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Kính thưa đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Phan
Văn Mãi, đại diện các sở ban ngành thuộc UBND, các vị khách quý, tôi rất
hân hạnh được có mặt tại đây hôm nay đại diện cho AmCham Việt Nam tại
Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 550 công ty hội viên và 2000 cá nhân
đại diện doanh nghiệp tại Việt Nam. Cùng với AmCham Hà Nội và
AmCham Đà Nẵng, AmCham là một trong những hiệp hội doanh nghiệp
lớn nhất và có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam, với hơn 650 công ty hội viên
và 2500 cá nhân đại diện doanh nghiệp. Chúng tôi đại diện cho hàng tỷ đô
la đầu tư, hàng chục nghìn nhân viên trực tiếp và hơn một triệu nhân viên
gián tiếp, hơn 30% xuất khẩu của TP.HCM và một phần đáng kể tỷ lệ thu
thuế của Việt Nam.
AmCham Việt Nam cam kết hỗ trợ tăng trưởng bền vững và đổi mới
tại TP.HCM. Chúng tôi tin rằng TP.HCM có thể tiếp tục thu hút và tăng
trưởng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giá trị cao, đồng thời phát triển nền
kinh tế dịch vụ, đặc biệt là nền kinh tế số, dịch vụ tài chính và chăm sóc
sức khỏe. Điều quan trọng đối với lĩnh vực sản xuất và dịch vụ là xây
dựng cơ sở hạ tầng để tăng trưởng bền vững và đào tạo lực lượng lao
động có tính cạnh tranh toàn cầu. Chúng tôi cùng các lãnh đạo Thành phố
tin rằng rằng cách tốt nhất để thu hút nhà đầu tư mới là bắt đầu với các
nhà đầu tư hiện có.
AmCham và các hội viên của chúng tôi đầu tư vào Việt Nam và có cái
nhìn lạc quan về tương lai. Ngay từ hồi tháng 11, như Thủ tướng Chính
có nhắc lại gần đây, 80% hội viên của chúng tôi tích cực hoặc rất khả quan
về triển vọng dài hạn ở Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao cam kết của Việt
Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc chung sống an toàn với vi rút
và vô cùng biết ơn việc triển khai vắc xin nhanh chóng đã tạo điều kiện cho
sự phục hồi kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam – cũng như
việc tiến hành các cuộc họp như thế này. Trong khi một số đồng nghiệp
trong khu vực của chúng tôi vẫn đang bị cách ly cộng đồng, hầu hết chúng
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tôi hiện đang hoạt động trong tình trạng vượt mức! Điều đó cho thấy rằng,
chúng tôi sẽ hoan nghênh việc tiếp tục giảm bớt các yêu cầu đối với giấy
phép lao động, cũng như thị thực và các yêu cầu khác đối với du lịch và lữ
hành quốc tế. Việc tăng cường khả năng di chuyển sẽ giúp ngành Du lịch
và Khách sạn được phục hồi, nói rộng hơn là cả nền kinh tế. Chúng tôi
cũng rất vui mừng với các chuyến bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh
và San Francisco với hãng hàng không Vietnam Airlines và sắp tới, hi vọng
là với cả hãng Bamboo Airlines, điều mà có thể thúc đẩy thương mại và
đầu tư chặt chẽ hơn cũng như mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.
Ở góc độ vĩ mô, mấu chốt hiện nay là đảm bảo một môi trường pháp
lý tích cực, không chỉ để thu hút đầu tư mới mà còn tăng trưởng đầu
tư hiện có ở đây. Tại AmCham, chúng tôi thể hiện sự quan tâm trong
việc tạo ra một hệ thống quy định pháp luật công bằng, minh bạch, có thể
dự đoán và hiệu quả, coi trọng sự đổi mới. Điều đó có nghĩa là cải cách
hành chính, tinh giản các quy định, nhiều quy trình phê duyệt điện tử hơn,
tính ổn định và nhất quán trong các quy hoạch tổng thể, và đảm bảo việc
gia hạn giấy phép đầu tư và phê duyệt mở rộng đầu tư diễn ra suôn sẻ, để
Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng có thể giữ chân và thu hút đầu tư
trong môi trường toàn cầu ngày càng cạnh tranh. Chúng tôi đánh giá cao
nỗ lực của Ban lãnh đạo Thành phố, kể cả việc có mặt tại đây hôm nay, để
lắng nghe những mối quan tâm của chúng tôi và hợp tác đưa ra các giải
pháp nhằm đẩy mạnh môi trường kinh doanh của Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng tôi muốn hợp tác về cải cách hành chính và các giải pháp
thành phố thông minh / chính phủ điện tử.
Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế phía
Nam, vẫn hấp dẫn đối với đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giá trị cao do
vị trí địa lý gần với thị trường nguồn và thị trường tiêu dùng, sự hội nhập
vào nền kinh tế toàn cầu thông qua mạng lưới các Hiệp định Thương mại
Tự do, hệ thống chính trị ổn định và lực lượng lao động trẻ, hiểu biết về
công nghệ. Một tỷ lệ lớn các hội viên của AmCham làm việc trong lĩnh vực
sản xuất, bao gồm các công ty công nghệ cao như Intel với khoản đầu tư
hơn 1,5 tỷ đô la và First Solar là 1 tỷ đô la, tương tự, các công ty giày dép
và may mặc như Nike và Target, gián tiếp tuyển dụng hàng trăm nghìn
người chỉ ở Cấp 1 và các công ty sản xuất các sản phẩm tiêu dùng chất
lượng cao và thúc đẩy tính bền vững như Suntory Pepsico, Coca-Cola,
P&G, Kimberly Clark và Mondelez. Các hội viên của AmCham muốn
phát triển thêm khả năng phục hồi trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam
bằng việc tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất vừa và nhỏ ở địa
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phương, bao gồm thông qua chuyển đổi số và các chương trình nâng
cao năng lực khác.
Khi TP.HCM nhìn tới tương lại, việc xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ
tăng trưởng bền vững là một yếu tố quan trọng. Về mặt cơ sở vật chất
hạ tầng, điều đó có nghĩa là nguồn năng lượng sạch hơn, điều đang ngày
càng được yêu cầu bởi các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn có các
chuỗi cung ứng xanh có đạo đức, và bởi cả chính người dân TP.HCM
mong muốn một cuộc sống có chất lượng tốt hơn. Nó cũng có nghĩa là cải
thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tại các cảng như Cát Lái và Hiệp Phước,
cũng như kết nối đường bộ và đường thủy; các sân bay như Tân Sơn
Nhất, Long Thành; kho bãi và cơ sở hậu cần, cũng như giao thông vận tải
khối lượng lớn, và những nơi an toàn hơn cho xe đạp và xe điện hoặc
người đi bộ. Nó có nghĩa là tiết kiệm năng lượng hơn trong xây dựng. Và
cũng phải trồng cây xanh và bảo tồn không gian xanh ở những nơi có thể
có để cung cấp “lá phổi xanh cho thành phố”. AmCham và các công ty
hội viên của chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với TP.HCM
trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi
xanh.
Cơ sở hạ tầng số, xét về môi trường quản lý toàn diện cho phép lưu
chuyển các luồng dữ liệu xuyên biên giới liên tục và an ninh mạng,
cơ sở hạ tầng vật lý bao gồm trung tâm dữ liệu xanh và cáp quang
biển, và các yêu cầu thị thực tự do hóa đối với các doanh nhân công
nghệ tương tự như ở Singapore, sẽ giúp Việt Nam khai thác toàn bộ
tiềm năng của nền kinh tế số bằng cách tạo ra một môi trường thuận
lợi cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
đang phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, những doanh
nhân này đang đưa TP.HCM trở thành một trong những cộng đồng khởi
nghiệp năng động nhất khu vực, với số lượng các công ty unicorn ngày
càng tăng, bao gồm các hội viên AmCham là Momo và Axie Infinity / Sky
Mavis. AmCham tự hào về các hội viên doanh nghiệp sáng tạo của chúng
tôi và ngày càng có nhiều công ty khởi nghiệp Việt Nam được hưởng lợi từ
các quan hệ đối tác công nghệ của Hoa Kỳ, đầu tư của Hoa Kỳ và trong
một số trường hợp, giáo dục và kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ. Các
công ty hội viên của chúng tôi muốn hợp tác để tạo điều kiện thuận
lợi cho chuyển đổi số và một nền kinh tế không tiền mặt để thúc đẩy
phục hồi sau đại dịch.
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Chúng tôi ủng hộ các kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm
củng cố thị trường tài chính và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh như
một Trung tâm Tài chính Khu vực và Quốc tế. Chúng tôi khuyến khích
cải cách khu vực tài chính 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 và hợp lý hóa các thủ tục cho IPO. Chúng tôi khuyến
khích cải cách để thu hút xếp hạng đầu tư có chủ quyền cho Việt Nam. Khi
các tiêu chí về Môi trường, Xã hội và Quản trị ngày càng trở thành tiêu
chuẩn toàn cầu, Việt Nam sẽ cần phải có một hệ thống quy định tạo điều
kiện cho các thành viên đáp ứng các tiêu chí này. Việc tăng cường sử
dụng các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận trên Toàn cầu và các tiêu
chuẩn quản trị khác sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty nước
ngoài tìm kiếm đối tác trong nước, và các công ty Việt Nam đầu tư hoặc
niêm yết ở nước ngoài. Các hội viên của chúng tôi đại diện cho các tổ
chức tài chính toàn cầu hàng đầu như Citigroup và Mastercard, các quỹ địa
phương như Dragon Capital, VinaCapital và Mekong Capital, và các quỹ
như Ascend Vietnam Ventures cung cấp hạt giống tài chính để cho phép
các doanh nhân công nghệ thay đổi cuộc sống ở Việt Nam và toàn cầu.
AmCham và các công ty hội viên thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
của chúng tôi đã hợp tác với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh
xuyên suốt đại dịch và hiện nay dịch bệnh địa phương. Giờ đây,
chúng tôi muốn trở thành đối tác chiến lược để thúc đẩy vấn đề chăm
sóc sức khỏe và an sinh, đảm bảo rằng người dân Việt Nam và Thành
phố Hồ Chí Minh được tiếp cận một cách ổn định với các loại thuốc
và thiết bị y tế cứu sinh, đồng thời cùng nhau phát triển các hệ thống
chăm sóc sức khỏe sáng tạo trong tương lai. Các thành viên Tiểu ban
chăm sóc sức khỏe của AmCham đại diện cho các doanh nghiệp hàng đầu
toàn cầu như Pfizer, MSD, Medtronic, GE và Abbott, cũng như các doanh
nghiệp hàng đầu địa phương như Pharmacity, các công ty khởi nghiệp về
chăm sóc sức khỏe như Thuocsi và Docosan, cũng như các nhà cung cấp
dịch vụ như Victoria Healthcare, SOS, FV Hospital và American
Chiropractic Clinics. Chúng tôi muốn hỗ trợ sức khỏe và an sinh của
người dân thành phố Hồ Chí Minh, giúp họ có cuộc sống hiệu quả hơn,
hạnh phúc hơn. Như chủ nhiệm Mai đã nhận xét. Giờ đây, tất cả chúng ta
đều công nhận rằng chăm sóc và giữ gìn sức khỏe là nền tảng thiết yếu
cho tăng trưởng kinh tế.
Tất cả các bậc cha mẹ Việt Nam đều biết rằng giáo dục chính là chìa khóa
của tương lai và họ sẵn sàng hy sinh cho giáo dục của con cái. Các hội
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viên của AmCham bao gồm các trường đại học hàng đầu có quan hệ chặt
chẽ với Hoa Kỳ như Đại học Bang Arizona và Đại học Fulbright Việt Nam,
cũng như các trường quốc tế hàng đầu và các công ty phát triển chuyên
môn / giáo dục trực tuyến như Elsa và TVL. AmCham tận tâm hợp tác
để đảm bảo một lực lượng lao động mang tính cạnh tranh toàn cầu,
cả thông qua việc phát triển tài năng của sinh viên mới tốt nghiệp và
thông qua việc học tập suốt đời. Chúng tôi cũng có các chương trình
học bổng lâu đời, Chương trình Học bổng thường niên AmCham, với hơn
20 năm lịch sử và 1000 cựu sinh viên và Chương trình Học bổng Nữ sinh
Kỹ thuật AmCham, với hơn 10 năm lịch sử và gần 400 cựu sinh viên.
Chúng tôi hỗ trợ các chương trình học bổng này như một phần trong nỗ
lực của các hội viên nhằm hỗ trợ lại cho cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống
và làm việc. Họ chứng minh rằng AmCham Việt Nam đang Đầu tư vào
Tương lai.
AmCham rất lạc quan về tương lai của Việt Nam và TP.HCM. Thưa Chủ
tịch Mãi, chúng tôi mong muốn được hợp tác với Ông để thúc đẩy sự đổi
mới và tăng trưởng bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh và trong toàn khu
vực kinh tế phía Nam đến năm 2030 và xa hơn thế nữa.
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