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BÀI PHÁT BIỂU CỦA  

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HOA KỲ TẠI VIỆT NAM (“AMCHAM”) 

TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIỮA KỲ 2018  

 

Trình bày bởi 

Ông Michael Kelly 

Chủ tịch AmCham 

 

Kính thưa quý vị đại biểu, tôi rất vinh dự có cơ hội thay mặt AmCham chia sẻ quan điểm của 

chúng tôi về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Năm nay, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ kỷ 

niệm 24 năm hoạt động với vai trò là “Tiếng nói của Doanh nghiệp Mỹ” tại Việt Nam và các 

thành viên của chúng tôi vẫn luôn cam kết hỗ trợ cải thiện điều kiện kinh doanh nhằm phát triển 

kinh tế khu vực tư nhân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Thương mại là nền tảng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và điều này được thể hiện nổi bật 

trong chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Việt Nam tháng 11 năm ngoái. Trong các cuộc 

gặp của Tổng thống Trump tại Hà Nội, hai bên đã thống nhất tăng cường và mở rộng quan hệ 

thương mại và đầu tư song phương phù hợp với cam kết của Tổng thống Trump trong việc theo 

đuổi thương mại công bằng có đi có lại với các đối tác thương mại chủ chốt.  

 

Nhiều công ty của Hoa Kỳ đang có các hoạt động kinh tế tại Việt Nam cũng đã rất nỗ lực giúp 

Việt Nam trở nên năng động, hiệu quả, an toàn và trong sạch hơn. Các công ty Hoa Kỳ đã đầu tư 

nhiều tỷ đô la hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu, tạo thêm các công 

việc chất lượng cho người lao động Việt Nam, mở ra một thị trường mới cho hàng hóa và dịch 

vụ của Hoa Kỳ. 

 

Chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Trump đã mở ra nhiều cơ hội lớn cho các công ty Hoa 

Kỳ tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy nhiều khoản đầu tư chưa được hiện thực 

hóa do các thách thức đến từ tham nhũng, môi trường pháp lý thể chế và cấp phép chưa rõ ràng, 

còn phức tạp và còn nhiều hạn chế. Các công ty thành viên của chúng tôi cần nhiều hơn những 

nỗ lực cải cách nhằm tạo môi trường cạnh tranh và công bằng hơn, các quyết định cần được ban 

hành kịp thời hơn, các thủ tục bớt rườm rà hơn, pháp luật cần phải được thực hiện một cách bình 

đẳng, các công ty cạnh tranh bằng chính giá trị của họ, bao gồm khả năng được tiếp cận với đất 

đai và các cơ hội khác. 

 

AmCham vui mừng nhận thấy Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ 

(CPTPP) đang có những tiến triển. Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ có thể tham gia Hiệp định này 

trong tương lai và chúng tôi cũng rất vui mừng khi gần đây Tổng thống Trump đã chỉ đạo các cố 

vấn thương mại xem xét lại Hiệp định này. Nếu Tổng thống thật sự mong muốn quay trở lại thảo 

luận về TPP, đây sẽ là tin tốt lành cho các công ty, các nhà đầu tư, công nhân, nông dân và người 

tiêu dùng cả 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Dù kết quả của TPP có như thế nào thì quan hệ 

thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ vẫn rất quan trọng đối với cả 2 nước chúng ta, đặc biệt đối với 

cộng đồng doanh nghiệp 2 nước, chúng tôi rất ủng hộ tiến trình mạnh mẽ của TIFA (Hiệp định 

Khung về Thương mại và Đầu tư). Nhiều vấn đề được nêu tại tài liệu này chính là một phần của 
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tiến trình TIFA và chúng tôi hy vọng tiến trình này có thể được đẩy nhanh để sớm tìm ra giải 

pháp phù hợp. 

  

1. Khuyến khích một môi trường trong sạch và an toàn 

 

Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì và việc khu vực tư nhân mạnh dần lên đã tạo thêm 

nhiều cơ hội việc làm và sự thịnh vượng, khiến tiêu chuẩn sống được nâng cao. Hệ thống luật 

pháp minh bạch, đồng bộ và công bằng sẽ giúp quản lý hiệu quả quá trình phát triển nhanh nhằm 

thúc đẩy lợi ích về môi trường, xã hội và nhân văn. Các quyết định đúng đắn được ban hành kịp 

thời cùng với công nghệ mới có thể giúp Việt Nam giải quyết và giảm thiểu các vấn đề về môi 

trường mà những quốc gia như Hoa Kỳ hay Trung Quốc phải đối mặt trong suốt thời kỳ tăng 

trưởng nóng của những nước này. 

 

Sự gia tăng các mối quan ngại về môi trường thể hiện tầm quan trọng và sự cần thiết của việc kết 

nối giữa các hoạt động kinh doanh và xã hội, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường kinh 

doanh theo cách tạo ra giá trị kinh tế và xã hội trong dài hạn. Chúng tôi tin tưởng vào luật pháp 

và mong muốn Chính phủ Việt Nam cải thiện và thực hiện các quy định về môi trường trong bối 

cảnh nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng như hiện nay. 

 

2. Năng lượng là sức mạnh cho tương lai Việt Nam 

 

Chất lượng môi trường kinh doanh tại Việt Nam và chất lượng đời sống của người dân phụ thuộc 

vào mức độ tin cậy và sự thân thiện với môi trường của hạ tầng cơ sở. Rõ ràng nhu cầu về năng 

lượng hiện nay đã rất cấp thiết nhằm giải quyết nguồn cung eo hẹp so với cầu về năng lượng 

điện. Các công ty thành viên của chúng tôi là các công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này. 

Chúng tôi muốn hỗ trợ nhằm đảm bảo việc phát triển năng lượng của Việt Nam đáp ứng được 

nhu cầu về an ninh địa chính trị, kinh tế, y tế và môi trường của đất nước. Chúng tôi mong muốn 

Chính phủ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ dự án Cá Voi Xanh, dự án khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) 

Sơn Mỹ và những dự án năng lượng tái tạo ý nghĩa. Việt Nam cũng nên cập nhật và cải thiện cơ 

chế truyền tải năng lượng bằng cách tận dụng công nghệ dây cáp hiệu quả sẽ giúp cải thiện việc 

sử dụng năng lượng tiết kiệm, bớt lãng phí hơn. Các công ty của chúng tôi đã sẵn sàng và các dự 

án này giúp giải quyết nhu cầu bức thiết về năng lượng một cách bền vững xét từ góc độ chuỗi 

cung ứng, yếu tố tài chính và môi trường. 

 

Ngoài ra, để có thể đầu tư hàng tỷ đô la vào khu vực kinh tế tư nhân, tạo thêm công ăn việc làm 

và công nghệ là những yếu tố mà Việt Nam rất cần trong lĩnh vực này, chúng tôi cần một Thỏa 

thuận mua bán điện đáp ứng các tiêu chuẩn vay vốn trên thị trường quốc tế, quy trình ra quyết 

định kịp thời và hợp lý cho các dự án đầu tư đi kèm với lộ trình về giá điện được định hướng bởi 

thị trường trong vòng năm năm tới. 

 

3. Đối xử công bằng và bình đẳng 

 

Theo quan sát của các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi, dù là hệ lụy của tham nhũng, chủ 

nghĩa bảo hộ, việc thu thuế hay việc Chính phủ cố gắng ưu tiên nhóm đối tượng này và phân biệt 

đối xử với nhóm đối tượng khác, còn khá nhiều lĩnh vực vẫn tồn tại sự bất bình đẳng, thiếu hiệu 

quả và thiếu nhất quán, thậm chí trong một số trường hợp còn nảy sinh thêm những bất công 

mới. Chúng tôi tin tưởng rằng vấn đề sống còn chính là việc luật pháp phải được thiết kế để đảm 

bảo thực thi công bằng và bình đẳng. Cải thiện môi trường luật pháp sẽ giúp cải thiện niềm tin 

của người tiêu dùng vào thị trường. Đây cũng là yếu tố quan trọng khi xem xét các biện pháp 

nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao cũng như thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. 
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4. Loại bỏ các rào cản để tiếp sức cho khu vực tư nhân 

 

Để duy trì và phát triển quan hệ đầu tư và thương mại song phương, thương mại phải tự do và 

công bằng. Sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam vẫn rất đắt đỏ về giá và phức tạp về 

thủ tục, trong bối cảnh Việt Nam xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ ngày càng tăng, và do vậy 

điều quan trọng là Việt Nam cần phải xem xét giải quyết các rào cản kỹ thuật trong thương mại/ 

các rào cản phi thuế mà các doanh nghiệp hầu hết phải đối mặt hàng ngày tại cửa khẩu, chính 

những rào cản này làm hạn chế hoạt động của các công ty và ảnh hưởng đến xuất khẩu của Hoa 

Kỳ vào Việt Nam. 

 

Các thành viên của AmCham vẫn rất lạc quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, 

chúng tôi cũng quan ngại về những sự thay đổi chính sách trong thời gian gần đây không phù 

hợp với thông lệ quốc tế. Những thay đổi này khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài phải chịu thêm 

rất nhiều rủi ro và cản trở trong quá trình triển khai đầu tư tại Việt Nam. 

 

5. Luật an ninh mạng 

 

Ví dụ như Luật An ninh mạng mới được thông qua là đặc biệt, bởi bên cạnh các biện pháp nhằm 

bảo vệ môi trường mạng, dự luật này cũng bao gồm cả việc kiểm soát thông tin trên internet mà 

nội dung này đã được quy định tại một Luật khác của Việt Nam. AmCham ủng hộ mạnh mẽ mục 

tiêu của Chính phủ về việc tăng cường phát triển nền kinh tế số và môi trường internet trong khi 

đó vẫn đảm bảo an ninh dữ liệu và bảo vệ người dùng internet Việt Nam. Chúng tôi cũng ủng hộ 

những nỗ lực của Việt Nam trong việc tạo ra một khung pháp lý về an ninh mạng. Tuy nhiên, 

Các công ty thành viên của chúng tôi đặc biệt lo ngại về yêu cầu phải có văn phòng đại diện, các 

quy định liên quan đến dữ liệu người dùng và việc lưu trữ dữ liệu tại nước sở tại cũng như một 

loạt những cản trở gây tốn kém không cần thiết khác sẽ làm tổn thương doanh nghiệp mà không 

hề giúp cải thiện môi trường an ninh mạng tại Việt Nam. Các công ty thành viên của chúng tôi 

hoạt động trên toàn cầu và có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các mối nguy cơ về an 

ninh mạng của các nước. Chính vì mạng lưới hoạt động trải rộng như vậy đã giúp các công ty 

của chúng tôi thấu hiểu để từ đó có cách tiếp cận về an ninh mạng một cách hiệu quả ở cấp độ 

quốc gia. Các công ty của chúng tôi muốn giúp Việt Nam phát triển một môi trường pháp lý thể 

chế cho nền kinh tế số trong đó bao gồm các nguyên lý về việc tự do truyền tải dữ liệu xuyên 

biên giới, các chính sách hỗ trợ phát triển, khuyến khích công nghệ mới/công nghệ còn non trẻ 

nhằm kiến tạo một sân chơi bình đẳng cho các thành viên tham gia thị trường. 

 

6. Nhập khẩu ô tô 

 

Một ví dụ khác thể hiện sự cản trở xuất khẩu ô tô từ Hoa Kỳ sang Việt Nam chính là Nghị định 

số 116/2017/NĐ-CP về việc nhập khẩu ô tô đã tạo ra những rào cản kỹ thuật không mong muốn 

đối với các công ty của chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực này. Các quy định mới tại Nghị định 

này thể hiện một sự chuyển biến quan trọng trong chính sách của Việt Nam đối với ô tô nhập 

khẩu. Chúng tôi đề nghị Chính phủ tạm hoãn thi hành Nghị định này trong thời hạn 18 tháng. 

Trong thời gian đó, các công ty của chúng tôi rất mong muốn được trao đổi với Chính phủ nhằm 

tìm ra giải pháp sửa đổi Nghị định số 116. 

 

7. Kiểm tra sau thông quan 

 

Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong thủ tục thông quan. Tuy nhiên, việc hậu kiểm 

thường xuyên trên diện rộng và không cần thiết đã và đang gây trở ngại cho các công ty. Có 

công ty đã phải chịu hậu kiểm 10 lần trong 2 tháng mặc dù có rất ít lý do để cơ quan hải quan 

đưa công ty này vào diện công ty nhập khẩu rủi ro cao. Chúng tôi tin tưởng rằng để nền kinh tế 

Việt Nam có thể phát triển hết tiềm lực của mình thì các rào cản không hiệu quả này cần được 
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kiểm soát chặt chẽ. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp nước ngoài cần một 

môi trường mang tính động viên khuyến khích và chúng tôi luôn ủng hộ cơ quan Hải quan đưa ra 

cách tiếp cận tập trung hơn để có thể nhận ra và kiểm tra những doanh nghiệp nhập khẩu có nguy 

cơ cao chứ không phải những công ty luôn chấp hành luật pháp. Điều này cũng bao gồm đề ra 

những khác biệt trong thủ tục thông quan, kiểm tra hải quan, kiểm tra giá cả và kiểm tra sau 

thông quan giữa những doanh nghiệp ưu tiên (AEO) và nhà nhập khẩu thông thường. 

 

8. Chính sách thuế hiệu quả 

 

Chúng tôi tin tưởng vào một hệ thống chính sách thuế hiệu quả nhằm khuyến khích sự tăng 

trưởng. Các công ty của chúng tôi mong muốn hỗ trợ Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan 

trong quá trình cải cách chính sách thuế toàn diện sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng hơn nữa và 

tăng nguồn thu ngân sách cho Chính phủ. Chính sách thuế cần phải được xem xét cẩn trọng. 

Chúng tôi cho rằng thuế áp dụng đối với đồ uống có đường là một thực tiễn không phổ biến và 

không được khuyến khích. Chỉ có 4 nước chiếm chưa đầy 2% dân số trong khu vực Châu Á - 

Thái Bình Dương áp dụng thuế này. Hầu hết các nước không áp dụng thuế này do tác động tiêu 

cực đến nền kinh tế và chưa đủ căn cứ chứng minh thuế này giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu 

dùng. 

 

9. Khuyến khích các dịch vụ tài chính 

 

AmCham rất ủng hộ việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) tạm thời chưa áp dụng một số 

điều khoản liên quan đến việc thanh toán điện tử quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-NHNN. 

Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề nổi trội đã được các công ty Hoa Kỳ trong lĩnh vực thanh toán, 

các ngân hàng và hiệp hội ngành nghề của chúng tôi nêu nhiều lần liên quan đến rủi ro và thiếu 

công bằng trong việc thực hiện một Cổng thanh toán quốc gia (NAPAS) duy nhất và đảm bảo 

việc thực hiện Thông tư này đáp ứng các mục tiêu của Chính phủ mà không ảnh hưởng đến an 

ninh, tốc độ, mức độ tin cậy của các giao dịch trong khi vẫn duy trì được tính cạnh tranh giữa các 

công ty thanh toán thẻ. Nhằm thực hiện mục tiêu thanh toán “không tiền mặt”, điều quan trọng 

nhất là Chính phủ Việt Nam phải duy trì được một môi trường cho phép cạnh tranh bình đẳng 

giữa các công ty trong và ngoài nước, có như vậy mới khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo ra các 

sản phẩm, các giải pháp hiệu quả về chi phí và một môi trường an ninh mạng tốt hơn. 

 

Các chi nhánh ngân hàng của Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong việc thuận lợi hóa các 

hoạt động đầu tư nước ngoài và kinh doanh của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Quản trị 

doanh nghiệp và hệ thống quản lý rủi ro của các chi nhánh này tuân thủ quy định của ngân hàng 

mẹ và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. Chúng tôi tin tưởng rằng 

Chính phủ sẽ cho phép chi nhánh các ngân hàng Hoa Kỳ tại Việt Nam được duy trì một ban quản 

lý điều hành duy nhất và thực hiện báo cáo hợp nhất mà không yêu cầu báo cáo riêng lẻ theo 

từng chi nhánh. 

 

AmCham rất ủng hộ các đề xuất sửa đổi nhằm hiện đại hóa ngành bảo hiểm. Ngành bảo hiểm 

đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam và hỗ trợ chi tiêu của 

chính phủ thông qua việc mua trái phiếu chính phủ. Đây là vai trò chính của ngành trong việc tạo 

cơ hội bảo đảm tương lai tài chính cho người tiêu dùng và công dân Việt Nam. Các quy định của 

Bảo hiểm Việt Nam hiện không công nhận tài sản phi tiền mặt là vốn pháp định. Các quy định về 

vốn pháp định tối thiểu đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũ và mới cần phải phù hợp 

với thực tiễn toàn cầu để thúc đẩy đầu tư và công nghệ tốt hơn vào thị trường, mang lại lợi ích 

cho người tiêu dùng Việt Nam và thúc đẩy tăng trưởng trong nước. 
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10. Cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn 

 

Trong khi Việt Nam mong muốn cung cấp các dịch vụ y tế tốt hơn cho người dân, chúng tôi hy 

vọng chính phủ sẽ cam kết cho phép tiếp cận thị trường và thanh toán phí bảo hiểm nhanh hơn 

đối với các loại thuốc tiên tiến. Các công ty của chúng tôi có thể giúp Việt Nam phát triển thị 

trường chăm sóc sức khỏe bền vững nếu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép 

vận hành một mô hình hoạt động tương thích với các đơn vị nhập khẩu khác tại các thị trường 

khác, tạo điều kiện cho các công ty dược đáp ứng đúng với tiêu chuẩn quốc tế của họ về an toàn 

và chất lượng sản phẩm. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Dược hiện còn 

một số điều khoản chưa phù hợp với Luật và việc áp dụng Nghị định này sẽ tạo thêm gánh nặng 

tăng thêm chi phí cho các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung đối 

với hàng ngàn loại thuốc đặc trị cứu sống tính mạng con người. 

 

11. Hiện đại hóa giáo dục, đảm bảo chi phí lao động hợp lý 

 

Nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt 

Nam là năng suất lao động. Nhiều nghiên cứu cho thấy chương trình giáo dục ở Việt Nam chưa 

được cập nhật, giáo viên bị quá tải trong khi mức lương chưa tương xứng, sinh viên tốt nghiệp 

thiếu các kỹ năng làm việc mà khu vực tư nhân kỳ vọng ở họ. Để tiếp tục thu hút đầu tư và nâng 

cao kỹ năng của lực lượng lao động, Chính phủ cần tiếp tục hành động để hiện đại hóa và nâng 

cấp hệ thống giáo dục quốc gia, nhất là ở cấp độ trường nghề và giáo dục đại học. Hiện đại hóa 

giáo dục nhằm đảm bảo rằng Việt Nam có một đội ngũ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật viên có chuyên 

môn cao giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khi nền kinh tế phát triển. 

 

Các sáng kiến phát triển lực lượng sản xuất sẽ giúp cải thiện năng suất của người lao động, 

nhưng hiệu quả cũng phụ thuộc vào một yếu tố đầu vào quan trọng: đó là chi phí lao động. 

Những năm vừa qua, việc tăng lương cùng với chi phí bảo hiểm bắt buộc không hề làm cho năng 

suất lao động tăng. Kết quả là nhiều công ty tại Việt Nam đã bị suy giảm hiệu suất trên mỗi đô la 

đầu tư vào nguồn nhân lực. Đây là một yếu tố không bền vững. Chúng tôi cũng đặc biệt quan 

ngại về yếu tố chi phí khi nghe thông báo của Bộ Lao động về một điều khoản gây nhiều tranh 

cãi “yêu cầu người lao động nước ngoài phải đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội của Việt Nam”. 

Điều này làm dấy lên mối quan ngại sâu sắc trong cộng đồng các doanh nghiệp và người lao 

động nước ngoài tại Việt Nam vì chi phí tăng nhưng không có gì chứng minh việc lao động nước 

ngoài sẽ được hưởng lợi từ những đóng góp đó. 

 

12. Tăng cường phát triển tiềm năng du lịch 

 

Ngài Thủ tướng mong muốn du lịch sẽ đóng góp vào 10% GDP của Việt Nam và chúng tôi đồng 

ý rằng mục tiêu này không những có thể đạt được, mà còn tạo thêm công ăn việc làm, gia tăng sự 

phồn thịnh và phát triển đất nước. Du lịch là một ví dụ tuyệt vời về sự phối hợp giữa FDI và 

doanh nghiệp trong nước trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi rất vui mừng được 

biết Chính phủ sẽ sớm cho phép những công dân Việt Nam đáp ứng được các tiêu chí thích hợp 

được tham gia các sòng bạc trong nước. Điều này sẽ giúp hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng của ngành 

du lịch. Chúng tôi mong muốn Chính phủ đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho các dự án đầu tư 

nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực này tại Việt Nam trong quá trình lựa chọn địa điểm 

đầu tư thí điểm một số trò chơi. 

 

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng ngành du lịch, khách sạn và hội nghị (MICE) đang phát triển 

nhanh chóng và đóng góp đáng kể vào GDP của Việt Nam, tạo ra hàng nghìn việc làm mới mỗi 

năm. Mặc dù trên thực tế ngành du lịch đã được xác định là một ngành trọng điểm trong quá 

trình phát triển kinh tế Việt Nam, nhưng dường như vẫn thiếu một lộ trình và một chiến lược 

chặt chẽ có sức thuyết phục. Việt Nam có tiềm năng thực sự để trở thành một điểm đến du lịch, 
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nghỉ dưỡng, hội nghị và sự kiện hàng đầu châu Á, tuy nhiên cần phải xây dựng một hệ thống 

chính sách thông minh, đồng bộ và phù hợp. 

 

13. Kiến tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn, minh bạch và ổn định hơn 

 

Chúng tôi tin rằng Việt Nam - trong mối quan hệ đối tác với các công ty và nhà đầu tư Hoa Kỳ - 

có thể phát triển kinh tế hơn nữa bằng cách tận dụng các yếu tố đầu vào và công nghệ tốt nhất và 

bằng cách ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam 

để quá trình cổ phần hóa được minh bạch và cạnh tranh.  

 

Là những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, các công ty Hoa Kỳ thực sự quan tâm đến thành công liên 

tiếp của Việt Nam. Các vấn đề đã nêu ở trên làm nổi bật niềm tin của chúng tôi rằng môi trường 

kinh doanh có thể được cải thiện tốt nhất bằng các hành động giúp tăng năng suất, giảm chi phí 

và rủi ro kinh doanh tại Việt Nam. Quan trọng hơn, việc giảm chi phí và các thủ tục phức tạp 

trong kinh doanh sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam, phần nhiều trong số họ là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy tinh thần doanh nhân - khởi nghiệp, đảm bảo tính cạnh tranh 

và tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai. AmCham sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ và mang 

tính xây dựng, không chỉ để nhận khiếu nại mà còn hoạt động để xác định và thực hiện các giải 

pháp, và sẽ là tổ chức thúc đẩy môi trường thương mại nhằm giúp kinh tế khu vực tư nhân phát 

triển mạnh mẽ hơn ở Việt Nam. 

 

Tôi kính chúc các nhà lãnh đạo, các vị khách quý, và các thành viên của AmCham sức khỏe, 

hạnh phúc và thành công. Tôi rất cảm ơn cơ hội được chia sẻ quan điểm tại Diễn đàn Doanh 

nghiệp Việt Nam ngày hôm nay. 

 

 


