một số dịp lễ 
hội đặc biệt trong năm bao gom lễ hội Deepavali (đạo Hindu), Giáng sinh, Tết Âm 
lịch, Ngày kết thúc tháng lễ Ramanda (Hari Raya Puasa) (đạo Hồi)... Các nhóm dân 
tộc khác nhau thường tổ chức các ngày nghỉ lễ trong những dịp này nên việc hẹn 
gặp với đối tác Malaysia vào thời điểm này tương đối khó. Người Malaysia thường 
ăn chay trong vòng 1 tháng trước Ngày kết thúc tháng lễ Ramanda (Hari Raya 
Puasa) nên hãy tránh sắp xếp những cuộc hẹn với người Malaysia vào các bữa 
trưa, bữa chiều muộn và bữa tối. 

Những ngày nghỉ, ngày lễ chính ở Malaysia: 

- Giáng sinh: 25/12 

- Tết dương lịch: 1/1 

- Hari Raya Puasa: Ngày kết thúc tháng lễ Ramandan 

- Thaipusam: Cuối tháng giêng hoặc đầu tháng 2 

- Tết âm lịch: Tháng giêng, tháng 2 

- Wesak Day: 25/5 

- Lễ hội Kaamatan ở Sabah: 1-3/5 

- Lễ hội Gawai ở Sarawak: Cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 

- Lễ hội San Pedro ở Malacca: 24-26/6 

- Hội hoa (Flora Fest): Tháng 7 

- Lễ hội văn hóa, hàng thủ công và món ăn Malaysia: Hai tuần trong tháng 9 

- Rằm trung thu: Tháng 9 

- Lễ hội ánh sáng Deepavali: Cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 

Hàng tạm nhập và tài sản cá nhân 

Malaysia không hạn chế tạm nhập những vật dụng liên quan tới kinh doanh như 
phần mềm, máy tính xách tay…vv. Việc vận chuyển những vật triển lãm cho các hội 
chợ được tổ chức tại Malaysia có thể được đảm nhận bởi các công ty giao nhận 
vận tải hàng hóa chính thức, có khả năng giải quyết những vấn đề về hải quan và 
các thủ tục yêu cầu dễ dàng và nhanh chóng. 

Ở Malaysia, máy ảnh, đồng hồ, bút mực, máy radio-cassette cầm tay, nước hoa, mỹ 
phẩm, bật lửa được miễn thuế. Những mặt hàng mang theo hàng thuộc diện phải 
nộp thuế (bao gồm quần áo, phụ kiện quần áo, đồ trang sức, túi xách tay, rượu 
mạnh...) phải đặt cọc một số tiền để tạm nhập. Khi rời khỏi Malaysia, doanh nghiệp 
xuất trình món hàng đó và biên lai thu tiền cọc, sẽ được trả khoảng 50% số tiền thu 
ban đầu. 
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Chương 9: Đầu mối liên hệ và các sự kiện thương mại 

Các bộ chính của Malaysia 

Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế 

Website: www.miti.gov.my 

Bộ Tài chính 

Website: www.treasury.gov.my 

Bộ Y tế 

Website: www.moh..gov.my 

Bộ Quốc phòng 

Website: www.mod.gov.my 

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp phục vụ Nông nghiệp 

Website: www.agrolink.moa.my 

Bộ Nước, Năng lượng & Truyền thông 

Website: www.ktak.gov.my 

Bộ Tài nguyên & Môi trường 

Website: www.nre.gov.my 

Bộ Giáo dục 

Website: www.moe.gov.my 

Các tổ chức thương mại và kinh doanh 

Liên đoàn các nhà sản xuất Malaysia (FMM) 

Suan Lee Cheng, Giám đốc điều hành 

Wisma FMM, số 3 Jalan Persiaran Agang,  

PJU 9 Sri Bandar Damansara,  

52200 Kuala Lumpur 

Điện thoại: (603) 6286-7200  

Fax: (603) 2674-1266 

E-mail: webmaster@fmm.org.my 
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Website: www.fmm.org.my 

Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc tế Malaysia 

Stuart Forbes, Giám đốc điều hành 

Điện thoại: (603) 6201-7708 

Fax: (603) 6201-7705 / 7706 

E-mail: micci@micci.po.my 

Website: www.micci.com.my 

Địa chỉ hộp thư: P.O. Box 12921, 50792 Kuala Lumpur 

Địa chỉ: C-8-8, C Block, Plaza Mont'Kiara 

2 Jalan 1/70C, Mont'Kiara,  

50480 Kuala Lumpur 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia của Malaysia 

Wong Kum Sin: Giám đốc điều hành 

Địa chỉ: 6A, Lầu 6, Menara BGI Berjaya Plaza,  

12 Imbi Jalan, 55100 Kuala Lumpur 

Điện thoại: (603) 2141-9600 

Fax: (603) 2141-3775 

E-mail: enquyry@nccim.org.my 

Website: www.nccim.org.my 

Sự kiện thương mại 

Để biết thông tin về các sự kiện thương mại sắp tới, hãy truy cập trang web: 

http://www.export.gov/tradeevents/index.asp 
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