
 
 
Hà N!i, 24/3/2010 
 
Kính g!i:   Ngài Nguy"n T#n D$ng,  

Th% t&'ng n&'c C(ng hòa Xã h(i Ch% ngh)a Vi*t Nam  
 
V/v:   D+ th,o “Thông t& qu,n lý và ki-m soát giá” (Thông t& 104)  
 
Kính th!a Ngài Th" t!#ng, 
 
Thay m$t các h%i viên c"a Phòng th!&ng m'i M( t'i Vi)t Nam (AmCham) và Phòng Th!&ng m'i Châu Âu 
t'i Vi)t Nam (EuroCham), chúng tôi xin g*i l+i chào trân tr,ng t#i Ngài Th" t!#ng và kính mong Ngài dành 
th+i gian xem xét nh-ng m.i quan tâm c"a chúng tôi /.i v#i b0n d1 th0o ngh2 /2nh tri3n khai các c& ch4 
ki3m soát giá do B% Tài chính /ang xem xét. 
 
Sau khi trao /5i th! t6 v#i B% Tài chính và V7n phòng Chính ph", m#i /ây các hi)p h%i doanh nghi)p c"a 
chúng tôi /ã có c& h%i /!8c g$p các quan ch9c B% Tài chính ngày 11/3/2010 /3 trao /5i v: nh-ng m.i quan 
tâm liên quan /4n ngh2 /2nh ki3m soát giá. C0 AmCham và EuroCham /:u /ã phát bi3u rõ t'i cu%c g$p này 
là các hi)p h%i c"a chúng tôi v;n quan tâm /4n vi)c nh-ng ý ki4n /óng góp c"a chúng tôi v: b0n d1 th0o 
ngh2 /2nh /ã không /!8c xem xét. AmCham và EuroCham trân tr,ng Ngài Th" t!#ng xem xét t'm ng6ng 
vi)c ban hành chính th9c d1 th0o ngh2 /2nh này. 
 
Chúng tôi r<t quan tâm /4n tác /%ng ti:m tàng c"a vi)c m= r%ng các c& ch4 /7ng ký và ki3m soát giá /!8c 
nêu trong d1 th0o ngh2 /2nh.  Cùng v#i cách ti4p c>n phi th2 tr!+ng /.i v#i v<n /: giá, ngh2 /2nh này t'o ra 
nh-ng gánh n$ng hành chính m#i cho t<t c0 các doanh nghi)p trong su.t quá trình s0n xu<t /4n dây chuy:n 
phân ph.i /.i v#i m%t danh sách dài li)t kê các s0n ph?m. Nh-ng yêu c@u v: d- ki)n và thông tin trong b0n 
d1 th0o ngh2 /2nh v: th1c ch<t có tính b0n quy:n và bí m>t doanh nghi)p r<t cao nh!ng l'i có th3 sA /!8c 
yêu c@u cung c<p t6 hàng ngàn /i3m phân ph.i khBp Vi)t Nam.     
 
C0 AmCham và EuroCham /:u tC ra nh'y c0m /.i v#i nh-ng m.i hi3m nguy c"a tình hình l'm phát gia t7ng 
và nh-ng thách th9c kinh t4 khác mà Vi)t Nam /ang /.i m$t. Tuy nhiên, chúng tôi không tin rDng ngh2 /2nh 
/!8c /: xu<t sA giúp /'t /!8c nh-ng mEc tiêu kinh t4 c"a chính ph". Thay vào /ó, chúng tôi coi ngh2 /2nh 
này nh! là m%t b!#c lùi trong phát tri3n th2 tr!+ng, sA phát sinh thêm nhi:u chi phí và gây ra tình tr'ng 
không chBc chBn /.i v#i c%ng /Fng doanh nghi)p ngoài qu.c doanh /ang kinh doanh = /ây. 
 
AmCham và EuroCham trân tr,ng /!a ra nh-ng ý ki4n trên v#i hy v,ng /óng góp cho s1 5n /2nh kinh t4 và 
phát tri3n xã h%i c"a Vi)t Nam. Các h%i viên c"a chúng tôi trân tr,ng c0m &n và mong Ngài Th" t!#ng xem 
xét. Chúng tôi cGng r<t hân h'nh n4u có c& h%i /!8c Ngài Th" t!#ng cho ý ki4n /.i v#i v<n /: quan tr,ng 
này. 
 
Trân tr,ng, 

 
Hank Tomlinson   Alain Cany 
Ch" t2ch AmCham   Ch" t2ch EuroCham 
 


