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Xin kính chào hội nghị và cảm ơn đã tạo cơ hội cho tôi được trình bày quan điểm của Hiệp Hội
Thương Mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) về việc xây dựng một môi trường kinh doanh tiên
tiến và bền vững tại Việt Nam.
Các thành viên của AmCham đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới và phát
triển của nền kinh tế Việt Nam trong hơn 25 năm. Khi chúng ta bắt đầu một thập kỷ mới này,
AmCham tiếp tục cam kết phối hợp và hợp tác với chính phủ để hỗ trợ cải thiện các điều kiện
kinh doanh để củng cố khu vực kinh tế tư nhân, đảm bảo phát triển kinh tế và xã hội bền
vững, và thúc đẩy sự thịnh vượng.
Các thành viên AmCham đã và đang mang đến các sản phẩm chất lượng cao và công nghệ kỹ
thuật hiện đại, dịch vụ, và kinh nghiệm kinh doanh cho Việt Nam. Chúng tôi đang hợp tác với
Việt Nam để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao và tiên tiến. Chúng tôi cam kết
ủng hộ lao động và pháp luật về môi trường của Việt Nam, và trở thành doanh nghiệp ưu tú
tại Việt Nam. Các doanh nghiệp của chúng tôi là các công ty dẫn đầu trong việc thúc đẩy sự
bền vững và tiên tiến tại Việt Nam thông qua kinh nghiệm kinh doanh toàn cầu trong việc
củng cố các chuỗi cung ứng có trách nhiệm và việc chống biến đổi khí hậu. Chúng tôi mong
muốn hợp tác để phát triển cơ sở hạ tầng đảm bảo bảo toàn năng lượng và tăng cường sự
phát triển bền vững. Chúng tôi có cùng mối quan tâm về phát triển một lực lượng lao động
cạnh tranh toàn cầu, tạo ra các công việc chất lượng, và đầu tư phát triển chuyên nghiệp cho
đội ngũ nhân viên Việt Nam của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm ra các giải pháp cho các quan ngại
gần đây - chẳng hạn như chất lượng không khí - để đảm bảo cho một Việt Nam khỏe mạnh
hơn, an toàn hơn, xanh và sạch hơn.
Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu phát triển nhanh nhất đối với Hoa
Kỳ và Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Với tình trạng mất cân
bằng thương mại ngày càng tăng, việc các thành viên của AmCham có một sân chơi bình đẳng
và việc loại bỏ những rào cản thương mại và đầu tư là cấp thiết.
PHÁT TRIỂN MỘT HỆ THỐNG PHÁP LÝ THUẬN LỢI
Xây dựng một khung pháp lý công bằng, minh bạch, ổn định và hiệu quả mà trong đó coi trọng
sự đổi mới sẽ giúp Việt Nam tiếp tục thu hút, duy trì và phát triển thương mại và đầu tư chất

lượng cao, bao gồm và thông qua các doanh nghiệp thành viên AmCham.
Chính sách Thuế Ổn Định và Công Bằng: AmCham trông đợi các chính sách thuế ổn định, công
bằng phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu để thu hút và duy trì đầu tư. Sự thay đổi trong chính
sách thuế, bao gồm việc áp dụng hiệu lực hồi tố, là một trong các quan ngại lớn nhất của các
doanh nghiệp thành viên của AmCham. Chúng tôi kêu gọi sự công nhận các quy định của OECD
về chuyển giá, cũng như cho phép thỏa thuận trước về giá giao dịch liên kết để hỗ trợ việc lên
kế hoạch kinh doanh. Chúng tôi cũng trông đợi sự cải thiện một cách hiệu quả việc giảm các
gánh nặng về tuân thủ, bổ sung việc tuân thủ thời hạn 15 ngày cho các cuộc thanh tra đơn
giản. Chúng tôi đề nghị cải cách các vấn đề này và các chính sách khác ở cấp độ quốc gia để
củng cố lòng tin của nhà đầu tư và kích thích thương mại và đầu tư.
Hiện đại hóa Hải quan: Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực và tiến triển của Tổng Cục Hải Quan Việt
Nam và một vài chi cục hải quan địa phương trong việc chủ động hiện đại hóa thủ tục hải
quan và cải thiện tính minh bạch và hiệu quả cho các nhà xuất khẩu và nhập khẩu của Việt
Nam. Chúng tôi khuyến khích hơn nữa việc phát triển để tăng cường việc tinh giản và minh
bạch trong các thủ tục thông quan, bao gồm việc linh động quy định dịch vụ chuyển phát
nhanh. Chúng tôi ủng hộ Hiệp định hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ
và trông đợi việc thi hành hiệp định này. Chúng tôi khuyến khích việc công nhận một cách tiếp
cận tập trung hơn nhằm mục tiêu rà soát các nhà nhập khẩu có rủi ro cao, hơn là điều tiết
thương nhân. AmCham cũng trông đợi việc giảm thiểu sự thiếu chắc chắn và không phù hợp
trong quá trình thanh tra hải quan bằng việc thực thi tốt hơn nữa các quy tắc xác nhận trước
xuất xứ. Chúng tôi tin rằng tính tuân thủ và hiệu quả sẽ được nâng cao hơn nếu nhiều doanh
nghiệp nhận thức được loại hàng hóa nào đáp ứng quy tắc xác nhận trước xuất xứ; chẳng hạn
như việc phân loại, đánh giá và xác nhận nguồn gốc, và thủ tục để thực hiện các công đoạn
này. Một cách công bằng, AmCham đánh giá cao bước khởi đầu mới của chính phủ trong việc
quy định các chuyên viên hải quan cửa khẩu làm đầu mối cho các cuộc thanh tra chuyên biệt.
Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại rằng việc soạn thảo quy định chỉ trong một thời gian ngắn có thể
ảnh hưởng đến tính hiệu quả và ổn định của cơ chế mới. Sự phối hợp hiện nay giữa Tổng Cục
Hải Quan Việt Nam và dự án Tạo Thuận Lợi Thương Mại của USAID mang lại cơ hội xem xét
vấn đề này và nhiều vấn đề hải quan khác đang tồn tại trong cộng đồng kinh doanh.
Loại bỏ Rào cản Kỹ thuật Thương mại: các nhà xuất khẩu nông nghiệp Hoa Kỳ mang lại những
nguyên liệu chủ chốt cho ngành may mặc và nội thất đang phát triển của Việt Nam, cũng như
cung ứng thức ăn chăn nuôi và thực phẩm, đồ uống an toàn và chất lượng cao cho người tiêu
dùng Việt Nam. Thương mại nông nghiệp cũng giúp cân bằng quan hệ thương mại song
phương. Tuy nhiên, rào cản kỹ thuật thương mại đã tạo ra ảnh hưởng tiêu cực và sự không
chắc chắn đến các nhà xuất khẩu nông nghiệp Hoa Kỳ. Chúng tôi tiếp tục khuyến khích Việt
Nam loại bỏ các rào cản kỹ thuật thương mại thông qua các tiêu chuẩn dựa trên khoa học phù
hợp với chuẩn mực quốc tế. Các quy định gần đây về nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp
- bao gồm ngũ cốc nhập khẩu từ Hoa Kỳ - áp đặt một chính sách không khoan nhượng, gây
nhầm lẫn và không rõ ràng, cản trở các doanh nghiệp vận chuyển đến Việt Nam, và ảnh hưởng
tiêu cực đến ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam. AmCham đề xuất thiết lập
một quy trình tư vấn thường xuyên để giải quyết các chính sách liên quan đến mối quan tâm
về sức khỏe cây trồng. Thông qua nền tảng này, Việt Nam có thể xác định được tập quán tốt
nhất với sự hỗ trợ chuyên ngành và áp dụng phương thức chuyên ngành dựa trên khoa học

và được quốc tế công nhận trong đó cho phép Việt Nam tiếp tục nhập khẩu bắp (ngô), đậu
nành và lúa mì từ Hoa Kỳ.
Cấp quyền sử dụng đất kịp thời và minh bạch: việc các thành viên của chúng tôi bị giảm khả
năng phát triển bất động sản gây ảnh hưởng rộng lớn đến các bên liên quan trên tất cả phân
khúc của nên kinh tế. Mâu thuẫn giữa các quy định về quy hoạch, sử dụng đất và quy chuẩn
xây dựng cũng như cảnh báo của cơ quan công quyền từ các cuộc điều tra hiện nay đã làm
cho nhiều dự án bị đình chỉ. Vấn đề này cản trở các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án
có chất lượng cao có khả năng mang lại sự cải tiến và tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế nhiều
thành phần của Việt Nam.
GIẢI PHÓNG SỰ ĐỔI MỚI VÀ TIỀM NĂNG TOÀN DIỆN CỦA NỀN KINH TẾ KỸ THUẬT SỐ
Tinh thần khởi nghiệp đã và đang là một thành phần chính của sự phát triển và tăng trưởng
của Việt Nam. Đó là tinh thần đổi mới và mang tầm nhìn xa để thay đổi và định hướng sự phát
triển và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam kể từ khi Việt Nam nối lại quan hệ với Hoa Kỳ.
Tinh thần sáng tạo tiếp tục duy trì cho đến hôm nay và được phát huy hơn nữa bởi sự sẵn
sàng cho việc cải tiến vượt bật. Xét đến dân số Việt Nam trẻ, đông, và sẵn sàng cho công nghệ
mới; con số khổng lồ về người dùng internet và các ứng dụng điện thoại thông minh - tại cả
nông thôn và thành thị, và việc gia tăng sản xuất phần mềm và sản xuất công nghệ, Việt Nam
và người Việt Nam đã sẵn sàng để đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công
nghiệp 4.0).
Với cuộc cách mạng kỹ thuật số đang tác động đến mọi lĩnh vực, có nhiều yếu tố chủ chốt sẽ
hỗ trợ sự đổi mới cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế số của Việt Nam. Một
trong những yếu tố quan trọng hơn là tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước
ngoài khác có thể mang đến các kỹ năng và kỹ thuật cho Việt Nam. Tuy nhiên, có một vài khía
cạnh mấu chốt đang tạo ra các rào cản cho cỗ máy phát triển tiềm năng này và đe dọa giới
hạn việc chuyển tiếp của Việt Nam đến Công nghiệp 4.0.
Nền kinh tế kỹ thuật số mở và tự do: nền kinh tế kỹ thuật số là một thành phần chính của cuộc
cách mạng kỹ thuật số đang diễn ra tại Việt Nam. Duy trì một nền kinh tế kỹ thuật số mở và
tự do là chìa khóa để duy trì tính cạnh tranh của Việt Nam và phát huy sự đổi mới. Kinh tế kỹ
thuật số làm giảm đáng kể chi phí, cung cấp sản phẩm và dịch vụ đến người tiêu dùng với
phạm vi lớn hơn, và gia tăng tính tiếp cận với các thị trường mới và lớn hơn. Và một phần lớn
trong sự năng động của Việt Nam là sự đổi mới được thực hiện trên nền tảng truyền thông
xã hội.
Chúng tôi mong đợi được hợp tác với các nhà lãnh đạo Việt Nam vì điều này giúp đạt được
mục tiêu của nền kinh tế kỹ thuật số và các doanh nghiệp của chúng tôi ở vị thế sẵn sàng cung
cấp chuyên gia khi Việt Nam xây dựng các quy định áp dụng đối với các công nghệ mới nổi lên
gần đây như thanh toán điện tử, dịch vụ nội dung kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, và thành phố
thông minh. Thiết lập chính sách phù hợp cho phép sử dụng ví điện tử và các phương thức
thanh toán điện tử khác có thể hỗ trợ làm giảm việc sử dụng tiền mặt, tạo điều kiện cho
thương mại điện tử hiệu quả hơn, và giảm các tình huống tham nhũng và gian lận. Gia tăng
trình độ kỹ thuật số sẽ giúp cho tất cả người Việt Nam, bao gồm nhiều người trong độ tuổi

lao động, tiếp cận và chấp nhận sự đổi mới qua đó giúp họ thích nghi được sự thay đổi về kỹ
năng và loại công việc cần thiết để hỗ trợ cho cách sống mới và cách thức làm việc mới.
An ninh mạng: Tính toàn vẹn trong an ninh mạng là vấn đề trọng yếu đối với các thành viên
AmCham. Việc thiếu các tiêu chuẩn, chuẩn mực kỹ thuật số và chứng chỉ số, cùng với các rủi
ro về đe dọa mạng, có thể kềm hãm sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng doanh nghiệp
cần thiết để thúc đẩy việc thực hiện công nghệ để hỗ trợ cho sự đổi mới và tăng trưởng kinh
tế. Việt Nam có thể đạt được một môi trường trực tuyến an toàn, đổi mới và rõ ràng để hỗ
trợ thương mại. Các yêu cầu của pháp luật hiện hành đối với việc lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam
và đặt chi nhánh/ văn phòng đại diện tại Việt Nam áp đặt các gánh nặng không cần thiết cho
các nhà cung cấp dịch vụ mà không mang lại lợi ích tương ứng. AmCham trông đợi các quy
định hướng dẫn để làm giảm sự nhầm lẫn và giảm bớt sự không chắc chắn.
Dịch vụ Tài chính và Công nghệ Tài chính: Sự phát triển của dịch vụ tài chính và công nghệ tài
chính sẽ phụ thuộc vào việc thực thi một khung pháp lý, chính sách và quy định mà trong đó
hỗ trợ cho đầu tư và cho phép các lĩnh vực này tiếp tục đóng góp vào ngành tài chính toàn
diện và thịnh vượng của Việt Nam. Ví dụ, việc thanh toán không dùng tiền mặt là tất yếu cho
sự đổi mới, thành phố thông minh và Công nghiệp 4.0. Các dịch vụ đó và công nghệ hỗ trợ
kèm theo đến từ các công ty tài chính công nghệ nước ngoài lớn mà hiện nay đang hoạt động
và đầu tư vào Việt Nam.
Việc đặt ra giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài trong lĩnh vực thanh toán nhanh và công
nghệ tài chính sẽ hạn chế đáng kể khả năng của các công ty khởi nghiệp về công nghệ tài chính
của Việt Nam trong việc kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, theo đó dẫn đến việc giới
hạn khả năng thu hút nhân tài và làm cho các công ty khởi nghiệp kém cạnh tranh hơn so với
các công ty ngang hàng trong khu vực. Dự thảo nghị định hiện có sửa đổi Nghị định 101 đang
áp đặt một mức trần về sở hữu vốn nước ngoài có thể đi chệch hướng của sự đổi mới hiện
nay và ngăn cản những thay đổi khác sắp đến. Dịch vụ công nghệ tài chính dựa vào việc sử
dụng trí tuệ nhân tạo và việc phân tích dữ liệu khổng lồ - ở đó các công ty nước ngoài đang là
những nhà dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển các công nghệ này. Nhìn chung, các hạn chế này
có thể gây trở ngại lớn cho việc phát triển lĩnh vực này và chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ cho
phép dịch vụ công nghệ tài chính đóng góp vào nền công nghệ, sự tiên tiến và tài chính toàn
diện của Việt Nam.
PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG
Các thành viên AmCham trông đợi được hợp tác với Việt Nam để phát triển cơ sở hạ tầng
tích hợp trên toàn lãnh thổ và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững. Hiện nay, cơ sở
hạ tầng là một trong các yếu tố hạn chế sự phát triển kinh tế Việt Nam. Việc huy động vốn cần
thiết cho cơ sở hạ tầng đòi hỏi sự tham gia của khu vực (kinh tế) tư nhân mà đổi lại là các lợi
ích được điều chỉnh rủi ro dựa trên thị trường cho các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp thành
viên của AmCham cần chính phủ thiết lập một mô hình Hợp tác Công Tư (PPP) cho phép đầu
tư tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng. Tăng trưởng bền vững tại Việt Nam phụ thuộc vào
đầu tư vào cơ sở hạ tầng cảng, sân bay, đường xá và giao thông công cộng để hỗ trợ việc đi
lại của con người và hàng hóa tại Việt Nam.

Năng lượng Sạch và Đáng Tin Cậy: Bảo toàn năng lượng là yếu tố hỗ trợ và thúc đẩy quá trình
công nghiệp hóa và hiện đại hóa bền vững của Việt Nam. Ngày nay, nguy cơ thiếu hụt điện là
có thật và tức thì, đặc biệt là dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt và dự báo nhu cầu sử dụng
năng lượng cho sự phát triển kinh tế xã hội trong vòng một đến năm năm tới. Các thành viên
AmCham sẵn sàng hợp tác để cung cấp cơ sở hạ tầng năng lượng mà Việt Nam cần có để bảo
toàn năng lượng và thúc đẩy năng lượng sạch và tăng trưởng kinh tế bền vững. Kế hoạch năng
lượng được sản xuất tại Việt Nam 2.0 có đề cập đến các phương án này. Nguồn năng lượng
tái tạo, phát triển và nhập khẩu LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng), một môi trường pháp lý thuận
lợi để thu hút lĩnh vực đầu tư tư nhân, cũng như SME và đầu tư ngoài mạng lưới, là những
yếu tố quan trọng tiên phong mà các thành viên của chúng tôi đưa ra để đảm bảo rằng phát
triển năng lượng của Việt Nam đáp ứng mục tiêu môi trường, sức khỏe, kinh tế và an ninh địa
lý chính trị của đất nước. Tuy nhiên, khi chưa có kế hoạch dự phòng và có nhiều dự án điện
bị trì hoãn, nguy cơ thiếu hụt năng lượng vẫn còn cao. Giải pháp năng lượng tái tạo không chỉ
bền vững tại Việt Nam mà còn là vô tận và không gây ô nhiễm. Các phương án khác, như LNG
nhập khẩu và các nhà máy điện trong nước được phát triển bởi các doanh nghiệp Hoa Kỳ, là
những chọn lựa để tránh tình trạng thiếu hụt năng lượng sắp xảy ra để hỗ trợ tiếp tục tăng
trưởng và đổi mới.
Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải: Một yếu tố khác cản trở sự phát triển của Việt Nam là cơ sở
hạ tầng giao thông. Các thành viên AmCham chờ đón một hướng tiếp cận cân bằng hơn đối
với việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông để hỗ trợ tăng trưởng đầu tư và kinh tế xuyên
suốt đất nước. Cảng và sân bay nên có nhiều thuận lợi cho khu vực dân cư nhưng chúng không
nên quá gần đến mức góp phần gây ra tắc nghẽn giao thông ngày càng tăng do xu hướng đô
thị hóa. Chúng tôi khuyến khích các nỗ lực thúc đẩy việc làm thông thoáng cảng và việc sử
dụng hiệu quả các cảng nước sâu. Các thành viên AmCham và các doanh nghiệp Hoa Kỳ khác
đề xuất dịch vụ và công nghệ hàng không chất lượng cao và trông đợi được tham gia vào việc
phát triển cơ sở hạ tầng hàng không do Chương trình Đối tác hợp tác hàng không Hoa KỳASEAN hỗ trợ.
Cơ sở hạ tầng Thành phố Thông minh: Các thành phố lớn của Việt Nam đang đô thị hóa nhanh
chóng; các phương thức phát triển thành phố thông minh và sáng tạo có thể giúp Việt Nam
có bước phát triển nhảy vọt tạo nên các thành phố hiện đại bền vững. Các thành viên AmCham
sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển các khu vực đô thị thành các thành phố thông minh, sáng
tạo và đón nhận nhiều hơn thông tin về quy hoạch, bao gồm quản lý giao thông, lũ lụt và quản
lý nguồn nước, và các nỗ lực để giảm thiểu ô nhiễm không khí. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ là
các nhà tiên phong toàn cầu trong giải pháp thành phố thông minh, bao gồm vận chuyển
thông minh, ứng phó khẩn cấp, năng lượng, chính phủ điện tử, an ninh mạng, y tế, giáo dục
và dịch vụ tài chính.
Cơ sở hạ tầng Y tế: Các thành viên AmCham là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực y
tế, dược phẩm, thiết bị y tế và dịch vụ. Chúng tôi mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc
đẩy sự đổi mới y tế để Việt Nam có thể phục vụ các nhu cầu y tế của người dân và thu hút du
lịch y tế. Chúng tôi quan ngại về dự thảo các nghị định mới mà có thể hạn chế đáng kể khả
năng các nhà hành nghề y nước ngoài cung cấp dịch vụ y tế tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng
Việt Nam có thể tiếp tục cho phép sự đổi mới và tiếp cận chăm sóc y tế hàng đầu bằng sự
tham gia của cả các chuyên gia trong nước và nước ngoài. Chúng tôi cũng trông đợi một hệ
thống kỹ thuật số an toàn, có trách nhiệm khi Việt Nam phải thiết lập công thông tin điện tử

về buôn bán dược phẩm, bao gồm các thông tin kinh doanh nhạy cảm của bệnh viện, nhà sản
xuất thuốc, nhà thuốc và cơ sở điều trị, cũng như các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân về chẩn
đoán y tế và phác đồ điều trị được sử dụng. AmCham kêu gọi Bộ Y tế và Cục quản lý dược của
Việt Nam xem xét sửa đổi Chỉ Thị 23 và Quyết Định 540 để đảm bảo chính sách an toàn riêng
tư và nghiêm ngặt để bảo vệ việc sử dụng và tiếp cận các thông tin cá nhân và nhạy cảm, trở
thành một phần của Cổng thông tin dược phẩm Việt Nam (VPP) được đề xuất. Chúng tôi cũng
đề xuất rằng cần phải có sự đồng ý của bệnh nhân trước khi thu thập và sử dụng thông tin y
tế của bệnh nhân được lưu trữ trong VPP, mà theo luật hiện hành các thông tin đó được bảo
vệ cao như bí mật quốc gia. Khi Việt Nam theo đuổi việc thu thập thông tin kỹ thuật số và sử
dụng thông tin, điều bắt buộc là việc sử dụng và lưu trữ phải có biện pháp an toàn và riêng tư
để bảo vệ chống lại việc sử dụng không phù hợp và nguy hại.
Thúc đẩy sự Bền vững Thông qua Thực tiễn Doanh nghiệp: Các thành viên AmCham ưu tiên
sự bền vững thông qua thực tiễn kinh doanh cũng như các hoạt động trách nhiệm xã hội
doanh nghiệp. Rất nhiều thành viên của chúng tôi đang đầu tư vào năng lượng tái tạo để đáp
ứng cam kết toàn cầu về chống biến đổi khí hậu. Một ví dụ khác của sáng kiến bền vững đứng
đầu ngành là sự ra mắt gần đây của một chương trình tái chế toàn quốc được tạo ra và tài trợ
bởi doanh nghiệp MNC về nước giải khát và đóng gói tại Việt Nam. Các thành viên này của
AmCham và các hiệp hội khác đã và đang tạo ra và tài trợ một kế hoạch toàn diện để giảm
chất thải tại Việt Nam và mang lại sự giáo dục và các lợi ích hữu hình khác cho người dân Việt
Nam. Đây chỉ là một ví dụ về công việc kinh doanh cộng đồng cho một tương lai bền vững.
PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CẠNH TRANH TOÀN CẦU
Pháp luật Lao động Phù hợp với Chuẩn mực Toàn cầu và Khu vực: Pháp luật về lao động là
một trong những yếu tố ảnh hưởng nhất đến việc xác định sự tăng trưởng trong năng suất và
tiền công, có tác động trực tiếp đến duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững. AmCham đón nhận
việc thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi chứa đựng các thay đổi và cải thiện quan trọng, thống
nhất với các cam kết thương mại toàn cầu của Việt Nam. Tuy nhiên, có một số vấn đề được
quan tâm nhưng Bộ luật Lao động sửa đổi chưa đề cập đến. Chúng tôi kêu gọi chính phủ hỗ
trợ làm rõ các vấn đề này trong các nghị định hướng dẫn thi hành. Đầu tiên, chúng tôi đề nghị
các nghị định hướng dẫn thi hành quy định rõ ràng các trường hợp đặc biệt hạn chế mức trần
giờ làm thêm là 300 giờ trong một năm và khẳng định rằng các doanh nghiệp sẽ chỉ cần thông
báo mà không cần phải có văn bản chấp thuận từ cơ quan quản lý lao động cho phép người
lao động làm thêm 300 giờ một năm. Thứ hai, chúng tôi đề nghị các nghị định hướng dẫn thi
hành quy định rõ quy trình nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động mới hợp lý cho người lao
động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam và đã được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam,
ngay cả sau lần gia hạn đầu tiên.
Phát triển Nhân tài và Tăng Năng suất thông qua Giáo dục và Đào tạo: Sự bành trướng dân
số và lực lượng lao động tại Việt Nam trong hơn 25 năm qua là yếu tố chính trong việc kích
thích tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư tại Việt Nam. Nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt
động và tính cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam là năng suất lao động.
Một số nghiên cứu cho thấy chương trình giáo dục tại Việt Nam đã lỗi thời, giáo viên gặp
nhiều khó khăn và lương thấp, và sinh viên tốt nghiệp thiếu kỹ năng sẵn sàng làm việc tại khu
vực kinh tế tư nhân. Để tiếp tục thu hút đầu tư và nâng cấp kỹ năng lao động, chính phủ cần
hành động thêm để hiện đại hóa và nâng cấp hệ thống giáo dục quốc gia, cụ thể là trình độ

đại học và đào tạo nghề. Hiện đại hóa giáo dục sẽ bảo đảm Việt Nam có lực lượng lao động
có kỹ năng của các nhà quản lý, kỹ sư, và kỹ thuật viên sản xuất, xây dựng, theo đó nâng cao
chuỗi giá trị khi kinh tế phát triển. Ngoài ra, doanh nghiệp đang xem xét dịch chuyển sản xuất
sang Việt Nam đang quan sát kỹ lưỡng để xem xét liệu lực lượng lao động có các kỹ năng cần
thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một số thành viên là doanh nghiệp của
chúng tôi là các tổ chức giáo dục trực tiếp tham gia vào các nỗ lực cải cách học thuật. Các
doanh nghiệp thành viên khác là các nhà đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục và lực
lượng lao động tại đây - tại Việt Nam, và tiếp tục đầu tư phát triển chuyên nghiệp cho các
nhân viên của chính doanh nghiệp.
ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI
Các thành viên Amcham cùng nhau đại diện cho hàng tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng
hàng ngàn lao động trực tiếp, hàng trăm lao động gián tiếp, và đóng góp một tỷ lệ doanh thu
thuế và xuất khẩu đáng kể cho Việt Nam. Chúng tôi cam kết hợp tác với cơ quan nhà nước
Việt Nam để phát triển môi trường pháp lý, hạ tầng cơ sở vật chất, và nhân tài để xây dựng
sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế bền vững, và bảo đảm rằng Việt Nam là nước dẫn đầu trong
kinh tế kỹ thuật số và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Như phần lớn các nhà đầu tư tại đây,
các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đến sự thành công liên tiếp của Việt Nam. Chúng tôi đang
đầu tư vào tương lai. Chúng tôi được đầu tư vào tương lai.
Tôi kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến các nhà lãnh đạo, các vị khách quý và
các thành viên AmCham có mặt tại đây hôm nay, và tôi chân thành cảm ơn đã cho AmCham
cơ hội được tham gia Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam.
###

