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Reopening: 

1. At what percent of normal are you currently operating? (check one) 

18%

45%

22%

7%
6%

2%
Normal or above

80% or more

60% or more

40% or more

Less than 40%

Ceased operations or skeletal operations
only
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Recovery: 

2. If you are not yet there, when do you expect to recover to normal operations? 

(check one) 

25%

37%

29%

6%

3%

By the end of this year

Q1 2022

Q2 2022

H2 2022

2023
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Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

3. What are your medium to long-term views on Vietnam as a destination 

for investment? (choose one) 

29%

49%

18%

3% 1%

Very positive – already planning to 
expand/invest more

Positive – plan to stay and may 
expand/invest more

Fairly positive – will stay, but may target 
new investment elsewhere

Mixed – will stay, but will shift some 
production elsewhere

Negative - withdrawing/closing Vietnam
investment
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Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

4. What are the key factors/risks limiting your operations now? (check all that 

apply) 

66%

56%

49%
45%

41%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

International travel
restrictions

Supply chain
disruptions/costs

Domestic travel
restrictions/complications

Government policies on
treatment of FOs and F1s

Labor shortages Government policies
restricting my

sector/business
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Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

5. To the extent you are experiencing labor shortages, what are the key causes? 

(check all that apply) 

57% 56%

45%
42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Workers returned to home
provinces

Schools are closed and parents are
struggling with managing work and

online learning

Complicated procedures for Foreign
Experts

Workers, even those who live
nearby, are hesitant to return to the

workplace
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Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

6. What actions are you taking to attract workers back and retain them? (check 

all that apply) 

80%

53%

28%

18%
12% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Flexible work
schedules, work from
home options where

possible

Assurances of vaccine
access - 1st and 2nd

doses

Cash incentives Transportation back
from home provinces

Assistance with
childcare

Assistance with
housing

Survey Results - Prospects for Reopening, Recovery, and Rebound
November 15 – 17, 2021 



Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

7. What actions do you recommend Central or provincial governments take to 

attract workers back? (check all that apply) 

78%

61% 59%

38%

27%
22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Assurances of vaccine
access - 1st and 2nd

doses

Streamline procedures
for Foreign Experts travel

Reopen schools Transportation back
from home provinces

Assistance with housing Cash incentives

Survey Results - Prospects for Reopening, Recovery, and Rebound
November 15 – 17, 2021 



Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

8. If you have concerns about F0/F1 policies, what are they? (check all that apply) 

79%

61% 60%

52% 51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Inconsistency among provinces Requirement that F1s, even if
ful ly-vaxed, asymptomatic, and

with negative tests, be
quarantined or required to self-

isolate

Requirement that F0s, even if
ful ly-vaxed and asymptomatic,
be sent to central quarantine

facilities

Inconsistency within provinces Requirement that F0s, even if
ful ly-vaxed and asymptomatic,

be housed at business or sent to
hospital/cl inic at business

expense
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Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

9. What is your greatest financial challenge related to COVID? (check one) 

33%

29%
4%

6%

6%

22%

Decreased revenue due to lack of
customers

Decreased revenues since could not meet
sales demand due to lockdowns

Cost of testing

Cost of paying employees out for isolation
as F0s or F1s

Cost to pay incentives to attract or retain
staff

Higher logistics/freight costs
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Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

10. What extent of your workforce has been fully-vaccinated? (check one) 

67%

24%

7%

1% 2%

All or nearly all

80% or more

60% or more

40% or more

Less than 40%
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Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

11. For which categories of individuals do you feel comfortable with expectations 

about vaccine access? (check all that apply) 

79%

55%

46%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2nd doses for employees in your
company

Booster shots Children 12-17 Younger children 5-11
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Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

12. What do you think will be the key elements of a roadmap for a rebound in 

Vietnam? (check all that apply) 

92%
83%

73%

52%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Consistent policies
throughout the country to

allow "living safely with the
virus" vs "chasing zero"

More vaccines/herd
immunity

Streamlined procedures for
foreign expert approvals

and travel

Assistance for affected
businesses - reduced taxes
and utilities, low-interest

loans

Assistance to affected
individuals - food and

housing
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Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

13. What do you think will be the key elements of a roadmap for a sustainable 

growth in Vietnam? (check all that apply) 

80%

72% 70%

58%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Administrative reforms that
streamline regulations and

promote transparency

Investment in energy and
transportation

infrastructure for
sustainable growth

Continued investment in
education and training for a

globally competitive
workforce

Digital Economy regulations
that allow a free and open

digital economy and
innovation

Reforms that enable
Vietnam's recognition as an

"emerging" vs "frontier"
market
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Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

14. What are the most pressing concerns of you and your family? (check all 

that apply)

65% 63%

55%

45% 45%

34% 32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Not being able to
travel internationally
or have family visit

for the holidays

Concern about
quality of care if you
or a family member
developed serious

symptoms

Worries about poor
and disadvantaged

people who are
impacted even more

severely

Not knowing what
would happen if you
or a family member
tested positive, even
if asymptomatic or

mild symptoms only

Unsure how safe it is
to be out in public

Mental health issues -
stress, anxiety,

depression

Challenges balancing
work and childcare
while schools are

online
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Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

15. What kind of AmCham communications, advocacy, events, and support 

do you value most now? (check all that apply) 

78%

60% 58%

41%
35%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Advocacy for the
business environment

and my sector/business

Committee meetings
where can discuss
concerns and best

practices with peers
and obtain industry and

regulatory updates

Periodic briefings on
the COVID-19 situation

from experts

Weekly email updates Events on other topics
of interest

In-person events when
possible



Rebound, Resiliency, and Sustainable Growth

16. Please provide a numerical rating of how successful reopening and 

recovery is going in provinces where you operate. Scale 1-5, 1- not successful, 

5 - very successful
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AmCham Vietnam 

AmCham Vietnam’s longstanding mission is to promote trade and investment ties between the United 

States and Vietnam and serve as the voice of American business in Vietnam.  With more than 650 

corporate and 2500 individual members, AmCham is already one of the largest business associations in 

Vietnam.

AmCham’s vision is to be the most influential, strategic, dynamic business associations in Vietnam, that 

drives innovation and sustainable growth and helps our members succeed.  AmCham is a diverse, 

inclusive business association and we welcome American, Vietnamese, and international companies that 

share our interest in enabling a fair, transparent, predictable, and efficient regulatory environment that 

values innovation.  We strive to be a community you want to join.

For professional networking, business intelligence, and advocacy, through AmCham Vietnam's events and 

18 different sectoral committees, ranging from Capital Markets and Financial Services; to Digital Economy 

and Technology; ESG; Food & Beverages; Healthcare; Logistics and Supply Chains; Manufacturing; and 

Women in Leadership, join AmCham Vietnam now!



AmCham Vietnam 

Contact:
Office: +84 28 3824 3562 

New World Hotel, Suite 323, 76 Le Lai St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

www.amchamvietnam.com

Facebook: AmCham Vietnam: LINK

Linked In: AmCham Vietnam: LINK

AmCham Vietnam membership information: LINK

AmCham Hanoi branch: LINK

NOTE: This survey was conducted with over 550 corporate members and 2000 individual 

representatives of AmCham Vietnam, including the Da Nang branch.  There were over 130 

respondents, more than half representing CEO or General Manager/Country Manager 

members.

https://www.facebook.com/AmChamVietnam
https://www.linkedin.com/company/amcham-vietnam/mycompany/
https://www.amchamvietnam.com/membership-application-procedures/
http://www.amchamhanoi.com/membership/


AmCham Việt Nam 

Kết quả Khảo sát - Triển vọng tái mở cửa, 

phục hồi và phát triển

Ngày 15-17 tháng 11 năm 2021 



Kết quả Khảo sát - Triển vọng Tái Mở cửa, Phục hồi và Phát triển
Ngày 15-17 tháng 11 năm 2021 

Tái Mở cửa: 

1. Doanh nghiệp hiện đang hoạt động ở mức bao nhiêu phần trăm so với bình 

thường? (Chọn 1) 

18%

45%

22%

7%

6%

2%

Bình thường hoặc cao hơn 

80% hoặc cao hơn 

60% hoặc cao hơn 

40% hoặc cao hơn 

Dưới 40%

Ngừng hoặc hoạt động cầm chừng 



Phục hồi: 

2. Nếu vẫn chưa hoạt động, khi nào doanh nghiệp có thể phục hồi về sản xuất như

bình thường? (chọn 1) 

25%

37%

29%

6%

3%

Cuối năm nay 

Quý 1/2022

Quý 2/2022

Nửa đầu năm 2022

2023
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

3. Quan điểm trung và dài hạn về Việt Nam như một điểm đến đầu tư? (chọn 1) 

29%

48%

18%

3% 1%

Rất khả quan - đã có kế hoạch mở rộng / 
đầu tư thêm 

Khả quan – dự định ở lại và có thể mở 
rộng / đầu tư thêm 

Khá tích cực - sẽ ở lại, nhưng có thể 
nhắm mục tiêu đầu tư mới vào nơi khác 

Hỗn hợp - sẽ ở lại, nhưng sẽ chuyển một 
số hoạt động sản xuất sang nơi khác 

Tiêu cực - rút / đóng đầu tư tại Việt Nam 
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

4. Các yếu tố / rủi ro chính hạn chế hoạt động hiện nay là gì? (Có thể chọn tất cả

nếu phù hợp) 

66%

56%
49%

45%
41%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Hạn chế đi lại quốc tế Chi phí / gián đoạn chuỗi 
cung ứng 

Hạn chế / phức tạp đi lại 
trong nước 

Các chính sách của chính 
phủ về đối xử với FO và 

F1s 

Thiếu lao động Các chính sách của chính 
phủ hạn chế lĩnh vực / 
doanh nghiệp của tôi 
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

5. Ở mức độ hiện tại khi doanh nghiệp đang gặp phải tình trạng thiếu hụt lao động, 

nguyên nhân chính là gì? (Có thể chọn tất cả nếu phù hợp) 

57% 56%

45%
42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Người lao động về quê Trường học đóng cửa và phụ 
huynh đang gặp khó khăn với việc 
quản lý công việc và học tập trực 

tuyến 

Các thủ tục phức tạp cho chuyên 
gia nước ngoài 

Người lao động, ngay cả những 
người sống gần đó, do dự quay trở 

lại nơi làm việc 
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

6. Doanh nghiệp đang làm gì để thu hút việc trở lại và giữ chân người lao động? 

(Có thể chọn tất cả nếu phù hợp) 

80%

53%

28%

18%
12%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Lịch làm việc linh hoạt, 
tùy chọn làm việc tại nhà 

nếu có thể 

Đảm bảo tiếp cận vắc xin 
- liều thứ nhất và thứ hai 

Ưu đãi bằng tiền Hỗ trợ quay lại từ quê 
nhà 

Hỗ trợ chăm sóc trẻ em Hỗ trợ nhà ở 
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

7. Khuyến nghị chính quyền Trung ương hoặc tỉnh nên làm gì để thu hút người lao 

động quay trở lại? (Có thể chọn tất cả nếu phù hợp) 

78%

61% 59%

38%

27%
22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Đảm bảo tiếp cận vắc 
xin - liều thứ nhất và 

thứ hai 

Hợp lý hóa thủ tục 
cho các chuyên gia 

nước ngoài đi du lịch 

Mở lại trường học Hỗ trợ quay lại từ quê 
nhà 

Hỗ trợ nhà ở Ưu đãi bằng tiền
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

8. Thắc mắc về các chính sách đối với F0 / F1? (Có thể chọn tất cả nếu phù hợp) 

79%

61% 60%

52% 51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Không thống nhất giữa các 
tỉnh 

Yêu cầu F1 đã được tiêm đủ 
liều, không có triệu chứng, 

xét nghiệm âm tính phải 
được cách ly hoặc tự cách ly 

Yêu cầu F0 đã được tiêm đủ 
liều, không có triệu chứng 

phải được gửi đến trung tâm 
cách ly 

Không thống nhất trong nội 
bộ tỉnh 

Yêu cầu F0 đã đã tiêm đủ 
liều và không có triệu chứng 
được doanh nghiệp bố trí tại 
cơ sở kinh doanh hoặc đưa 

đến bệnh viện / phòng khám 
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

9. Thách thức tài chính lớn nhất liên quan đến COVID là gì? (chọn 1) 

33%

29%

4%

6%

6%

22%

Doanh thu giảm do thiếu khách hàng 

Doanh thu giảm do không thể đáp ứng nhu 
cầu bán hàng do giãn cách 

Chi phí xét nghiệm 

Chi phí trả cho nhân viên  F0s hoặc F1s bị 
cách ly

Chi phí trả các khoản ưu đãi để thu hút 
hoặc giữ chân nhân viên 

Chi phí vận chuyển / hậu cần cao hơn 
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

10. Tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ của doanh nghiệp? (chọn 1) 

67%

24%

7%

1% 2%

Tất cả và gần như tất cả 

80% hoặc hơn 

60% hoặc hơn 

40% hoặc hơn 

Dưới 40%
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

11. Sự hài lòng với việc tiếp cận vắc xin theo nhóm? (Có thể chọn tất cả nếu phù hợp) 

79%

55%

46%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Mũi 2 cho nhân viên công ty Liều tăng cường Trẻ em 12-17 tuổi Trẻ em từ  5-11 tuổi 
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

12. Yếu tố quan trọng trong lộ trình phục hồi ở Việt Nam? (Có thể chọn tất cả nếu

phù hợp) 
92%

83%

73%

52%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Các chính sách nhất 
quán trên toàn quốc để 
cho phép "sống an toàn 

với vi-rút" thay vì 
"không covid"

Thêm vắc xin / miễn 
dịch cộng đồng 

Các thủ tục hợp lý để 
phê duyệt và đi lại của 
chuyên gia nước ngoài 

Hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng -
giảm thuế và tiện ích, 
cho vay lãi suất thấp 

Hỗ trợ các cá nhân bị 
ảnh hưởng - lương thực 

và nhà ở 
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

13. Yếu tố quan trọng trong lộ trình tăng trưởng bền vững ở Việt Nam? (Có thể chọn

tất cả nếu phù hợp) 

80%

72% 70%

58%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Cải cách hành chính nhằm hợp 
lý hóa các quy định và thúc 

đẩy minh bạch

Đầu tư vào năng lượng và cơ 
sở hạ tầng giao thông để tăng 

trưởng bền vững

Tiếp tục đầu tư vào giáo dục 
và đào tạo cho lực lượng lao 

động cạnh tranh toàn cầu

Các quy định về Kinh tế kỹ 
thuật số cho phép nền kinh tế 
kỹ thuật số tự do và cởi mở và 

đổi mới

Những cải cách giúp Việt 
Nam được công nhận là thị 
trường "mới nổi" so với "thị 

trường cận biên"
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

14. Mối quan tâm cấp thiết nhất của bản thân và gia đình là gì? (Có thể chọn tất

cả nếu phù hợp)
65% 63%

55%

45% 45%

34% 32%
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70%

Không thể đi du lịch 
quốc tế hoặc thăm gia 
đình trong những ngày 

lễ

Lo lắng về chất lượng 
chăm sóc y tế nếu bạn 
hoặc một thành viên 
trong gia đình có các 
triệu chứng nghiêm 

trọng

Lo lắng cho những 
người nghèo và người 

có hoàn cảnh khó 
khăn, những người bị 
ảnh hưởng nặng nề 

hơn

Không biết điều gì sẽ 
xảy ra nếu bạn hoặc 
một thành viên trong 

gia đình có kết quả xét 
nghiệm dương tính, 

ngay cả khi chỉ có triệu 
chứng nhẹ hoặc không 

có triệu chứng

Không chắc chắn về 
mức độ an toàn khi ra 

ngoài

Các vấn đề về sức 
khỏe tâm thần - căng 

thẳng, lo âu, trầm cảm

Thách thức cân bằng 
giữa công việc và 

chăm sóc trẻ em trong 
khi con trẻ học trực 

tuyến
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Phục hồi và tăng trưởng bền vững

15. Đánh giá loại hình hoạt động của AmCham mang lại hiệu quả: truyền thông, 

vận động chính sách, sự kiện và hỗ trợ (Có thể chọn tất cả nếu phù hợp)

78%

60% 58%

41%
35%

28%
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Vận động chính sách cho 
môi trường kinh doanh và 

lĩnh vực hoạt động của 
doanh nghiệp 

Họp Ban chuyên ngành để 
thảo luận về các quan 

ngại, chia sẻ thực tiễn tốt 
nhất và cập nhật pháp lý 

Hội thảo định kỳ cập nhật 
tình hình COVID-19 từ 

các chuyên gia

Thông tin cập nhật hằng 
tuần bằng email 

Hội thảo chuyên đề Hội thảo trực tiếp khi có 
thể 



Phục hồi và tăng trưởng bền vững

16. Vui lòng cung cấp đánh giá (bằng số) về mức độ thành công của việc tái mở 

cửa và khôi phục ở các tỉnh nơi bạn đang hoạt động. Thang điểm 1-5, 1: không

thành công, 5: rất thành công
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AmCham Việt Nam 

AmCham Việt Nam với sứ mệnh lâu dài là thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng 

thời đóng vai trò là tiếng nói của công đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam. Với hơn 650 doanh nghiệp và 2500 

thành viên cá nhân, AmCham đã là một trong những hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam.

Tầm nhìn của AmCham là trở thành hiệp hội doanh nghiệp năng động, có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam, thúc 

đẩy sự đổi mới và tăng trưởng bền vững, đồng thời góp phần giúp các hội viên thành công. AmCham là hiệp hội đa 

dạng, toàn diện và chúng tôi hoan nghênh các công ty Hoa Kỳ, Việt Nam và quốc tế có chung mối quan tâm trong 

việc tạo ra môi trường pháp lý công bằng, minh bạch, có thể dự đoán và hiệu quả, coi trọng sự đổi mới. Chúng tôi cố 

gắng trở thành một cộng đồng mà Quý vị muốn tham gia.

Nhằm góp phần tăng cường hoạt động giao lưu, hội thảo chuyên ngành và công tác vận động chính sách, AmCham 

đẩy mạnh tổ chức các sự kiện và tăng cường hoạt động của 18 ban ngành khác nhau bao gồm ban Thị trường Vốn và 

Dịch vụ Tài chính, ban Kinh tế số và Công nghệ, ban ESG, ban Thực phẩm & Đồ uống, ban Chuỗi Cung ứng và 

Hậu cần, ban Sản xuất, ban Phụ nữ trong vai trò Lãnh đạo. Hãy tham gia AmCham Việt Nam ngay bây giờ! 



AmCham Việt Nam 

Liên lạc: 
Văn phòng: +84 28 3824 3562 

Phòng 323, Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp HCM 

www.amchamvietnam.com

Facebook: AmCham Vietnam: LINK

Linked In: AmCham Vietnam: LINK

AmCham Vietnam: thông tin hội viên LINK

AmCham Hà Nội: LINK

LƯU Ý: Cuộc khảo sát này được thực hiện với hơn 550 công ty thành viên và 2000 đại diện cá nhân 

của AmCham Việt Nam, bao gồm cả chi nhánh Đà Nẵng. Đã có hơn 130 người trả lời, hơn một nửa 

đại diện cho các thành viên là Giám đốc điều hành hoặc Tổng giám đốc / Giám đốc quốc gia. 

https://www.facebook.com/AmChamVietnam
https://www.linkedin.com/company/amcham-vietnam/mycompany/
https://www.amchamvietnam.com/membership-application-procedures/
http://www.amchamhanoi.com/membership/

