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Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ 
- Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về Phòng chống dịch Covid 19 
- Bộ trưởng Bộ Y tế 
- Bộ trưởng Bộ Công thương 

 
Chúng tôi gồm bốn Hiệp hội Doanh nghiệp là: 

1. Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), 

2. Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), 

3. Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), 

4. Hội Mỹ Nghệ và Chế biến Gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), 

trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã 

có những hành động quyết liệt và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid- 

19 suốt thời gian qua. Thành tích chống dịch ấn tượng này đã giúp các ngành hàng 

xuất khẩu của Việt Nam tăng uy tín trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Năm 2021 tổng cầu cho các mặt hàng của 4 ngành tại các thị trường xuất khẩu 

chính như Mỹ, EU đã tăng mạnh so với năm 2020, nhiều doanh nghiệp (DN) nhận 

được đơn hàng đến cuối năm, triển vọng tăng trưởng xuất khẩu và đóng góp vào việc 

gia tăng GDP cho năm 2021 và các năm tới đang trên đà phát triển rất tốt. Cụ thể, 

tổng kim ngạch xuất khẩu của các ngành trên đạt gần 150 tỷ USD/năm, chiếm gần 

60% kim ngạch xuất khẩu cả nước, góp phần nuôi sống trên 8 triệu lao động và có 

khoảng 12,5 triệu người gián tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng phục vụ cho các 

ngành trên. Kim ngạch 6 tháng đầu năm năm 2021 của 4 ngành đều có tốc độ tăng 

trưởng từ 15-20% (Theo số liệu của tổng cục Hải quan Việt Nam). 



Tuy nhiên, trong 3 tháng gần đây, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, và trở nên 

nghiêm trọng tại các nhà máy, khu công nghiệp, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Bộ 

Y tế cùng chính quyền địa phương đã yêu cầu các DN thực hiện “3 tại chỗ”. Tuy 

nhiên do các DN của chúng tôi có quy mô lớn sử dụng hàng nghìn đến vài chục nghìn 

lao động nên không đủ khả năng triển khai. Do vậy trên 90% các doanh nghiệp đều 

phải chấp nhận dừng sản xuất làm ảnh hưởng đứt gãy phần cung toàn cầu cho các 

nhãn hàng đã tin tưởng đặt hàng sản xuất tại Việt Nam. Về dài hạn việc này sẽ ảnh 

hưởng đến uy tín, niềm tin của các nhãn hàng, các nhà nhập khẩu về thị trường Việt 

Nam. 

Với tình hình cấp bách trên, 4 Hiệp hội Ngành hàng xuất khẩu chúng tôi khẩn 

thiết kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan các giải pháp cấp 

thiết cần phải triển khai khẩn trương như sau: 

1. Chính phủ tạo điều kiện nhanh nhất và nhiều nhất (trong cuối tháng 7, đầu 

tháng 8) lượng vắc-xin để tiêm cho người lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp 

của 4 ngành hàng xuất khẩu để tiếp tục vừa duy trì sản xuất vừa chống dịch. 

2. Đề nghị Chính phủ hỗ trợ các Hiệp hội được mua Vắc-xin từ nguồn cung tự 

tìm kiếm để tiêm miễn phí cho người lao động: 

Các Hiệp hội đã chủ động tìm nguồn cung vắc-xin từ Tập đoàn Royal Stratergic 

Partner- UAE và ngày 13/7/2021 Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã tới làm việc với 

tập đoàn để xác minh về khả năng cung ứng  vắc-xin của tập đoàn này. Mặc dù    

Bộ Y tế đã có số 4433/BYT-QLD hướng dẫn cho doanh nghiệp triển khai thủ tục 

nhập khẩu vắc-xin, nhưng do đây là hoạt động chưa có tiền lệ nên sẽ có nhiều vướng 

mắc về thủ tục gây ảnh hưởng tới tiến độ nhập khẩu vắc-xin. Do vậy chúng tôi kính 

đề nghị Chính phủ và Bộ y tế chủ trì đàm phán với Tập đoàn Royal Stratergic Partners 

- UAE của UAE hoặc chỉ định đơn vị nhập khẩu Việt Nam có đủ điều kiện triển khai 

thủ tục nhập khẩu, ưu tiên hỗ trợ các hiệp hội thực hiện việc tiêm chủng cho người 

lao động tại các nhà máy. Mọi chi phí để triển khai các hoạt động trên sẽ do các 

doanh nghiệp của các Hiệp hội ngành hàng trực tiếp chịu trách nhiệm. 



3. Trước tình hình cấp bách hiện nay, chúng tôi mong muốn được tổ chức cuộc 

đối thoại trực tuyến với Chính phủ và các Bộ ban ngành liên quan với 4 Hiệp hội 

ngành hàng xuất khẩu trong nước cùng các nhãn hàng có tỷ trọng sản xuất lớn tại 

Việt Nam (Nike, Adidas, Puma, Skechers, Samsung, Wanek, Walmart…) cùng các 

tổ chức quốc tế (Amcharm, Eurocharm, USABC, AAFA) để cùng bàn giải pháp tháo 

gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp của 4 ngành hàng có đóng góp chủ lực vào kim 

ngạch xuất khẩu của cả nước Kính mong nhận được sự giải quyết nhanh nhất của 

Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ban ngành liên quan. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu (các Hiệp hội) 
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