Draft Remarks by AmCham Vietnam Chairman Chad Ovel
Meeting with His Excellency Prime Minister Pham Minh Chinh
His Excellency Prime Minister Chinh, Chargé Klein, distinguished guests, I am honored
to represent AmCham Vietnam and our 550 corporate members and 2000 individual
business representatives throughout Vietnam, together with several of our member
companies. Together, we account for billions of dollars of investment, tens of thousands
of direct and more than one million indirect employees, and a significant portion of
Vietnam’s exports and tax revenues.
AmCham Vietnam is committed to supporting the Government's COVID-19 dual goals
of protecting lives and livelihoods, ensuring the health and safety of the people, and
enabling economic growth and recovery. We support the Prime Minister's strategic
policy direction to adapt to "living with the virus" responsibly.
We have been strong advocates of U.S. vaccine diplomacy. Our members' top priority
is for the Government to continue to ensure transparent, equitable, efficient, and safe
distribution of vaccines, according to priority risk groups. We hope these priority groups
can focus on elderly and those with pre-existing conditions, shippers and frontline
sellers of essential products, and workers in industrial parks, ports, and logistics,
particularly in HCMC and the southern region, both for the first and second doses.
The manufacturing bubble models have been useful as an interim measure, but are not
sustainable. As we move toward a new normal, it will be important to have country-wide
coordination of policies, including for transportation, availability of rapid tests, and
policies to isolate and remove F0s rapidly to ensure worker safety and minimize the
impact on operations. We hope today's event can lead to greater clarity and
coordination in those efforts.
AmCham is invested in Vietnam's success. Last year, thanks to generous contributions
from our members, AmCham donated 250,000 surgical masks, Thermofisher PCR
testing and analysis systems, and a fully-equipped Ford ambulance to Vietnamese
health authorities. AmCham now is carrying out another AmCham CARES fundraising
campaign. We expect to deliver four Medtronic ventilators, worth over $200,000, as
well as more than $100,000 of other urgently-needed medical equipment later this
month to support the Government's response.
Chúc Việt Nam sớm vượt qua đại dịch covid 19! Sự thành công của Việt Nam là sự
thành công của chúng tôi!
(We hope Vietnam will beat COVID-19 soon! Your success is our success!)

Kính thưa Thủ tướng Chính, Chargé Klein, các vị khách quý, tôi rất vinh dự được đại
diện cho AmCham Việt Nam với 550 thành viên doanh nghiệp và 2000 đại diện cá nhân
trên khắp Việt Nam, cùng một số công ty thành viên của chúng tôi. Nhóm doanh nghiệp
chúng tôi hiện nay đang có vốn đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ, hàng chục nghìn lao động trực
tiếp và hơn một triệu lao động gián tiếp, và một tỷ lệ đáng kể trong xuất khẩu và thu
thuế của Việt Nam.
AmCham Việt Nam cam kết hỗ trợ các mục tiêu kép của Chính phủ là chống đại dịch
Covid-19 và bảo vệ cuộc sống, sinh kế, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người
dân, thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế. Chúng tôi ủng hộ định hướng chính sách
chiến lược của Thủ tướng là thích ứng với việc “sống chung với vi rút” một cách có
trách nhiệm.
Chúng tôi là những người ủng hộ mạnh mẽ chính sách ngoại giao vắc xin của Hoa Kỳ.
Ưu tiên hàng đầu của các thành viên là Chính phủ tiếp tục đảm bảo việc phân phối vắc
xin minh bạch, công bằng, hiệu quả và an toàn, theo các nhóm rủi ro ưu tiên. Chúng tôi
hy vọng các nhóm ưu tiên này có thể tập trung vào người cao tuổi và những người có
bệnh từ trước, shipper và người bán hàng thiết yếu, và công nhân tại các khu công
nghiệp, cảng và hậu cần, đặc biệt là ở TP.HCM và khu vực phía Nam, được tiêm chủng
một và hai liều.
Các mô hình bong bóng sản xuất đã hữu ích như một biện pháp tạm thời, nhưng không
bền vững. Khi chúng ta tiến tới một bình thường mới, điều quan trọng là phải có sự
phối hợp các chính sách trên toàn quốc, bao gồm vận tải, đầy đủ dụng cụ xét nghiệm
nhanh, các chính sách để cô lập và loại bỏ F0 nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho
người lao động và giảm thiểu tác động đến hoạt động. Chúng tôi hy vọng sự kiện hôm
nay có thể có được những chỉ thị rõ ràng và phối hợp chặt chẽ hơn trong những nỗ lực
đó.
AmCham đầu tư vào sự thành công của Việt Nam. Năm ngoái, nhờ sự đóng góp hào
phóng của các thành viên, AmCham đã trao tặng 250.000 khẩu trang phẫu thuật, hệ
thống phân tích và xét nghiệm PCR Thermofisher và xe cấp cứu Ford được trang bị
đầy đủ cho các cơ quan y tế Việt Nam. AmCham hiện đang thực hiện một chiến dịch
gây quỹ AmCham CARES khác. Chúng tôi dự kiến sẽ giao bốn máy thở Medtronic, trị
giá hơn 200.000 đô la, cũng như hơn 100.000 đô la các thiết bị y tế cần thiết khác vào
cuối tháng này để hỗ trợ phản ứng của Chính phủ.
Chúc Việt Nam sớm vượt qua đại dịch covid 19! Sự kiện thành công của Việt Nam là
sự thành công của chúng tôi!

