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AmCham Statement to the Vietnam Business Forum 
 

February 21, 2022 
 
Thank you for the opportunity to present the American Chamber of Commerce’s views on 
restoring and developing supply chains in the new normal and promoting a sound recovery in 
Vietnam as we adjust to living safely with the virus. This VBF comes at a time important for 
both foreign and domestic companies and provides an opportunity to partner to develop an 
enabling environment that drives innovation and sustainable growth.   
 
AmCham represents more than 650 corporate and 2500 individual business representatives 
throughout Vietnam, accounting for billions of dollars in foreign investment, tens of 
thousands of direct employees, hundreds of thousands of indirect employees, and a 
significant share of Vietnam’s exports and tax revenues. AmCham and our member 
companies are optimistic about prospects for reopening, recovery, and rebound. 
 
Ensure Mobility 
 
We commend recent decisions to facilitate cross-border travel and we encourage additional 
actions to reduce the burdens on both inbound and outbound international travel by both 
foreigners and Vietnamese citizens. Permission to enter Vietnam remains challenging for 
short-term business visitors. Safety is the top priority, but our hope is to see more progress 
in streamlined procedures for our executives, incoming investors, and technical support 
teams to maintain operations and facilitate expansion and new investment. In addition, we 
support the Prime Minister’s call to reopen the borders for foreign tourists by the end of 
March or as soon as possible thereafter, and to announce a roadmap for full reopening of 
tourism. 
 
Enhance the Investment Climate 
 
The most important factor for a favorable investment climate and maintenance and growth 
of manufacturing supply chains is a fair, transparent, predictable, and streamlined regulatory 
environment that values innovation - not only to attract new investment, but also to maintain 
and grow the investment already here.  We will continue to advocate for strengthening of the 
U.S.-Vietnam trade and investment partnership, including through the Indo Pacific Economic 
Framework. 
 
Greater transparency and predictability in Vietnam’s tax system would strengthen Vietnam’s 
investment climate, particularly avoidance of retroactive rulings and assessments. The need 
for Advance Price Agreements (APAs) is important as supply chain inputs can cross multiple 
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borders and tax assessment must work overall. The ability to obtain APAs will reduce the time 
and uncertainty that characterize many tax audits and will help facilitate greater integration 
of Vietnam-based enterprises into global supply chains.  We also encourage Vietnam to seek 
mutual ratification and implementation of a bilateral tax treaty with the United States and to 
respect the commitment to avoid double taxation in the interim. 
 
We are thankful that Vietnamese government has taken timely and appropriate actions to 
support the business community. We particularly appreciate Resolution 43/2022/QH15 of the 
National Assembly on financial and monetary policies to support socio-economic recovery. 
Although Vietnam maintained positive economic growth during the pandemic, many small- 
and medium-sized businesses in hard-hit industries such as tourism, hospitality, food and 
beverage services, transportation, etc. have either downsized or suspended operations. To 
support economic recovery, we ask the government to continue the reduction and deferred 
payment of Corporate Income Tax in 2022 and 2023. 
 
Tax provisions in Vietnam’s new rules on e-commerce tax under Circular 80/2021/TT-BTC are 
problematic. The new rules, introduced earlier this month after more than two years of 
drafting, address the taxation of e-commerce business of foreign suppliers. There are, 
however, significant areas that need further clarification to avoid this Circular inadvertently 
constraining growth in this important sector of the economy. Major issues include: tax 
registration by foreign suppliers; tax treaty protection for foreign suppliers; tax withholding 
obligation by banks; and potential double taxation. 
 
AmCham welcomes the implementation of Vietnam’s e-invoice requirements as a positive 
step towards Vietnam’s digitalization. Our members are taking steps to implement the new 
rules established under Decree 123/2020/ND-CP and Circular 78/2021/TTBTC by July 1. There 
appears, however, to be a difference in implementation between jurisdictions with regards 
to timing of implementation in authentication vs unauthentication models. Several AmCham 
members have received communications from local tax authorities requesting they 
implement before the July 1 deadline, or other additional requirements that cause confusion 
and concern for businesses. We welcome the government’s enthusiasm to implement e-
invoicing, but ask for patience to allow companies to integrate the new systems into their 
processes to meet the July 1 implementation date. 
 
Stability and consistency of the local master plans and guidelines are important for 
businesses. Changes to the local master plans and guidelines should not cause changes, 
delays, or any negative impacts on the locations and developments of investment projects.   
  
As Environment, Social, and Governance (ESG) criteria increasingly become global standards, 
Vietnam needs to have a regulatory environment that facilitates investors meeting such 
criteria. Increased use of Generally Accepted Accounting Principles will make it easier both 
for foreign companies to find local partners, as well as for Vietnamese companies to invest or 
list overseas.   
 
Unlock the Full Potential of the Digital Economy 
 
In today’s world, you cannot separate the digital economy from the real economy. Digital 
transformation significantly reduces costs, provides products and services to a broader range 
of consumers and businesses, and increases access to newer and bigger markets. Vietnam has 
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already experienced strong growth in e-commerce, fintech, edtech, and the creative economy 
- and changes in behavior during the pandemic have accelerated that growth. To reach its full 
potential, Vietnam needs to ensure an enabling regulatory environment. We encourage an 
open and interoperable regulatory environment that enables access to information, data 
privacy, protection of intellectual property, cybersecurity, and free, fair, reciprocal trade in 
digital services, and that conforms with global norms. Our member companies are eager to 
partner with Vietnamese companies to assist their digital transformations and foster a new 
generation of tech startups to support Vietnam’s goal of the Digital Economy accounting for 
25 percent of GDP by 2025. 
 
AmCham is a leading business voice on digital economy policy, including on issues of e-
commerce, cybersecurity, data privacy, and digital trade. We thank our partners in the 
government for joint efforts towards achieving an open, innovative, and secure online 
environment that fosters commerce. We support the ongoing effort to address the changes 
and challenges that digital transformation brings. At the same time, our members remain 
concerned that new regulatory requirements are often not feasible, enforceable, or 
consistent with international practices. 
 
The balance between protecting citizen's privacy, data stewardship and ensuring critical 
infrastructure protection is a priority for Vietnam - as demonstrated by the work and focus 
given to the Decree on Personal Data protection, amending Decree 72 on Management, 
Provision and Use of Internet Services, Decree 06 on Video Content Streaming, and the Draft 
Decree of Cyber-Security Administrative Sanctions. However, investment and advanced 
technology acceleration will be supported by policies that are open, transparent, regionally-
focused, high standard, and globally consistent. 
 
Homegrown technology companies have grown rapidly thanks to partnerships on digital 
infrastructure and finance with the global tech ecosystem. We encourage the expansion of 
these partnerships by ensuring that regulations do not prevent our working together towards 
growth. The free flow of data, which allows Vietnamese companies to access global services 
such as data centers and international finance in the digital payments sector, is critical to 
continue rapid development of Vietnam’s digital economy.  
 
Data protection is a vital component of responsible and sustainable growth of the digital 
economy and AmCham applauds the government’s efforts to start building a data protection 
policy ecosystem. We encourage a regulatory environment that puts users at the center of 
new policies, ensuring that Vietnamese consumers continue to have access to global services, 
while limiting potential restrictions or requirements that would introduce unnecessary costs 
of doing business for both international and Vietnamese companies alike. Specifically, 
requirements for data localization of Vietnamese user data and onerous compliance 
procedures risk limiting access of new services for Vietnamese citizens. 
 
 
Accelerate e-Government for Efficient and Effective Services to Residents 
 
Modern governments work on the front lines of service delivery and face a challenging fiscal 
environment. With no room for administrative waste, governments increasingly need rapid 
access to technologies that simplify processes, deliver massive reductions in administrative 
costs, and enable innovation to create efficient and effective services to residents. 
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Cloud computing can play a role in creating better services while facilitating collaboration and 
data sharing among government agencies. Digital infrastructure transformations can benefit 
governments and residents by galvanizing innovation, facilitating interagency collaboration, 
and accelerating the timetable for services to reach constituents. We recommend the 
Government develop and adopt smart cloud- first policies to accelerate digital transformation 
through internationally recognized cloud accreditation, compliance, and security 
mechanisms. 
 
Transition to a Cleaner Energy Future 
 
We applaud Vietnam’s progress in developing renewable energy capacity. To meet 
commitments to build a cleaner energy future made by the Prime Minister at the global 
Climate Conference in Glasgow, further effort is needed to both encourage technology 
standards and financial due diligence in energy transition and clean generation, as well as 
addressing policy and technical challenges faced by green energy. Global manufacturers 
increasingly demand clean sources of energy for their operations. Progress on Vietnam’s 
energy transition will create spillover benefits for the broader economy and deepen 
Vietnam’s position in the energy value chain. 
 
Energy policy needs to look at the issue as a whole and from many angles: access to finance, 
tax policy, use efficiency, public education, carbon emissions, transmission, and storage. Any 
plan must be open to innovations that are coming daily.  Vietnam’s geographical location and 
climate will continue to offer it comparative advantages for solar and wind energy 
development. Following on the successes already achieved with solar and wind power, to 
build a resilient energy infrastructure, we recommend that Vietnam explore diversified 
energy sources going forward, including geothermal, hydrogen, and bio-mass resources, 
which are given only very small consideration in the current draft of PDP8. 
 
For now, onshore wind has had good success with more than 4GW constructed just within 
the past year thanks to Feed-in-Tariff policies. We encourage the Government to enact 
policies that continue supporting this sector - including both support to projects that faced 
construction delays due to COVID-19 and development of a new auction mechanism that 
enables further growth. Offshore wind provides great potential with estimates of both fixed 
bottom and floating capacity at around 600GW. AmCham supports the planned increase of 
offshore wind in PDP8 to bring economically feasible large-scale offshore wind farms to 
support development of Vietnam’s private sector, international standards, and bankable 
Purchase Power Agreements attracting private investments. These offshore wind farms 
should be developed with green storage units to support transiting to a zero-carbon future. 
As Vietnam finalizes the Solar FIT-3, we encourage it to carefully consider meaningful criteria 
based on solar module energy yield performance to maintain and fully utilize its position as a 
global leader in manufacturing of thin-film solar panels and enable greater use of such panels 
in Vietnam. We support PDP8’s use of direct power purchase and behind-the-grid for wind 
and solar, as well as a future DPPA that will allow the private sector to meet global zero-
carbon policies when investing in Vietnam. 
 
But the success of any energy generation project is access to market. Transmission can’t be 
overlooked – curtailment of energy is a wasted investment. Transmission and grid build out 
should be open to private investment as Resolution 55 suggests, and can be done without 
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sacrificing national security. Our Energy Committee has worked with the government on 
various ways other countries have built transmission systems to move clean energy to 
markets successfully.    
 
Gas can serve as an important transition fuel, and help Vietnam get away as fast as possible 
from coal and be a bridge to clean energy. The transition to clean energy will take time and 
in the nearer term, the development of off-shore gas-to-power projects, LNG, Green LNG, and 
LNG/Hydrogen projects have the potential to provide both economic and environmental 
benefits. Tax policy and subsidies should be compared among fossil fuels and development 
of some of Vietnam’s offshore gas reserved offshore gas looked at more carefully if tax policy 
is changed. LNG technologies also help reduce CO2 emissions relative to other fossil fuels and 
can increase renewable energy penetration. Furthermore, LNG technologies can offer lower 
electricity costs and provide greater price stability to support economic growth, and be 
engineered to be ready for hydrogen fuel in the not-so-distant future. Further, the importance 
of cleaner reliability (LNG to power) should not be used in such quantity to crowd out getting 
to the net-zero future. The build out of renewable capacity taking place over the coming 
decades will include innovations on storage and renewables overall and therefore strengthen 
the entire clean energy generation system. 
  
Worldwide, energy storage is considered a ‘force multiplier’ for renewable energy, as it allows 
for the integration of solar, wind, LNG to hydrogen, and distributed energy resources while 
increasing grid stability. We strongly believe that energy storage could address the current 
challenges with renewable integration in Vietnam such as grid curtailment, intermittency, and 
non-dispatchability. A variety of energy storage mechanisms, including pumped hydro, 
saltwater iron, and offshore wind/hydrogen, offer great opportunity and Vietnam should seek 
to accelerate deployment of new battery technologies. Batteries can also assist with 
transmission bottlenecks and with appropriate system planning can be used to reduce the 
investment needed in transmission lines. Equipped with the right mechanism, battery storage 
will be a critical enabler for a high Renewable Energy future of Vietnam which is not only self-
sufficient and sustainable but also secure, reliable and stable. 
 
Invest in Infrastructure to Drive Sustainable Growth 
 
The pandemic has highlighted the importance of infrastructure writ large, particularly 
transportation and energy infrastructure, to maintaining economic growth and resilient 
supply chains. Our members value the investments Vietnam is making to improve 
transportation infrastructure, including ports, airports, roads, and bridges. We recommend 
additional measures to streamline customs clearance and other port logistics procedures, as 
well as consideration of more flexible entry procedures for air cargo personnel.  Projects that 
have been delayed due to COVID should be given some consideration, such as tolling the FiT 
deadline to match the period of COVID-caused delay. This is important to show future 
investors how Vietnam supports those investors who have, so far, done what they can to 
meet their commitments. 
 
Infrastructure and energy are vital to securing sustainable growth in Vietnam. Likewise, we 
reiterate the urgent need to address the poor air quality in large cities, and the environmental 
degradation caused by poor waste management. Clean air, clean water, and a clean 
environment can pay benefits for incoming investment, trade, and travel alike. In addition, 
clean product development can bring new jobs and investment to Vietnam. 
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Develop a Globally Competitive Workforce 
 
AmCham and our member companies are committed to partnering with the Vietnamese 
government, educational institutions, and the private sector to address skills gaps in English, 
critical thinking, soft skills, and tech expertise to develop a globally competitive workforce. 
We very much support the upgrading of vocational training programs as key to skilled labor 
needs. We want to ensure Vietnam takes full advantage of its demographic dividend and 
doesn’t get stuck in a low end of the middle-income trap, but rather is able to move up the 
economic development value chain. We would welcome establishment of an international 
educational institution advisory group with the Ministry of Education and Training, as well as 
a review of regulations to support greater digitalization and access to education to enable 
life-long learning. We encourage streamlining of work permit requirements and elimination 
of entry permits to ensure that Vietnam can continue to attract and retain top talent from 
abroad. 
 
Partner Through the Pandemic 
 
AmCham was an early and active advocate for U.S. vaccine donations to Vietnam.  We are 
grateful for and proud of the U.S. Government’s donations of over 24 million vaccines to date. 
AmCham member companies supplied much of the vaccines and medical equipment that 
supported Vietnam’s COVID management. Our providers early on volunteered to partner with 
the Government for testing and vaccination clinics and now are providing testing as well as 
healthcare treatment for COVID patients, including through telemedicine support for mild 
cases. Our members have been generous donors to support Vietnam’s COVID response, relief, 
and recovery. We are deeply grateful for Vietnam’s impressive vaccine rollout which is 
enabling the rebound now underway. As boosters increasingly become a necessity for 
immunity, our members urge transparency and predictability of the booster vaccine rollout 
to ensure continuity of operations and resilient, sustainable economic growth. The availability 
of vaccines for children under 12 will be an important development to support broader 
immunization, improve border crossings for families, and enable a return to in-person 
schooling. 
 
Promote Health and Wellness 
 
Our members in the Healthcare sector are committed to helping meet the increased demand 
for quality healthcare from Vietnamese residents while also developing the country as a 
potential destination for medical tourism. We encourage streamlined registration processes 
and harmonization with regional and global standards to ensure continued access to life-
saving and top-quality healthcare products - including innovative pharmaceuticals, medical 
devices, and consumer nutrition products. A clear plan for COVID-19 vaccine supply continuity 
(for boosters and for children under 12) and advanced purchase of novel antiviral treatments 
is critical to ensure Vietnam is prepared for future stages of the pandemic. Our members 
would welcome the opportunity to share best practices to support the creation of an 
independent industry regulatory oversight body for Hospitals and Clinics. We encourage 
extending coverage to licensed retail pharmacies to dispense medicines subsidized by Social 
Health Insurance to enhance patient access and advance the goal of Universal Health 
Coverage here. Streamlining tech transfer systems and policies is also of importance to our 
members and we hope to work with the government on this in the new year. An example is 
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COVID-19 treatment, where two of our member companies have been actively supporting 
the Ministry of Health in tech transfer through voluntary licensing to make the treatments 
available and affordable for patient access. 
 
We encourage the revision of Decree 54/2017/ND-CP guiding the implementation of 
Pharmacy Law to allow foreign-invested companies to continue participating in warehousing 
and transportation of pharmaceutical products, providing much-needed assistance in 
meeting the increasing demands of hospitals and patients during the pandemic. We also 
support the revisions to Circular 32/2018/TT-BYT to ensure appropriate amendments are 
made to the registration and marketing authorization (MA) of new and existing products. This 
will ensure continuity of supply of critical medicines and support enhancement of the 
pharmaceutical sector in line with Decision 1661/QĐ-TTg.  
 
We applaud the coordinated efforts and steadfast actions of the National Assembly and the 
Government to ensure health security for citizens, especially in the context of COVID-19, via 
the issuance of Resolution 12/2021/UBTVQH15 allowing current Marketing Authorizations 
that expire on and before December 31, 2022 to continue to be used until the end of 2022 
(Article 6.5). This is a critical temporary solution to allow time to finalized sustainable 
regulatory solutions within the revisions to Decree 32/2018/TT-BYT and the Pharma Law. 
According to the Resolution, it is understood that the Article 6.5 is effective and 
implementable from the date the Resolution was signed, and that companies are not 
required to carry out any additional administrative procedure and/or wait for guiding 
regulations. We respectfully seek your support to ask the National Assembly and the 
Government to implement Resolution 12 in general and Article 6.5 in particular in a 
coordinated and effective manner among all relevant agencies (including but not limited to 
customs, services of health, and healthcare establishments), in order to facilitate the supply 
and circulation of medicines in the pandemic context, in line with the urgent spirit of the 
Resolution. 
 
We also encourage revision of the Reimbursement Circular as soon as possible to allow new 
innovative medicines to be enlisted in the National Reimbursement Drug List to provide 
eligible patients sustainable access to breakthrough treatments and support the Ministry of 
Health in maintaining routine healthcare, which is more important than ever during the 
pandemic. 
 
Reform Capital Markets to Drive Investment 
 
We encourage financial sector reforms that will lead to “Emerging Market” vs “Frontier 
Market” status for Vietnam’s capital market in the assessment of MSCI and FTSE. In particular, 
we encourage: 
 

• Changes on foreign ownership limits to allow more foreign holdings in listed and 
unlisted companies, and banks that are currently limited to 30%;  

• Adopting the Central Counterparty model to make cash securities transactions 
consistent with global practices (removing prefunding requirements, respecting 
Delivery Versus Payment principle in settlement); and 

• Enabling enhanced information flow to foreign investors: stock exchanges should 
require listed company disclosure be bilingual (Vietnamese & English); regulations and 
stock market information should also be bilingual and detailed.  



 

Page 8 of 17 

 

  
We also encourage reforms to attain an investment grade sovereign rating for Vietnam. While 
the government’s policy flexibility and the overall resilience of the economy are positive 
factors, we believe measures are required to establish a track record of reforms to strengthen 
the supervisory/regulatory regime and to reduce systemic risks in the banking/financial 
sector. 
 
Promote fiscal confidence through insurance awareness and penetration 
 
The market is currently providing about 850 non-life insurance and 450 life insurance 
products. By the end of 2020, there were around 10 million people participating in some form 
of life insurance nationwide and around 4 million people participating in short-term medical 
and health insurance. The pandemic has made this gap even more relevant to be addressed. 
AmCham has actively participated in the drafting process for Vietnam’s new Insurance Law 
and we look forward to working with the Ministry of Finance to further develop this sector. 
 
Sustainable Development to Boost Economic Recovery 
 
AmCham members prioritize sustainability through their commitment to ESG in their business 
practices as well as their corporate social responsibility activities. Continued actions by both 
the public and private sectors will help ensure sustainable growth, and a higher quality of life 
for the people of Vietnam. 
 
AmCham and our member companies are optimistic about the future in Vietnam. We believe 
that substantive progress on the issues raised above will enable a sound and resilient recovery 
and support Vietnam’s aspirations to propel itself to the next sphere of economic 
competitiveness. As major investors here, American companies are invested in Vietnam’s 
continued success.  
 
Our members place great importance on engagement with the government and we believe 
that robust dialogue between the government and the private sector helps address 
challenges and lead to optimal public policy outcomes. We wish good health, happiness, and 
success to the leaders, distinguished guests, and our members participating in today’s 
Vietnam Business Forum. 
 

### 
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Phát biểu của AmCham tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 
 

Ngày 21 tháng 2 năm 2022 
 
Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ xin cảm ơn Quý vị đã tạo cơ hội cho chúng tôi trình bày quan 
điểm về việc khôi phục và phát triển chuỗi cung ứng theo trạng thái bình thường mới và thúc 
đẩy phục hồi kinh tế an toàn tại Việt Nam. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam diễn ra vào thời 
điểm quan trọng đối với cả các doanh nghiệp nước ngoài và nội địa, đồng thời mang đến cơ 
hội hợp tác để phát triển một môi trường thuận lợi thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng bền vững. 
 
AmCham đại diện cho hơn 650 doanh nghiệp và 2500 cá nhân đại diện của doanh nghiệp trên 
khắp Việt Nam, chiếm hàng tỷ đô la đầu tư nước ngoài, hàng chục nghìn lao động trực tiếp, 
hàng trăm nghìn lao động gián tiếp, và một phần đáng kể trong xuất khẩu và thu thuế của Việt 
Nam. AmCham và các công ty thành viên của chúng tôi lạc quan về triển vọng mở cửa trở lại 
và phục hồi, phát triển kinh tế của Việt Nam. 
 
Đảm bảo tính di động 
 
Chúng tôi đánh giá cao các quyết định gần đây nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên 
giới và chúng tôi khuyến khích các hành động bổ sung để giảm bớt gánh nặng cho việc đi lại 
quốc tế của cả người nước ngoài và công dân Việt Nam. Việt Nam vẫn đang thắt chặt việc cho 
phép nhập cảnh đối với hành khách là thương nhân đến công tác ngắn hạn. An toàn là ưu tiên 
hàng đầu, nhưng hy vọng của chúng tôi là thấy các thủ tục hợp lý được xử lý nhanh gọn hơn 
cho các giám đốc điều hành, các nhà đầu tư mới và các nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi 
để duy trì hoạt động và tạo điều kiện mở rộng và đầu tư mới. Ngoài ra, chúng tôi ủng hộ lời 
kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa lại biên giới cho khách du lịch nước ngoài 
vào cuối tháng 3 hoặc sau đó càng sớm càng tốt và công bố lộ trình mở cửa hoàn toàn ngành 
du lịch. 
 
Nâng cao môi trường đầu tư 
 
Yếu tố quan trọng nhất để tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi và để duy trì và phát triển chuỗi 
cung ứng sản xuất là môi trường pháp lý công bằng, minh bạch, có thể dự đoán và hợp lý hóa, 
coi trọng sự đổi mới - không chỉ để thu hút đầu tư mới mà còn để duy trì và tăng trưởng đầu 
tư đã có. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ đối tác thương mại và đầu tư 
Hoa Kỳ - Việt Nam, trong đó thông qua Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
 
Tính minh bạch và khả năng dự đoán cao hơn trong hệ thống thuế của Việt Nam sẽ củng cố 
môi trường đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là tránh các phán quyết và đánh giá có hiệu lực hồi 
tố. Nhu cầu về Thỏa thuận giá trước (APA) là quan trọng vì đầu vào của chuỗi cung ứng có thể 
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vượt qua nhiều biên giới và việc đánh giá thuế phải hoạt động tổng thể. Khả năng đạt được 
APA sẽ giảm thời gian và sự không chắc chắn vốn đặc trưng của nhiều cuộc kiểm tra thuế và 
sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hội nhập sâu của các doanh nghiệp tại Việt Nam 
vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi cũng khuyến khích Việt Nam tìm kiếm sự phê chuẩn 
chung và cùng thực hiện hiệp định song phương về thuế với Hoa Kỳ và tôn trọng cam kết để 
tránh bị tạm thời đánh thuế hai lần. 
 
Chúng tôi xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã có những hành động kịp thời và phù hợp để hỗ 
trợ cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao Nghị quyết 43/2022/QH15 của 
Quốc hội về chính sách tài chính, tiền tệ nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội. Mặc dù Việt 
Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực trong thời kỳ đại dịch, nhiều doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trong các ngành bị ảnh hưởng nặng nề như du lịch, khách sạn, dịch vụ ăn 
uống, vận tải, v.v. vẫn phải giảm quy mô hoặc tạm ngừng hoạt động. Để hỗ trợ phục hồi kinh 
tế, chúng tôi đề nghị chính phủ tiếp tục giảm và hoãn nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 
năm 2022 và 2023. 
 
Các điều khoản về thuế trong các quy định mới về thuế thương mại điện tử của Việt Nam theo 
Thông tư 80/2021/TT-BTC đặt ra những thách thức. Các quy tắc mới, được đưa ra vào đầu 
tháng này sau hơn hai năm soạn thảo, đề cập đến việc đánh thuế hoạt động kinh doanh 
thương mại điện tử của các nhà cung cấp nước ngoài. Tuy nhiên, có những lĩnh vực quan 
trọng cần được làm rõ thêm để tránh việc Thông tư vô tình kìm hãm tăng trưởng trong lĩnh 
vực quan trọng này của nền kinh tế. Các vấn đề chính bao gồm: đăng ký thuế của các nhà cung 
cấp nước ngoài; hiệp ước bảo hộ thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài; nghĩa vụ khấu trừ 
thuế của các ngân hàng; và khả năng đánh thuế hai lần. 
 
AmCham hoan nghênh việc triển khai các yêu cầu về hóa đơn điện tử của Việt Nam vì đây là 
một bước đi tích cực hướng tới số hóa của Việt Nam. Các thành viên của chúng tôi đang từng 
bước thực hiện các quy tắc mới được thiết lập theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 
78/2021/TTBTC trước ngày 1/7. Tuy nhiên, dường như có sự khác biệt trong thời gian triển 
khai giữa các mô hình xác thực và không xác thực của các khu vực pháp lý. Một số thành viên 
AmCham đã nhận được thông báo từ cơ quan thuế địa phương yêu cầu thực hiện trước thời 
hạn ngày 1/7 hoặc yêu cầu các bổ sung khác khiến các doanh nghiệp lúng túng và lo ngại. 
Chúng tôi hoan nghênh sự nhiệt tình của chính phủ trong việc triển khai hóa đơn điện tử, 
nhưng cũng cần có thời gian để các công ty tích hợp hệ thống mới vào quy trình của họ để kịp 
triển khai vào ngày 1/7. 
 
Tính ổn định và nhất quán của các quy hoạch và hướng dẫn tổng thể của địa phương có ý 
nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp. Những thay đổi đối với các quy hoạch tổng thể và 
hướng dẫn của địa phương không được gây ra những thay đổi, chậm trễ hoặc bất kỳ tác động 
tiêu cực nào đến địa điểm và sự phát triển của các dự án đầu tư. 
 
Khi các tiêu chí về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) ngày càng trở thành tiêu chuẩn toàn 
cầu, Việt Nam cần có một môi trường pháp lý tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đáp ứng các 
tiêu chí này. Việc tăng cường sử dụng các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung sẽ giúp 
các công ty nước ngoài dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm đối tác trong nước, cũng như các 
công ty Việt Nam đầu tư hoặc niêm yết ở nước ngoài. 
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Khai phá toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế kỹ thuật số 
 
Trong xã hội hiện nay, chúng ta không thể tách nền kinh tế kỹ thuật số khỏi nền kinh tế thực. 
Chuyển đổi kỹ thuật số làm giảm đáng kể chi phí, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho nhiều đối 
tượng người tiêu dùng và doanh nghiệp hơn, đồng thời tăng khả năng tiếp cận các thị trường 
mới hơn và lớn hơn. Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ về thương mại điện tử, công nghệ 
tài chính fintech, công nghệ giáo dục edtech và nền kinh tế sáng tạo - và những thay đổi về 
hành vi trong thời kỳ đại dịch đã thúc đẩy sự tăng trưởng đó. Để phát huy hết tiềm năng, Việt 
Nam cần đảm bảo một môi trường pháp lý thuận lợi. Chúng tôi khuyến khích một môi trường 
pháp lý mở và tương thích cho phép truy cập thông tin, quyền riêng tư dữ liệu, bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ, an ninh mạng và thương mại dịch vụ kỹ thuật số tự do, công bằng, có đi có lại, 
và phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu. Các công ty thành viên của chúng tôi rất mong muốn 
hợp tác với các công ty Việt Nam để hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số của họ và thúc đẩy thế hệ 
khởi nghiệp công nghệ mới nhằm hỗ trợ mục tiêu của Việt Nam về Nền kinh tế kỹ thuật số 
chiếm 25% GDP vào năm 2025. 
 
AmCham là hiệp hội có tiếng nói hàng đầu về chính sách kinh tế số, bao gồm các vấn đề về 
thương mại điện tử, an ninh mạng, quyền riêng tư dữ liệu và thương mại kỹ thuật số. Chúng 
tôi cảm ơn các đối tác trong chính phủ vì những nỗ lực chung nhằm đạt được một môi trường 
trực tuyến cởi mở, sáng tạo và an toàn nhằm thúc đẩy thương mại. Chúng tôi ủng hộ nỗ lực 
không ngừng nhằm giải quyết những thay đổi và thách thức mà chuyển đổi kỹ thuật số mang 
lại. Đồng thời, các thành viên của chúng tôi vẫn lo ngại rằng các yêu cầu quy định mới thường 
không khả thi, không thể thực thi hoặc không phù hợp với các thông lệ quốc tế. 
 
Sự cân bằng giữa bảo vệ quyền riêng tư của người dân, quản lý dữ liệu và đảm bảo bảo vệ cơ 
sở hạ tầng quan trọng là ưu tiên của Việt Nam - thể hiện qua các công việc và trọng tâm được 
đưa ra trong Nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định 72 sửa đổi về Quản lý, Cung cấp 
và Sử dụng Dịch vụ Internet, Nghị định 06 về phát trực tuyến nội dung video và Dự thảo Nghị 
định xử phạt hành chính về an ninh mạng. Tuy nhiên, việc tăng tốc đầu tư và công nghệ tiên 
tiến sẽ được hỗ trợ bởi các chính sách cởi mở, minh bạch, tập trung vào khu vực, tiêu chuẩn 
cao và nhất quán trên toàn cầu. 
 
Các công ty công nghệ cây nhà lá vườn đã phát triển nhanh chóng nhờ quan hệ đối tác về cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật số và tài chính với hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Chúng tôi khuyến khích 
mở rộng các quan hệ đối tác này bằng cách đảm bảo rằng các quy định không ngăn cản nỗ lực 
chung của chúng ta hướng tới sự tăng trưởng. Luồng dữ liệu miễn phí, cho phép các công ty 
Việt Nam tiếp cận các dịch vụ toàn cầu như trung tâm dữ liệu và tài chính quốc tế trong lĩnh 
vực thanh toán kỹ thuật số, là yếu tố quan trọng để tiếp tục phát triển nhanh chóng nền kinh 
tế kỹ thuật số của Việt Nam. 
 
Bảo vệ dữ liệu là một thành phần quan trọng của sự tăng trưởng bền vững và có trách nhiệm 
của nền kinh tế kỹ thuật số và AmCham hoan nghênh nỗ lực của chính phủ trong việc bắt đầu 
xây dựng hệ sinh thái chính sách bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi khuyến khích một môi trường pháp 
lý đặt người dùng vào trung tâm của các chính sách mới, đảm bảo rằng người tiêu dùng Việt 
Nam tiếp tục được tiếp cận với các dịch vụ toàn cầu, đồng thời hạn chế các hạn chế hoặc yêu 
cầu tiềm ẩn dẫn đến chi phí kinh doanh không cần thiết cho cả các công ty quốc tế và Việt 
Nam. Cụ thể, các yêu cầu về bản địa hóa dữ liệu của dữ liệu người dùng Việt Nam và các quy 
trình tuân thủ phức tạp có nguy cơ hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ mới của công dân 
Việt Nam. 
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Thúc đẩy Chính phủ điện tử để cung cấp các dịch vụ có hiệu lực và hiệu quả nhanh cho 
người dân 
 
Các chính phủ hiện đại làm việc trên tuyến đầu của việc cung cấp dịch vụ và phải đối mặt với 
một môi trường tài khóa đầy thách thức. Không còn chỗ cho lãng phí hành chính, các chính 
phủ ngày càng cần tiếp cận nhanh chóng với các công nghệ đơn giản hóa quy trình, giảm thiểu 
chi phí hành chính và cho phép đổi mới để tạo ra các dịch vụ có hiệu lực và hiệu quả nhanh 
cho người dân. 
 
Điện toán đám mây có thể đóng một vai trò nào đó trong việc tạo ra các dịch vụ tốt hơn đồng 
thời tạo điều kiện cho việc cộng tác và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chính phủ. Chuyển đổi 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật số có thể mang lại lợi ích cho các chính phủ và người dân bằng cách 
kích thích sự đổi mới, tạo điều kiện cho sự hợp tác liên ngành và đẩy nhanh thời gian biểu để 
các dịch vụ tiếp cận cử tri. Chúng tôi khuyến nghị Chính phủ xây dựng và áp dụng các chính 
sách ưu tiên đám mây thông minh để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số thông qua 
các cơ chế công nhận, tuân thủ và bảo mật trên đám mây được quốc tế công nhận. 
 
Chuyển đổi sang một tương lai với nguồn năng lượng sạch hơn 
 
Chúng tôi hoan nghênh tiến bộ của Việt Nam trong việc phát triển năng lực năng lượng tái 
tạo. Để đáp ứng các cam kết xây dựng một tương lai năng lượng sạch hơn do Thủ tướng Chính 
phủ đưa ra tại Hội nghị toàn cầu về Biến đổi khí hậu ở Glasgow, cần nỗ lực hơn nữa để khuyến 
khích các tiêu chuẩn công nghệ và thẩm định tài chính trong quá trình chuyển đổi sang một 
thế hệ sử dụng năng lượng sạch, cũng như giải quyết chính sách và những thách thức kỹ thuật 
mà năng lượng xanh phải đối mặt. Các nhà sản xuất toàn cầu ngày càng yêu cầu các nguồn 
năng lượng sạch cho hoạt động của họ. Tiến bộ trong quá trình chuyển đổi năng lượng của 
Việt Nam sẽ tạo ra tác động có lợi cho nền kinh tế nói chung và khẳng định vị thế của Việt 
Nam trong chuỗi giá trị năng lượng. 
 
Chính sách năng lượng cần phải nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể và từ nhiều góc độ: tiếp 
cận tài chính, chính sách thuế, hiệu quả sử dụng, giáo dục công, phát thải carbon, truyền tải 
và lưu trữ. Bất kỳ kế hoạch nào cũng phải cởi mở đón nhận những đổi mới đang đến hàng 
ngày. Vị trí địa lý và khí hậu của Việt Nam sẽ tiếp tục mang lại lợi thế so sánh cho việc phát 
triển năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Nối tiếp những thành công đã đạt được với năng 
lượng mặt trời và điện gió, để xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng có khả năng chống chịu, 
chúng tôi khuyến nghị Việt Nam nên khám phá các nguồn năng lượng đa dạng trong tương 
lai vốn chỉ dành được rất ít sự quan tâm trong dự thảo hiện tại của PDP8, bao gồm địa nhiệt, 
hydro và tài nguyên sinh khối. 
 
Cho tới nay, năng lượng gió trên bờ đã thành công tốt đẹp với hơn 4GW được xây dựng chỉ 
trong vòng một năm qua nhờ vào chính sách Biểu giá Điện tương hỗ (FiT). Chúng tôi khuyến 
khích Chính phủ ban hành các chính sách tiếp tục hỗ trợ lĩnh vực này - bao gồm cả hỗ trợ cho 
các dự án gặp phải sự chậm trễ trong xây dựng do COVID-19 và phát triển một cơ chế đấu giá 
mới giúp tăng trưởng hơn nữa. Gió ngoài khơi mang lại tiềm năng lớn với ước tính cả công 
suất đáy cố định và công suất nổi vào khoảng 600GW. AmCham ủng hộ việc tăng cường năng 
lượng gió ngoài khơi theo kế hoạch trong PDP8 để mang lại các tổ hợp khai thác gió ngoài 
khơi quy mô lớn khả thi về mặt kinh tế để hỗ trợ sự phát triển của khu vực tư nhân Việt Nam, 
các tiêu chuẩn quốc tế và các Hiệp định Mua bán có khả năng thu hút đầu tư tư nhân. Các tổ 
hợp khai thác gió ngoài khơi này nên được phát triển với các đơn vị lưu trữ xanh để hỗ trợ 
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quá trình chuyển đổi sang một tương lai không carbon. Khi Việt Nam hoàn thiện Solar FIT-3, 
chúng tôi khuyến nghị nên xem xét cẩn thận các tiêu chí có ý nghĩa dựa trên hiệu suất năng 
lượng của mô-đun năng lượng mặt trời để duy trì và phát huy đầy đủ vị thế là quốc gia dẫn 
đầu toàn cầu về sản xuất và cho phép sử dụng các tấm pin mặt trời màng mỏng nhiều hơn tại 
Việt Nam. Chúng tôi ủng hộ việc PDP8 sử dụng phương thức mua điện trực tiếp và cung cấp 
điện sau lưới điện cho gió và mặt trời, cũng như DPPA trong tương lai sẽ cho phép khu vực tư 
nhân đáp ứng các chính sách không carbon toàn cầu khi đầu tư vào Việt Nam. 
 
Nhưng thành công của dự án sản xuất năng lượng là do khả năng tiếp cận thị trường nắm giữ. 
Không thể bỏ qua việc truyền tải bởi cắt giảm năng lượng là một khoản đầu tư lãng phí. Việc 
xây dựng hệ thống truyền tải và lưới điện nên được mở rộng cho đầu tư tư nhân như Nghị 
quyết 55 đề xuất, và có thể được thực hiện mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Ủy 
ban Năng lượng đã làm việc với chính phủ về nhiều cách xây dựng hệ thống truyền tải ở các 
quốc gia khác để chuyển năng lượng sạch vào thị trường thành công. 
 
Khí đốt có thể đóng vai trò là nhiên liệu chuyển tiếp quan trọng và giúp Việt Nam thoát khỏi 
than càng nhanh càng tốt và là cầu nối dẫn tới năng lượng sạch. Quá trình chuyển đổi sang 
năng lượng sạch sẽ mất nhiều thời gian và trong tương lai gần, sự phát triển của các dự án 
khí đốt thành điện ngoài khơi, các dự án Khí tự nhiên hóa lỏng, Khí tự nhiên hóa lỏng xanh và 
Khí tự nhiên hóa lỏng/Hydro có tiềm năng mang lại lợi ích cả về kinh tế và môi trường. Chính 
sách thuế và trợ cấp nên xem xét kỹ lưỡng hơn và cân nhắc giữa nhiên liệu hóa thạch và việc 
phát triển trữ lượng dầu khí ngoài khơi của Việt Nam nếu chính sách thuế được thay đổi. Các 
công nghệ khí tự nhiên hóa lỏng giúp giảm lượng khí thải CO2 so với các nhiên liệu hóa thạch 
khác và có thể tăng khả năng thâm nhập năng lượng tái tạo. Hơn nữa, các công nghệ LNG có 
thể cung cấp điện với chi phí thấp hơn và mang lại giá cả ổn định hơn để hỗ trợ tăng trưởng 
kinh tế và được thiết kế để sẵn sàng cho nhiên liệu hydro trong tương lai không xa. Hơn nữa, 
tầm quan trọng của việc có độ sạch đáng tin cậy hơn (Khí tự nhiên hóa lỏng để cung cấp điện) 
không nên được sử dụng với số lượng như vậy để lấn át việc tiến tới tương lai phát thải ròng 
bằng 0. Việc xây dựng năng lực tái tạo diễn ra trong những thập kỷ tới sẽ bao gồm các đổi mới 
về lưu trữ và năng lượng tái tạo nói chung để từ đó củng cố toàn bộ hệ thống sản xuất năng 
lượng sạch. 
 
Trên toàn thế giới, lưu trữ năng lượng được coi là 'hệ số nhân lực' đối với năng lượng tái tạo, 
vì nó cho phép tích hợp nhiều nguồn năng lượng mặt trời, gió và năng lượng phân tán hơn, 
đồng thời tăng tính ổn định của lưới điện. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng việc tích trữ 
năng lượng có thể giải quyết những thách thức hiện nay với quá trình tích hợp năng lượng tái 
tạo ở Việt Nam như cắt giảm điện lưới, khả năng gián đoạn và tính không thể thay đổi được. 
Một loạt các cơ chế lưu trữ năng lượng, bao gồm cả thủy điện bơm, mang lại cơ hội lớn và 
Việt Nam nên tìm cách đẩy nhanh việc triển khai các công nghệ ắc quy mới. Ắc quy cũng có 
thể hỗ trợ giải quyết tắc nghẽn đường truyền và việc lập kế hoạch hệ thống thích hợp có thể 
được sử dụng để giảm đầu tư cần thiết cho đường truyền. Được trang bị cơ chế phù hợp, việc 
lưu trữ pin sẽ là động lực quan trọng cho một tương lai Năng lượng tái tạo cao của Việt Nam, 
không chỉ tự cung tự cấp và bền vững mà còn an toàn, đáng tin cậy và ổn định. 
 
Đầu tư vào cơ sở hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng bền vững 
 
Đại dịch đã nêu bật tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng 
giao thông và năng lượng, để duy trì tăng trưởng kinh tế và chuỗi cung ứng linh hoạt. Các 
thành viên của chúng tôi đánh giá cao các khoản đầu tư mà Việt Nam đang thực hiện để cải 
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thiện cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, bao gồm cảng, sân bay, đường bộ và cầu. Chúng tôi 
khuyến nghị các biện pháp bổ sung để hợp lý hóa thủ tục thông quan và các thủ tục hậu cần 
cảng khác, cũng như xem xét các thủ tục nhập cảnh linh hoạt hơn cho nhân viên vận chuyển 
hàng không. Các dự án bị trì hoãn do dịch bệnh COVID nên xem xét lại một số vấn đề, chẳng 
hạn như thời hạn thanh toán FiT để phù hợp với khoảng thời gian trì hoãn do COVID gây ra. 
Điều này là rất quan trọng để các nhà đầu tư tương lai thấy được những sự hỗ trợ của Việt 
Nam dành cho các nhà đầu tư đi trước đã nỗ lực thực hiện các cam kết của họ cho tới nay. 
 
Cơ sở hạ tầng và năng lượng là yếu tố quan trọng để đảm bảo tăng trưởng bền vững ở Việt 
Nam. Tương tự, chúng tôi cũng nhắc lại nhu cầu cấp thiết phải giải quyết chất lượng không 
khí kém ở các thành phố lớn và sự suy thoái môi trường do quản lý chất thải kém. Không khí 
sạch, nước sạch và môi trường trong lành có thể mang lại lợi ích cho các hoạt động đầu tư, 
thương mại và du lịch. Ngoài ra, phát triển sản phẩm sạch có thể mang lại nhiều việc làm và 
đầu tư mới cho Việt Nam. 
 
Phát triển lực lượng lao động mang tính cạnh tranh toàn cầu 
 
AmCham và các công ty thành viên của chúng tôi cam kết hợp tác với chính phủ Việt Nam, các 
tổ chức giáo dục và khu vực tư nhân để giải quyết những khoảng cách về kỹ năng tiếng Anh, 
tư duy phản biện, kỹ năng mềm và chuyên môn công nghệ để phát triển lực lượng lao động 
cạnh tranh toàn cầu. Chúng tôi rất ủng hộ việc cải tiến các chương trình đào tạo nghề để đáp 
ứng nhu cầu lao động có kỹ năng. Chúng tôi muốn đảm bảo Việt Nam tận dụng tối đa lợi tức 
từ nhân khẩu học và không bị mắc kẹt ở đầu thấp hơn trong bẫy thu nhập trung bình, mà có 
thể nâng cao chuỗi giá trị phát triển kinh tế. Chúng tôi hoan nghênh việc thành lập nhóm tư 
vấn tổ chức giáo dục quốc tế với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như xem xét các quy định để 
hỗ trợ số hóa và tiếp cận giáo dục nhiều hơn để cho phép học tập suốt đời. Chúng tôi khuyến 
khích tinh giản các yêu cầu về giấy phép lao động và loại bỏ giấy phép nhập cảnh để đảm bảo 
rằng Việt Nam có thể tiếp tục thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu từ nước ngoài. 
 
Hợp tác vượt qua đại dịch 
 
AmCham là đơn vị đã sớm vận động và tích cực thúc đẩy hoạt động tài trợ vaccine của Hoa 
Kỳ cho Việt Nam. Chúng tôi biết ơn và tự hào về 24 triệu liều vaccine được Chính phủ Hoa Kỳ 
đã tài trợ cho đến nay. Các công ty thành viên của AmCham đã cung cấp nhiều vaccine và 
thiết bị y tế hỗ trợ cho việc kiểm soát dịch bệnh COVID tại Việt Nam. Các nhà cung cấp của 
chúng tôi ngay từ đầu đã tình nguyện hợp tác với Chính phủ để xây dựng các phòng khám xét 
nghiệm và tiêm chủng, và hiện đang cung cấp dịch vụ xét nghiệm cũng như điều trị cho các 
bệnh nhân nhiễm COVID, bao gồm cả khám bệnh từ xa cho các ca bệnh nhẹ. Các doanh nghiệp 
thành viên của chúng tôi là những nhà tài trợ hào phóng đóng góp vào công cuộc ứng phó với 
dịch bệnh, chữa bệnh và phục hồi sau dịch tại Việt Nam. Chiến dịch triển khai vắc xin thần tốc 
của Việt Nam đang dần chứng minh tính hiệu quả và chúng tôi vô cùng biết ơn Chính phủ về 
những quyết sách đúng đắn và kịp thời. Khi các mũi tiêm tăng cường ngày càng trở nên cần 
thiết cho khả năng miễn dịch, các thành viên của chúng tôi kêu gọi tính minh bạch và khả năng 
dự đoán của việc triển khai vaccine tăng cường để đảm bảo hoạt động liên tục, tăng trưởng 
và phục hồi kinh tế. Khả năng tiêm vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi sẽ là một bước phát triển 
quan trọng để hỗ trợ tiêm chủng rộng rãi hơn, cho phép xuất cảnh và trở lại trường học trực 
tiếp. 
 
Đẩy mạnh Sức khỏe thể chất và tinh thần 
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Các hội viên của chúng tôi trong khu vực Chăm sóc ý tế cam kết tiếp tục giúp đáp ứng các nhu 
cầu chăm sóc y tế chất lượng ngày càng tăng từ người dân Việt Nam trong lúc phát triển quốc 
gia như một điểm đến tiềm năng cho du lịch y tế. Chúng tôi khuyến khích việc hợp lý hóa các 
quá trình đăng ký và việc hòa hợp các tiêu chuẩn vùng và toàn cầu nhằm đảm bảo việc tiếp 
cận liên tục các sản phẩm y tế thiết yếu chất lượng cao – bao gồm các dược liệu tân tiến, thiết 
bị y tế, và các sản phẩm dinh dưỡng tiêu dùng. Một kế hoạch rõ ràng cho việc cung cấp liên 
tục vắc xin COVID-19 (cho mũi tăng cường và cho trẻ em dưới 12 tuổi) và mua trước các biện 
pháp điều trị kháng vi-rút là cực kỳ trọng yếu nhằm đảm bảo Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho 
các giai đoạn tiếp theo của đại dịch. Các hội viên của chúng tôi sẽ hoan nghênh cơ hội được 
chia sẻ các phương thức tốt nhất nhằm hỗ trợ việc thành lập một cơ quan luật giám sát độc 
lập cho bệnh viện và phòng khám. Chúng tôi khuyến khích mở rộng tới cả các đơn vị dược 
bán lẻ được cấp phép phân phối thuốc bởi Bảo hiểm Xã hội nhằm tăng cường sự tiếp cận 
bệnh nhân và phát triển mục tiêu Chăm sóc Y tế Toàn dân. Hợp lý hóa các chính sách và hệ 
thống chuyển giao công nghệ cũng rất quan trọng đối với các hội viên của chúng tôi và chúng 
tôi mong sẽ được làm việc với chính phủ về vấn đề này trong năm nay. Một ví dụ trong việc 
điều trị COVID-19, hai công ty hội viên của chúng tôi đã và đang tích cực hỗ trợ Bộ Y tế trong 
việc chuyển giao công nghệ bằng việc cung cấp giấy phép tự nguyện để bệnh nhân có thể tiếp 
cận được sự điều trị sẵn có và hợp túi tiền. 
 
Chúng tôi khuyến khích việc sửa đổi Nghị định 54/2017/ND-CP hướng dẫn áp dụng Luật Dược 
để cho phép các công ty có đầu tư nước ngoài được tiếp tục tham gia việc trữ kho và vận 
chuyển các sản phẩm dược, cung cấp sự trợ giúp cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng của bệnh viện và bệnh nhân trong đại dịch. Chúng tôi cũng ủng hộ việc sửa đổi Thông tư 
32/2018/TT-BYT nhằm đảm bảo các điều chỉnh phù hợp cho việc đăng ký và lưu hành các sản 
phẩm mới và hiện có. Điều này sẽ đảm bảo tính liên tục cho việc cung cấp các mặt hàng thuốc 
thiết yếu cũng như hỗ trợ sự phát triển của ngành dược theo đúng định hướng của Quyết 
định 1661/QĐ-TTg. 
 
Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực phối hợp và hành động kiên định của Quốc hội và Chính 
phủ Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh y tế cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh COVID-
19, thông qua việc ban hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 cho phép các Giấy đăng ký lưu 
hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết 
này có hiệu lực đến trước ngày 31/12/2022 tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022 
(Điều 6.5). Đây là một giải pháp tạm thời quan trọng để có thời gian hoàn thiện các giải pháp 
quản lý bền vững trong các sửa đổi của Nghị định 32/2018/TT-BYT và Luật Dược. Theo Nghị 
quyết, điều 6.5 có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết được ký, và các công ty không phải 
thực hiện thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào và/hoặc chờ các quy định hướng dẫn tiếp theo. 
Kính mong Quý vị ủng hộ đề nghị Quốc hội và Chính phủ triển khai Nghị quyết 12 nói chung 
và Điều 6.5 nói riêng một cách đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan hữu quan (bao gồm nhưng 
không giới hạn ở lĩnh vực hải quan, dịch vụ y tế và cơ sở khám, chữa bệnh), nhằm tạo thuận 
lợi cho việc cung ứng và lưu thông thuốc chữa bệnh trong bối cảnh đại dịch, theo đúng tinh 
thần cấp bách của Nghị quyết. 
 
Chúng tôi cũng khuyến khích sửa đổi Thông tư bồi hoàn càng sớm càng tốt để cho phép các 
loại thuốc cải tiến mới được đưa vào danh sách thuốc hoàn trả quốc gia nhằm cung cấp cho 
bệnh nhân đủ điều kiện khả năng tiếp cận bền vững với các phương pháp điều trị đột phá và 
hỗ trợ Bộ Y tế trong việc duy trì chăm sóc sức khỏe định kỳ, điều quan trọng hơn bao giờ hết 
trong đại dịch. 
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Cải cách thị trường vốn để thúc đẩy đầu tư 
 
Chúng tôi khuyến khích cải cách khu vực tài chính, điều sẽ dẫn đến trạng thái “Thị trường mới 
nổi” so với “Thị trường cận biên” cho thị trường vốn của Việt Nam theo đánh giá của MSCI và 
FTSE. Đặc biệt, chúng tôi khuyến khích: 
 

• Thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài để cho phép nhiều cổ phần ngoại quốc hơn 
trong các công ty niêm yết và chưa niêm yết, và tại các ngân hàng hiện đang giới hạn 
ở mức 30%; 

• Áp dụng mô hình Đối tác Trung tâm để thực hiện các giao dịch chứng khoán tiền mặt 
phù hợp với thông lệ toàn cầu (loại bỏ các yêu cầu hoàn vốn trước, tôn trọng nguyên 
tắc Giao hàng so với Thanh toán trong thanh toán); và 

• Tăng cường cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư nước ngoài: các sở giao dịch chứng 
khoán nên yêu cầu công bố thông tin của công ty niêm yết bằng song ngữ (tiếng Việt 
và tiếng Anh); các quy định và thông tin thị trường chứng khoán cũng cần được song 
ngữ và chi tiết. 

 
Chúng tôi cũng khuyến khích cải cách để đạt được xếp hạng chủ quyền cấp đầu tư cho Việt 
Nam. Mặc dù sự linh hoạt trong chính sách của chính phủ và khả năng phục hồi tổng thể của 
nền kinh tế là những yếu tố tích cực, chúng tôi tin rằng cần có các biện pháp để thiết lập một 
hồ sơ giám sát các cải cách nhằm tăng cường cơ chế giám sát/điều tiết và giảm thiểu rủi ro hệ 
thống trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng. 
 
Thúc đẩy niềm tin tài khóa thông qua nhận thức và thâm nhập bảo hiểm 
 
Thị trường hiện đang cung cấp khoảng 850 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và 450 sản phẩm 
bảo hiểm nhân thọ. Đến cuối năm 2020, cả nước có khoảng 10 triệu người tham gia một số 
hình thức bảo hiểm nhân thọ và khoảng 4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế và sức khỏe 
ngắn hạn. Đại dịch đã làm cho khoảng cách này càng cần được giải quyết. AmCham đã tích 
cực tham gia vào quá trình soạn thảo Luật Bảo hiểm mới của Việt Nam và chúng tôi mong 
muốn được làm việc với Bộ Tài chính để phát triển hơn nữa khu vực này. 
 
Phát triển bền vững để thúc đẩy phục hồi kinh tế 
 
Các thành viên của AmCham ưu tiên tính bền vững thông qua cam kết về ESG trong các hoạt 
động kinh doanh cũng như các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các hành 
động liên tục của cả khu vực nhà nước và tư nhân sẽ giúp đảm bảo tăng trưởng bền vững và 
chất lượng cuộc sống cao hơn cho người dân Việt Nam. 
 
AmCham và các công ty hội viên của chúng tôi rất lạc quan về tương lai tại Việt Nam. Chúng 
tôi tin rằng tiến bộ đáng kể đối với các vấn đề nêu trên sẽ tạo điều kiện cho sự phục hồi lành 
mạnh và bền bỉ, đồng thời hỗ trợ cho khát vọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy quốc gia 
trong lĩnh vực cạnh tranh kinh tế tiếp theo. Là các nhà đầu tư lớn ở đây, các công ty Mỹ đang 
đầu tư vào thành công liên tục của Việt Nam. 
 
Các hội viên của chúng tôi rất coi trọng việc tham gia với chính phủ và chúng tôi tin rằng đối 
thoại mạnh mẽ giữa chính phủ và khu vực tư nhân sẽ giúp giải quyết các thách thức và dẫn 
đến các kết quả chính sách công tối ưu. Xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công 



 

Page 17 of 17 

 

tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và các hội viên tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp 
Việt Nam hôm nay. 
 
 
 

 


