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PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

TẠI ĐỐI THOẠI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VIỆT NAM - WEF 2021 

(Hà Nội, 20h ngày 29/10/2021) 

 

Thưa Giáo sư Cờ-lau Xờ-oáp (Klaus Schwab), Chủ tịch sáng lập WEF, 

Thưa Ngài Bơ-gơ Bơ-ren-đê (Borge Brende), Chủ tịch điều hành WEF, 

Thưa các vị Chủ tịch, Giám đốc điều hành, lãnh đạo các tập đoàn,  

Thưa Quý vị, 

Tôi rất vui mừng cùng Quý vị tham dự Đối thoại chiến lược quốc gia 

Việt Nam - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ nhất với chủ đề 

“Tăng cường quan hệ đối tác công - tư: Động lực then chốt cho phục hồi 

toàn diện và phát triển bền vững, bao trùm, đổi mới sáng tạo”.  

Thay mặt Chính phủ Việt Nam và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi 

tới Giáo sư Cờ-lau Xờ-oáp và Ngài Bo-giơ Bơ-ren-đê cùng toàn thể quý 

vị lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi chân thành cảm ơn 

Giáo sư Cờ-lau Xơ-oáp và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã phối hợp chặt 

chẽ với Việt Nam tổ chức Đối thoại hôm nay cũng như đã đồng hành 

cùng Việt Nam trong suốt chặng đường hợp tác vừa qua. 

Đối thoại chiến lược hôm nay là sự kiện rất quan trọng trong bối cảnh 

triển vọng kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tình hình dịch Covid-

19 còn diễn biến phức tạp. Đây là thời điểm thử thách bản lĩnh, sự sáng 

tạo và năng lực thích ứng của tất cả chúng ta, cả chính phủ và doanh 

nghiệp. Đây còn là thời điểm các bên cần tăng cường hợp tác, thúc đẩy 

quan hệ đối tác công tư để cùng vượt qua khó khăn trên tinh thần “đồng 

cam cộng khổ”, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “win - win”. 

Thưa Quý vị, 

Mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn tin tưởng vững 

chắc vào tương lai tươi sáng ở phía trước. Hành trình hơn 35 năm đổi 

mới và hội nhập quốc tế, vượt qua sóng to gió lớn của nhiều cuộc khủng 

hoảng của khu vực và thế giới đã để lại cho Việt Nam nhiều bài học 

quý giá. Một trong những bài học đó là biến “nguy” thành “cơ”; lấy khó 

khăn, thách thức làm động lực và đòn bẩy để đổi mới, trưởng thành và 

vươn lên, khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của mình. 

Giai đoạn thử thách hiện nay đặt ra hai vấn đề đối với chúng ta: 

Làm thế nào để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phải 

thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả Covid-19. Đồng thời, 

tìm cơ hội trong khó khăn, khủng hoảng để kiến tạo động lực mới cho 
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tăng trưởng, đón đầu tranh thủ những xu thế lớn của thời đại để phát 

triển bứt phá. Tôi mong rằng Đối thoại hôm nay sẽ có nhiều ý kiến và 

khuyến nghị giá trị, giúp chúng ta tìm ra phương hướng và giải pháp 

cho tiến trình phục hồi toàn diện và phát triển bền vững, bao trùm. 

Thưa Quý vị, 

Trong hai năm qua, nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cách tiếp 

cận toàn dân cùng với sự hỗ trợ của các nước bạn bè, đối tác và cộng đồng 

doanh nghiệp trong và ngoài nước, Việt Nam cơ bản đã vượt qua được 

giai đoạn khó khăn nhất, chủ động từng bước chuyển sang giai đoạn thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, khôi phục chuỗi sản 

xuất và cung ứng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối 

lớn, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. 

Đồng thời, chúng tôi xác định cách tiếp cận toàn dân và lấy người dân và 

doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là trung tâm, là chủ thể trong ứng phó 

dịch bệnh và phục hồi kinh tế - xã hội.  

Là nền kinh tế có độ mở lớn với 17 Hiệp định FTA kết nối hơn 60 

nước, có thị trường gần 100 triệu dân năng động và hội tụ đầy đủ các 

yếu tố về thể chế, hạ tầng, vị trí địa lý, ổn định chính trị, xã hội, Việt 

Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh. 

Với quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với 5 năm trước, Việt Nam đã 

trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN và thứ 37 toàn cầu. Chỉ 

riêng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nhu cầu đầu tư của Việt Nam từ nay 

đến 2030 là rất lớn, dự kiến khoảng 30 tỷ USD/năm.  

Tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam đã phục hồi trở lại và có 

nét khởi sắc trong tháng 10 do đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và 

từng bước mở cửa nền kinh tế. Tính chung 10 tháng đầu năm, vốn FDI 

đăng ký mới tăng 11,6% và vốn thực hiện đạt trên 15 tỷ USD; xuất 

khẩu tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2020. So với tháng 9, số doanh 

nghiệp thành lập mới tháng 10 tăng 111%, vốn đăng ký tăng 74%; đặc 

biệt, tổng cầu phục hồi mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng tăng trên 18%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 

tháng chỉ tăng 1,81%. Điều này cho thấy khó khăn hiện tại chỉ mang 

tính thời điểm; yếu tố cơ bản là tiềm năng, lợi thế, động lực mới cho 

phát triển dài hạn và nền tảng vĩ mô, các cân đối lớn của kinh tế Việt 

Nam vẫn là nổi trội, ổn định và vững chắc. 

Tôi rất cảm động khi nhận được sự chia sẻ, tin tưởng và cam kết 

đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp tại các cuộc tiếp xúc gần đây. 

Tôi cũng cảm ơn sự chung tay, đồng lòng, hỗ trợ của toàn xã hội và cộng 
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đồng quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, trong nỗ lực phòng 

chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội của Việt Nam vừa qua.  

Thưa Quý vị, 

Kế hoạch tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn trước mắt 

của Việt Nam gồm: Chương trình tổng thể mở cửa nền kinh tế gắn với 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các chương trình về nâng cao năng 

lực y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội  và 

tạo việc làm; phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; phát 

triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. 

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, chống tham 

nhũng, tiêu cực.  

Về dài hạn, chúng tôi kiên định nỗ lực hướng đến mục tiêu xây dựng 

một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trở thành quốc gia đang phát 

triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và 

đến năm 2045 phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong 

quá trình đó, chúng tôi cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các 

nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế cùng đồng hành, đóng góp và sẻ chia 

những trái ngọt thành công của nền kinh tế; với phương châm: thành công 

của các bạn cũng là thành công của Việt Nam. 

Với khát vọng và ý chí vươn lên, chúng tôi đang tập trung vào một 

số định hướng chính sách như sau: 

Thứ nhất, tập trung các giải pháp nhằm phục hồi chuỗi cung ứng, 

bảo đảm lưu thông hàng hoá, hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, 

thông suốt của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới. Dịch 

bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các khu công nghiệp đang từng bước 

được phục hồi. Mỗi ngày qua đi, lại có thêm nhiều nhà máy hoạt động 

trở lại, nhiều công nhân quay lại các công xưởng sản xuất, các phương 

tiện vận tải hành khách được khai thông … 

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thúc đẩy sản xuất  

kinh doanh và ổn định đời sống. Trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô,  

Chính phủ đang triển khai linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, tín 

dụng, tài khóa và an sinh xã hội nhằm phát huy mọi nguồn lực cho nền 

kinh tế, đồng thời hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân. Mới 

đây, Việt Nam đã thực hiện miễn, giảm nhiều loại thuế, phí trong các 

lĩnh vực chịu tác động của dịch Covid-19, thúc đẩy việc mở lại đường 

bay quốc tế với các địa điểm an toàn, hoàn thiện quy trình nhập cảnh 

mới, công nhận hộ chiếu vắc-xin, tạo luồng xanh nhập cảnh thuận tiện 
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cho chuyên gia, nhà đầu tư vào Việt Nam… 

Thứ ba, triển khai quyết liệt các chương trình đầu tư quy mô lớn, 
nhất là cho hạ tầng chiến lược, đang thúc đẩy các dự án hạ tầng giao 
thông liên vùng, năng lượng xanh, hạ tầng xanh, hạ tầng số quốc gia… 
có tác động lan toả, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Bên 
cạnh vai trò quan trọng, dẫn dắt của đầu tư công, chúng tôi kêu gọi các 
phương thức đầu tư, mô hình kinh doanh mới có sự tham gia của các 
nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, nhất là phát huy hiệu quả mô 
hình hợp tác công - tư vào đầu tư cơ sở hạ tầng.  

Thứ tư, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó 
có các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Chính phủ đã thành lập Tổ công 
tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với quan điểm khu 
vực FDI là bộ phận quan trọng của nền kinh tế, chúng tôi cam kết bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài 
hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động. Chúng tôi 
mới ban hành quyết định về ưu đãi đầu tư đặc biệt với những quy định 
về thời gian, điều kiện áp dụng ưu đãi đặc biệt đối với các dự án đầu tư 
quy mô lớn, công nghệ cao và có liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. 

Thứ năm, nâng cao chất lượng thể chế đồng bộ, hiện đại, hội nhập 
là điều kiện tiên quyết, một trong ba đột phá chiến lược để phát triển 
đất nước 10 năm tới. Chúng tôi đang sửa đổi nhiều luật quan trọng như 
Luật đầu tư công, Luật đầu tư, Luật đầu tư PPP, Luật doanh nghiệp…, 
theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, hậu kiểm, giảm thiểu tối 
đa thủ tục đầu tư - kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm tạo không gian 
phát triển cho những ngành, lĩnh vực mang tính “dẫn dắt” trong thời đại 
số, Việt Nam đang hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoàn 
thiện khung pháp lý để tạo cơ sở cho việc triển khai các mô hình kinh 
doanh mới, thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng số, tài chính công 
nghệ (fintech)… 

Thứ sáu và là yếu tố quan trọng nhất, là nguồn nhân lực. Để phát 
huy tối đa nguồn lực quan trọng nhất là con người Việt Nam, là trung 
tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển; chúng 
tôi tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nhân 
lực số, lao động có kĩ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, sẵn sàng 
đón nhận xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng.   

Song song với đó, chúng tôi cũng thúc đẩy phát triển công nghệ,  
đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 
mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, năng lực tự chủ của nền kinh tế phù hợp với những điều chỉnh của 
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kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19.  

Thưa Quý vị, 

Sự ổn định, năng động của kinh tế Việt Nam mở ra nhiều cơ hội 

cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Tôi kêu gọi các nhà đầu tư phối 

hợp thực hiện chủ trương phục hồi sản xuất an toàn để đảm bảo đơn 

hàng, duy trì chuỗi cung ứng. Tôi cũng đề nghị Quý vị phối hợp khai 

thác, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã 

ký kết, bao gồm cả các FTA chất lượng cao với các đối tác lớn.  

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để Quý vị đầu tư 

vào các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên và có nhiều ưu đãi đặc biệt như 

công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ; nông nghiệp 

thông minh; bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo; xây dựng kết cấu 

hạ tầng và các dự án phục vụ an sinh xã hội. Chúng tôi kỳ vọng các 

doanh nghiệp FDI tăng cường hơn nữa đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, vận dụng khoa học quản lý tiên tiến, hiệu quả; đẩy mạnh 

nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo và đóng góp đưa Việt Nam trở 

thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. 

Thưa Quý vị, 

Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tăng cường đối thoại, phối hợp trong 

khuôn khổ đối tác công tư để khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia 

của tất cả doanh nghiệp và người dân. Tôi đề nghị những mô hình như 

Chương trình đối tác công tư cho nông nghiệp bền vững trong khuôn 

khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới sẽ được nhân rộng sang các lĩnh vực hợp 

tác có tiềm năng khác. Nhân dịp này, tôi đề nghị đưa Đối thoại chiến 

lược quốc gia Việt Nam - WEF thành cơ chế thường kỳ giữa lãnh đạo 

Chính phủ Việt Nam với các doanh nghiệp và chuyên gia của WEF. 

Tôi hy vọng rằng, đã hiểu về Việt Nam, Quý vị sẽ luôn mang tình 

cảm Việt Nam trong tim mình, cùng Chính phủ và người dân Việt Nam 

hiện thực hóa các khát vọng và mục tiêu phát triển chung. “Lửa thử 

vàng, gian nan thử sức”, tôi mong muốn và tin tưởng chúng ta cùng 

nhau hợp tác và sẽ làm được những điều chúng ta!  

Sau đây tôi mong lắng nghe ý kiến trao đổi, chia sẻ và đóng góp  

trí tuệ của Quý vị. Xin chúc Quý vị sức khỏe và thành công. Mong được 

gặp mặt trực tiếp tất cả Quý vị tại Việt Nam. 

Xin trân trọng cảm ơn các Quý vị./. 

 


