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1. Bối cảnh quốc tế/ International context
Diễn biến dịch COVID-19

Xu hướng phục
hồi rõ nét/ Clear

còn phức tạp/ The COVID-19

recovery trend

situation is still complicated

Kinh tế thế giới
Cạnh tranh địa chính trị gay
gắt, khó lường (ảnh hưởng
trực tiếp đến đầu tư)/ Intense,
unpredictable geopolitical
competition (directly affecting
investment)

World economy

Ý tưởng mới cho tăng trưởng và thu
hút FDI/ New ideas for SMEs to attract FDI:
- FTA;
- Chuyển đổi số/ Digital transformation;

Rủi ro bất ổn
kinh tế vĩ mô/
Risk of
macroeconomic
instability

- Phục hồi xanh/ Green recovery;

Gián đoạn chuỗi cung ứng.../Supply chain disruption...


Khảo sát của NTT Data (20/9/2021): 83%
đơn vị vận tải gặp phải gián đoạn trong hoạt
động cung ứng các nguyên liệu chính trong
năm 2021/NTT Data survey (September 20, 2021):
83% of transport enterprises experience disruptions in
the supply of key materials in 2021



Euler Hermes (9/12/2021): gián đoạn chuỗi
cung ứng có thể tiếp tục đến quý II/2022/
Euler Hermes (December 9, 2021): Supply chain
disruptions could continue until the second quarter of
2022.

Gia tăng hợp tác chống biến đổi khí hậu/
Increasing cooperation to fight against climate change

Ý tưởng về phục hồi xanh/ Ideas of Green recovery
o Chuyển

đổi xanh ngay trong quá trình phục hồi kinh tế (không chờ
đến sau khi hoàn tất phục hồi kinh tế)./Green transition in the economic recovery
process (not until after the economic recovery is completed).

o Mô

hình kinh tế tuần hoàn và các mô hình có sức chống chịu với
biến đổi khí hậu./Circular economy and climate change resilience models.

COP26 và cắt giảm khí thải./COP26 and reduction of emissions.
Hợp

tác Mekong: hạ tầng bền vững?/ Mekong cooperation: sustainable

infrastructure?

Đầu tư vào năng lượng tái tạo.../Investing in renewable energy...

2. Chính sách thu hút FDI của một số nước/
FDI attraction policies of some countries

Trung Quốc/China
Kiểm soát tốt dịch COVID-19;/Controlling the COVID-19 pandemic;
Giảm

bớt các rào cản đối với đầu tư nước ngoài, đặc biệt là lĩnh
vực tài chính/Reducing barriers to foreign investment, especially in the financial sector
o Chỉ

số hạn chế quy định FDI của OECD: giảm nhanh nhất đối với bảo
hiểm, các dịch vụ tài chính khác trong 2019-2020./OECD’ FDI Regulatory
Restrictiveness Index: fastest declines of insurance, other financial services in 2019-2020.

Chủ động tham gia, thậm chí thúc đẩy các FTA và sáng kiến hợp tác

mới/Actively joining and promoting new FTAs and cooperation initiatives
o RCEP, CPTPP, DEPA, v.v.

 Xu hướng mới năm 2021: Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực y tế và các lĩnh

vực liên quan thông qua nền tảng số/New trends in 2021: Promoting investment in
the health sector and related fields through digital platforms
o

Costa Rica (CINDE): tăng cường chất lượng thông tin về lĩnh vực y tế và các lĩnh vực
liên quan trên trang chủ, các kênh trực tuyến và mạng xã hội, giúp đưa ra các nghiên
cứu trường hợp cụ thể và tạo thuận lợi cho kết nối ĐMST./Costa Rica (CINDE): enhancing the
quality of information on the health sector and related fields on homepage, online channels and social networks,
helping create specific case studies and facilitating for connection of innovation.

o

Invest in Holland: các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tuyến nhằm quảng bá Hà Lan
như một trung tâm kết nối, nghiên cứu khoa học về sự sống, và các thông tin về môi
trường đầu tư trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu và nguồn nhân lực./Invest in Holland: online
investment promotion activities to promote the Netherlands as a hub for connection, life science research, and
information on the investment environment in the fields of healthcare, research and human resources.

o

Invest Korea: sử dụng nhiều kênh trực tuyến để xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực y tế,
bao gồm các công cụ trực tuyến, các hướng dẫn và báo cáo của ngành, cơ hội đầu tư,
động lực và dữ liệu về các đối tác tiềm năng./Invest Korea: using a variety of online channels to
promote investment in the healthcare sector, including online tools, industry guides and reports, investment
opportunities, motivations and data on potential partners.

Hàn

Quốc: đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến đầu tư / South

Korea: promoting digital transformation in investment promotion

o Dữ

liệu lớn từ 125 văn phòng ở 82 quốc gia trên thế giới./Big

data from 125 offices in 82 countries around the world.

o Nền

tảng trực tuyến để kết nối doanh nghiệp với doanh
nghiệp./ Online platform to connect business to business.

o Thúc

đẩy đổi mới sáng tạo trong hợp tác với các doanh nghiệp
khởi nghiệp của Hàn Quốc./Promoting innovation in cooperation with
Korean start-ups.

o KOTRA

được quyền tiếp cận thông tin, dữ liệu của các bộ,

ngành./KOTRA can access information and data of ministries and industries.

Tranh

luận: xúc tiến đầu tư là việc của con người hay việc của
công nghệ số?/Debate: Is investment promotion a human job or a digital technology job?
o

Góc nhìn của chuyên gia: quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư không chỉ là quá trình
duy lý và dựa vào phân tích số liệu một cách thuần túy, mà vẫn có chỗ cho cảm xúc và
tương tác giữa con người./An expert's point of view: decision on the destination to invest is not only a
rational process and relies on pure data analysis, but there is room for emotion and human interaction.

o

Tham quan địa điểm đầu tư: diễn ra trên nền tảng ảo nhiều hơn./

Visiting Investment site:

taking place more on virtual platform.

o

•

Truyền hình ảnh thời gian thực cho nhà đầu tư./Real-time image transmission for investors.

•

Công nghệ VR/AR.../VR/AR technology...

Niềm tin rất quan trọng / Trust is very important
•

Có ý kiến cho rằng chuyển sang họp qua nền tảng trực tuyến chỉ có ý nghĩa nếu đã
thực sự có được niềm tin từ trước đó./There is an opinion that switching to meeting via an online
platform only makes sense if there is a trust before.

3. Một số vấn đề nhà đầu tư nước ngoài quan tâm/
Some issues foreign investors are interested in

 Diễn

biến dịch COVID-19 và nguồn cung lao động./

Situation of COVID-19

pandemic and labor supply.

 Mức

độ quyết liệt khi thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh

tế./ Drastic level when implementing the program of economic recovery and development.
 Cải

cách môi trường đầu tư – kinh doanh: có ý tưởng mới?

Reforming

investment and business environment: new ideas?

 “Niềm tin” trong quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp

trong nước./“Trust” in the linkage relationship between FDI enterprises and domestic enterprises.

4. Hàm ý đối với Việt Nam / Implications for Vietnam
 Kiểm

soát dịch hiệu

quả;/Effective pandemic control;
 Nhanh chóng bắt nhịp
vào Chương trình phục
hồi và phát triển kinh
tế/Quickly getting into the
Economic Recovery and Development
Program

o Để

Việt Nam không
lạc nhịp với đà phục
hồi kinh tế của khu
vực/So that Vietnam is not out
of step with the economic recovery
of the region

Y tế
Heathcare

An sinh
xã hội
Social welfare

Hỗ trợ
doanh
nghiệp
Business aid

Kích
thích
đầu tư
công
Promotion of
public
investment

Cải cách
hành
chính

Administrative
reform

Chuẩn

bị tốt nền tảng để đón đầu cơ hội từ các FTA/

Well preparing

foundations to take advantage of opportunities from FTAs

o RCEP

đi vào thực hiện từ tháng 1/2022./RCEP will come into effect from

January 2022.

Không gian mới cho hoạt động kinh tế/New space for economic activities
o Kinh tế tuần hoàn: nông nghiệp/ Circular economy: agriculture

Tư

duy “mở” hơn đối với thương mại dịch vụ, đặc biệt là các dịch
vụ kết nối trong chuỗi giá trị/More "open" thinking of trade in services, especially
connected services in the value chain

o Giới

hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các
NHTM?/Limit on share ownership ratio of foreign investors in commercial banks?
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