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I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung: Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 

4.177.088 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 283.684 trường hợp tử vong. 

Bệnh đã lan ra 214 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế 

(Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 288 người mắc bệnh trong 

đó 241 người đã khỏi bệnh. 

Tình hình thế giới 
Số ca 

nhiễm 

Số ca 

nhiễm mới 

Số ca  

tử vong 

Số ca  

tử vong mới 

Thế giới 4.177.088 +78.809 283.684 +3.460 

Mỹ 1.366.753 +19.444 80.757 +720 

Tây Ban Nha 264.663 +1.880 26.621 +143 

Braxin 162.699 +6.638 11.123 +467 

Ecuador 29.559 +488 2.127 +410 

Trung Quốc 82.901 +14 4.633  

Việt Nam 288  0  

2. Tin tức:  

 * Tin trong nước:  

Bệnh nhân (91 nam phi công) có thể được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới TP.HCM sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị, đánh giá khả năng ghép 

phổi. Đây là trường hợp mắc Covid-19 nặng nhất nước ta hiện nay. Quá trình điều 

trị từ ngày nhập viện rất phức tạp, thất thường. Bệnh nhân xác định dương tính 

ngày 18-3, sốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần, diễn tiến ngày 

càng xấu. Hai phổi đông đặc, nếu kéo dài, tình trạng phổi sẽ tiến triển xấu hơn, dễ 

trở thành ổ vi khuẩn. Sau 53 ngày điều trị, 34 ngày được can thiệp ECMO, thở máy 

qua mở nội khí quản ngày thứ 15. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục phải thở máy, lọc 

máu, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO. 
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Ngày 10/5, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia phối hợp 

với các cơ quan chức năng trong nước, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam 

(Vietnam Airlines) và các cơ quan liên quan của Malaysia tổ chức chuyến bay đưa 

273 công dân Việt Nam tại Malaysia về nước được cách ly tập trung tại Đà Nẵng. 

* Tin quốc tế: Thụy Sĩ đại dịch Covid-19 gây thiệt hại từ 11-17 tỷ CHF mỗi 

tháng, tạo áp lực lên nền kinh tế đến mức phải mất nhiều năm để phục hồi. Các 

chuyên gia kinh tế của chính phủ đã dự đoán sự sụt giảm sản lượng kinh tế là -

6,7% trong năm nay, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng. Đây sẽ là mức suy giảm tồi tệ 

nhất kể từ những năm 1930. Indonesia vừa quyết định hủy bỏ kế hoạch phát hành 

“trái phiếu đại dịch” để chi cho các nỗ lực ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế và 

kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra. Thay vào đó, Chính phủ 

nước này sẽ phát hành giấy nợ thông qua các cuộc đấu giá thường xuyên và có thể 

dựa vào Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) như một "phương sách cuối cùng" 

để hấp thu trái phiếu. Trung Quốc sau 14 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có Vũ 

Hán đã kêu gọi các biện pháp phòng dịch. Đáng lo ngại là 12 ca lây nhiễm trong 

nước gồm 11 ca ở thành phố Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc nước này và 

1 ca tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Đây là ca nhiễm đầu tiên ở Vũ 

Hán, tâm đại dịch COVID-19 trước đây, trong vòng hơn 1 tháng qua. 14 ca nhiễm 

mới trong ngày cũng là mức cao nhất ở Trung Quốc đại lục kể từ ngày 28/4. 

Malaysia đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại và kinh doanh thêm 4 

tuần đến ngày 9/6, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang dần mở cửa trở 

lại hoạt động kinh tế vốn bị đình trệ bởi đại dịch Covid-19. Trong đó có quy định 

thực hiện vệ sinh và giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt. 

3. Các doanh nghiệp trong Khối vừa đẩy mạnh phục hồi kinh tế vừa phòng 

chống dịch bệnh Covid-19  

Chiều 7/5, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT và Tổng 

Công ty Viễn thông MobiFone đã ký thỏa thuận chia sẻ sử dụng chung cơ sở hạ 

tầng năm 2020. Đây cũng giải pháp mà 2 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin viễn thông đưa ra nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi sản xuất kinh 

doanh ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 trong nước được khống chế. 

Việc ký kết này nhằm hiện thực hóa Chỉ thị 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường chia sẻ, sử dụng 

chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp. Theo đó, 

đối với cơ sở hạ tầng phát triển mới năm 2020 của VNPT và MobiFone có vị trí 

phù hợp, hai bên thống nhất phân chia số lượng cơ sở hạ tầng theo tỷ lệ 50/50 theo 

từng khu vực (miền Bắc, Trung, Nam) và theo từng tỉnh thuộc các khu vực đó. 

Việc sử dụng chung hạ tầng hiện có của mỗi doanh nghiệp được thực hiện trên 

nguyên tắc doanh nghiệp sở hữu cơ sở hạ tầng phải sắp xếp lại thiết bị trên cột 

anten để bố trí vị trí tối ưu nhất có thể cho doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng. 
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Thỏa thuận nhằm mục đích tối ưu hóa chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của cả hai bên. Doanh nghiệp có hạ tầng sẽ đàm phán với chủ cho thuê mặt 

bằng để đảm bảo cho phép doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng được lắp đặt thiết bị 

thu phát sóng (indoor và outdoor) và vận hành khai thác trong suốt quá trình sử 

dụng. 

Đối với những vị trí cơ sở hạ tầng hiện có của doanh nghiệp này phù hợp với 

vị trí quy hoạch của doanh nghiệp kia, nhưng không đảm bảo yêu cầu về chất 

lượng cơ sở hạ tầng để sử dụng chung, hai doanh nghiệp thống nhất bằng văn bản, 

đề nghị Cục Viễn thông thông báo tới Sở TT&TT các tỉnh/thành phố phê duyệt 

triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch phát triển mạng lưới của mỗi 

doanh nghiệp.Đối với những vị trí không thuộc danh sách chia sẻ, sử dụng chung 

cơ sở hạ tầng giữa VNPT và MobiFone hoặc các doanh nghiệp viễn thông khác, 

các bên sẽ đề nghị Cục Viễn thông thông báo tới các Sở TT&TT phê duyệt, cấp 

phép cho các doanh nghiệp để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch 

phát triển mạng lưới của mỗi doanh nghiệp. 

Với thỏa thuận hợp tác này, năm 2020, VNPT và MobiFone sẽ sử dụng 

chung 700 vị trí trạm phát sóng của nhau, qua đó tối ưu hóa chi phí đầu tư, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của cả hai bên. Đây cũng là tiền đề quan trọng để VNPT và 

MobiFone tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực sử dụng chung cơ 

sở hạ tầng viễn thông. 

II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG, CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ  

8h sáng 9/5, Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp: Cùng 

nỗ lực - Vượt thách thức - Đón thời cơ - Phục hồi nền kinh tế” do Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. 

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng khai mạc hội nghị trực tiếp và trực 

tuyến “Thủ tướng chính phủ gặp doanh nghiệp: Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón 

thời cơ, phục hồi nền kinh tế” như sau: 

Thưa quý vị đại biểu, các đại diện của các thành phần kinh tế, 

Thưa đồng bào, đồng chí, 

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, tôi xin chào mừng quý vị đến dự Hội nghị 

quan trọng này. 

Như quý vị đã biết, đã có một Việt Nam hào khí vào những thời khắc này 

của cách đây hàng chục năm. 

Người dân Việt Nam khi ấy đã sống trong không khí hân hoan của những sự 

kiện lịch sử trọng đại của dân tộc như Chiến thắng Mùa Xuân 30/4, Chiến thắng 

Điện Biên Phủ (7/5) lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Và chúng ta vừa đi qua 

ngày Hội của những người lao động khắp thế giới 1/5, đặc biệt ngày hôm nay 9/5- 

Hồng quân Liên Xô đã hoàn toàn chiến thắng Phát xít Đức. 
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Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và 

nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ và Nhà máy Đèn Bờ 

Hồ. Người từng nói: “Chúng ta có quyết tâm, chúng ta nhất định khôi phục được 

kinh tế, nâng cao được đời sống của toàn dân” Lời động viên của Người là một tài 

sản vô giá, như lời hiệu triệu đã tạo động lực cho nhân dân Miền Bắc khôi phục và 

tăng gia sản xuất, làm tốt vai trò hậu phương cho tiền tuyến lớn Miền Nam. 

Cũng tháng 5, vào ngày 19 của cách đây đúng 130 năm, non sông Việt Nam 

đã sinh ra Hồ Chí Minh và rồi Người đã làm rạng danh dân tộc Việt Nam ta. Với lẽ 

đó, nếu như năm 2020 được xem là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước 

thì Tháng 5 có thể xem một trong những tháng đẹp nhất và có ý nghĩa trong năm ở 

Việt Nam. 

Thưa quý vị Đại biểu, 

Chúng ta đang ở vào thời khắc mang tích bước ngoặc mới của lịch sử do đại 

dịch mang tên COVID-19 gây ra. Hiếm có một biến cố y tế nào có tác động đến 

hầu hết các quốc gia và vũng lãnh thổ như đại dịch COVID-19. Nó vượt xa tác 

động của đại dịch SARS 2002, đại dịch cúm H1N1 (2009) và có thể so sánh với 

các đại dịch trong lịch sử nhân loại như đại dịch hạch, cái chết đen, bệnh đậu mùa, 

đại dịch tả, cúm Tây Ban Nha, đại dịch sởi, v.v…  

Về mặt y tế: Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hàng tỷ người trên hành 

tinh này. Đến thời điểm hiện nay đã có gần 4 triệu người nhiễm bệnh ở hơn 210 

quốc gia/vùng lãnh thổ, gần 300 nghìn người chết. 

Trên phương diện kinh tế, khủng hoảng y tế đã tác động đến mọi hoạt động 

của nền kinh tế, từ phía cung đến phía cầu, từ thị trường tài chính đến nền kinh tế 

thực, từ sản xuất đến tiêu dùng, từ công nghiệp đến dịch vụ, từ hàng không đến du 

lịch, từ nội thương đến ngoại thương, từ các ngành thâm dụng lao động cho đến 

thâm dụng công nghệ, từ dầu mỏ đến ô tô, từ các nước đang phát triển đến quốc 

gia phát triển, bất kể quy mô kinh tế nhỏ hay lớn đều không tránh khỏi tác động. 

Tuy nhiên, như bao biến cố lớn lịch sử, cuối cùng loài người cũng sẽ chiến 

thắng mặc dù có thể có nhiều tổn thất và mất mát, thậm chí có những người đã 

không thể vượt qua. Vậy ai sẽ là người sống sót? Trong lĩnh vực sinh học, Cha đẻ 

thuyết tiến hóa Darwin từng nói: “Không phải loài mạnh nhất hay thông minh nhất 

mà loài có khả năng thích nghi tốt nhất sẽ sống sót”. 

Trong lĩnh vực xã hội, có thể tạm nói rằng những doanh nghiệp, những Hợp 

tác xã, những hộ cá thế có thể tham dự sự kiện hôm nay là những Cơ sở sản xuất 

kinh doanh có năng lực cạnh tranh thích nghi tốt nhất. Trong khi chúng ta vui vì 

điều này thì chúng ta cũng rất tiếc khi đã có những doanh nghiệp gặp khó khăn 

phải giải thể hoặc phá sản thời gian qua. 

Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ 3% là rời thị trường, còn lại 97% đang chờ cầu 

đề hoạt động trở lại. TPHCM quý I tăng 1,03% GDP chứ không phải 0,42% như 

đã công bố. TP. Hà Nội GDP quý I là 3,5% còn ở Hải Phòng tăng đến 14,9%. 

Thưa quý vị, 

Tác động của đại dịch lên kinh tế thật to lớn. Theo tổ chức Oxfam: “Cuộc 

khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra có sức ảnh hưởng nghiêm trọng 
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hơn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.” Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới 

mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng âm 

3% trong năm nay, đánh dấu một cuộc suy thoái sâu nhất kể từ Đại suy thoái của 

những năm 1930 (Lưu ý, năm 2009, dưới tác động của khủng hoảng kinh tế, tăng 

trưởng của thế giới cũng chỉ giảm 1,68%). Trong khi đó, Mỹ tăng trưởng âm 5,9%, 

khu vực Euro âm 7,5%. Kinh tế Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên trong gần ba thập 

kỷ, khi tăng trưởng âm 6,8% trong quý 1 so với cùng kỳ. Các nền kinh tế ASEAN-

5 dự báo cũng tăng trưởng âm 0,6% trong năm nay. 

Riêng với Việt Nam, cuối tháng 3, Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam sẽ 

tăng trưởng 4,9% trong năm nay. Quý I vừa qua chúng ta đạt tăng trưởng 3,82%, 

mặc dù mức thấp nhất của Quý I trong hơn 10 năm gần đây, tuy nhiên đây vẫn là 

mức tăng trưởng khá cao so với bối cảnh chung của thế giới. Nhận định của WB 

cho thấy Việt Nam vẫn duy trì được nền tảng khá tốt, ở mức cao nhất trong khu 

vực ASEAN và Châu Á. Trong số các nước ASEAN 5, Việt Nam là quốc gia có 

triển vọng tăng trưởng tốt nhất. 

Trước thách thức đó, Việt Nam đã theo đuổi chiến lược “mục tiêu kép”, một 

mặt vừa phòng chống dịch, mặt khác vẫn đảm bảo duy trì hoạt động kinh tế tối 

thiểu đi kèm với các cải cách thể chế và cơ cấu để ngọn lửa tăng trưởng vẫn phải 

cháy và có thể sớm bùng lên trở lại ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Trên phương diện y tế: Mô hình chống dịch của Việt Nam được nhiều nước 

và tổ chức quốc tế như WHO đánh giá cao. Đến nay, sau hơn 23 ngày, Việt Nam 

không có ca nhiễm mới (trừ người nhập cảnh vào Việt Nam đã được cách ly) và 

cũng chưa có người chết. Tại sao chúng ta có thể thành công như vậy? Trước hết 

đó là do dân tộc ta đã có sẵn chất đề kháng của tinh thần đoàn kết, tiếp đó là tính 

kỷ luật và tuân thủ của người dân. Điều này cho thấy một chân lý, đó là nếu mỗi 

người chấp nhận hy sinh một phần lợi ích nhỏ của mình thì tất cả đều được lợi, mặt 

khác Đảng, Nhà nước chúng ta đã có quyết sách đúng, quyết liệt, kịp thời và đồng 

bộ. Chúng ta không được chủ quan nhưng cũng đừng lo lắng vì chúng ta đã kiểm 

soát được Covid-19 rồi. 

Trên phương diện kinh tế: Mặc dù phải tuân thủ các lệnh giãn cách xã hội và 

sự gián đoạn nguồn cung do tình trạng đóng cửa thị trường ở nhiều nước nhưng 

kinh tế Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân 

đạt được của các nước phát triển ngay trong thời kỳ thuận lợi. Trong khi nhiều 

nước phát triển đang chịu gánh nặng tài chính lớn thì Việt Nam đã tích lũy được 

nguồn lực nhờ những năm tăng trưởng thuận lợi gần đây. Điều này cho thấy Việt 

Nam không phải quá phụ thuộc vào thị trường thế giới như nhiều ý kiến, đồng thời 

chứng minh rằng năng lực nội sinh của kinh tế Việt Nam, của cộng đồng doanh 

nghiệp Việt Nam là vô cùng lớn. 

Thưa quý vị, 

Để góp phần giảm nhẹ các tác động của dịch bệnh lên nền kinh tế và đời 

sống người dân, thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng 

Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo và chính sách hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp và 

người dân gặp khó khăn. 
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Mới đây Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra yêu cầu 

“Chống dịch nhưng nhiệm vụ lớn nhất là sản xuất phải phát triển, đời sống nhân 

dân được bảo đảm.” Tôi cũng từng nói, khi các lệnh giãn cách được nới lỏng, dịch 

bệnh qua đi, các nhịp đập xã hội dần trở lại bình thường, nền kinh tế sẽ như chiếc 

lò xo bị nén lại và giờ là lúc sẵn sàng để bung ra.  

Với tinh thần đó, Thủ tướng đã chỉ đạo cả hệ thống phải tập trung hơn nữa 

việc khởi động lại nền kinh tế, phấn đấu GDP năm 2020 đạt mức tăng trưởng trên 

5%. Đồng thời phải kiểm soát lạm phát dưới 4%. Muốn như vậy, chúng ta phải tập 

trung vào 5 mũi giáp công: (1) thu hút đầu tư các thành phần kinh tế trong nước, 

trước hết là đầu tư tư nhân, (2) thu hút FDI, (3) đẩy mạnh xuất khẩu, (4) thúc đẩy 

đầu tư công, (4) khuyến khích tiêu dùng nội địa. 

Để cụ thế hóa chiến thuật đó, Hội nghị hôm nay được tổ chức nhưng trong 

một bối cảnh, điều kiện và yêu cầu rất khác so với nhiều hội nghị Thủ tướng với 

doanh nghiệp  từng được tổ chức trước đây. 

Tôi xin nêu mong muốn: Hội nghị hôm nay phải thể hiện được tinh thần yêu 

nước, mà yêu nước thì phải hành động, mà hành động thì phải quyết liệt; phải có 

quyết tâm mạnh mẽ trong điều kiện mới; như lò xo bị nén lại, giờ bật lên để phát 

triển.Việt Nam chúng ta, doanh nghiệp ở đất nước Việt Nam cần đóng góp vào 

phát triển hình chữ V chứ không phài là chữ U mà càng không thể là chữ W. 

Chúng ta thừa nhận rằng Việt Nam còn nhiều nút thắt. Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ và cá nhân Thủ tướng luôn lo nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, Hội nghị 

này không phải là dịp để bàn lùi, than nghèo, kể khổ; không phải kể lể, than vãn về 

những khó khăn của doanh nghiệp mà phải nêu được những trở ngại lớn đối với cả 

ngành, đề xuất ý tưởng, giải pháp để cả ngành, cả đất nước đi lên. Chính phủ sẽ 

tìm cách thúc đẩy doanh nghiệp tăng năng suất bởi chỉ có tăng năng suất mới là 

nguồn gốc bền vững của lợi nhuận. 

Để đạt được mục tiêu đó của Hội nghị hôm nay, các ngành ở Trung ương, 

các địa phương, doanh nghiệp phải dành thời gian phát biểu quý giá của mình để 

hiến kế, đề xuất với chính phủ. Doanh nghiệp phải chủ động, tích cực hơn trong 

việc tham gia xây dựng luật pháp, thực thi trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, 

minh bạch, cạnh tranh, và hiệu quả. 

Tôi đặt kỳ vọng: Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, đó là Hội nghị thể 

hiện sự kết tinh của tinh thần yêu nước của người dân và doanh nghiệp đối với sự 

phát triển của đất nước; một quyết tâm tái cơ cấu, vượt lên trên các yếu kém để 

tăng tốc phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng. Đây là cơ hội để chúng ta không chỉ 

tạo dựng tinh thần đoàn kết và niềm tin, mà còn cả bản lĩnh, trí tuệ, lòng yêu nước, 

yêu lao động của chúng ta. Lao động là vinh quang, làm việc để thấy mình có vinh 

dự và còn có khả năng lao động, đóng góp cho xã hội, quê hương, đất nước. Các 

doanh nghiệp kể cả hệ thống ngân hàng cùng nhau sẻ chia, cùng nhau hợp tác và 

quyết tâm cao để đóng góp cho sự phát triển đất nước, phát triển bản thân doanh 

nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động. 

Tinh thần này phải được lan tỏa mạnh mẽ và có chiều sâu trong cả hệ thống 

các cơ quan Nhà nước lẫn doanh nghiệp, người lao động. Hội nghị lần này phải có 
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kết quả cụ thể, không nói suông, nói rồi để đó; phải thể hiện được tinh thần tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp để tăng tốc phát triển và với trách nhiệm đó, ngoài sự 

phấn đấu quyết liệt, chủ động của bản thân doanh nghiệp và người dân thì trách 

nhiệm của cơ quan Nhà nước, các cấp, ngành rất quan trọng. 

Đối với bộ ngành: Các bộ ngành phải xắn tay áo vào làm, các địa phương 

phải tháo gỡ trực tiếp cho doanh nghiệp. Một tinh thần cải cách đổi mới thúc đẩy 

phát triển trong lúc chúng ta gặp khó khăn cần phải được hun đúc. Một tinh thần 

dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; một tinh thần dám đổi mới, kiến tạo 

phát triển; một tinh thần dựa vào sức mạnh của 100 triệu dân. Chúng ta cần lưu ý 

trong giải quyết công việc, Không phải quyền anh, quyền tôi lúc này mà chính là vì 

đất nước, vì dân tộc, vì 100 triệu dân, cần quán triệt để có sự hợp tác thành công. 

Thủ tướng yêu cầu: Trong phát biểu của các bộ ngành hôm nay phải rõ ràng, 

chất lượng, trọng tâm, đặc biệt là phải nêu rõ được những hỗ trợ, chính sách nào, 

giải pháp nào khác và mới mẻ đối với doanh nghiệp thay vì chỉ nói “toàn chuyện 

biết rồi”. Và đặc biệt là phải quản lý cán bộ công chức, chống lại sự vô cảm, tiêu 

cực, nhũng nhiễu, gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với 

việc chấn chỉnh, quản lý cán bộ, thì phải đẩy manh áp dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý nhà nước, tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, hạn chế 

tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ  với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công 

việc. 

Do đó, Hội nghị này phải nêu được những giải pháp, ý tưởng mới, chẳng hạn 

nhưvề thị trường, về kết nối chuỗi giá trị, về một chất keo để dán lại các điểm đứt 

gãy, về lao động, thuế, phí, v.v…, nhất là thủ tục về đất đai. 

Chúng ta đã có gói “Đùm bọc” hay “San sẻ” 62.000 tỷ đồng rồi, chưa kể 

giảm giá điện 12 ngàn tỷ đồng, giảm giá viễn thông, internet 15 ngàn tỷ đồng, giảm 

giá nước sinh hoạt 10 ngàn tỷ đồng; bây giờ là lúc bàn đến chính sách “Tăng tốc” 

hay chính sách “Đòn bẩy” 

Chúng ta đã chứng kiến tinh thần “Chống dịch như chống giặt”, giờ đây, 

tinh thần “Chống trì trệ như chống dịch” cần phải được thúc đẩy.Thủ tướng đã 

nhiều lần nêu virus trì trệ? Vậy virus trì trệ ở đâu? Đừng nhìn người khác, cơ 

quan/tổ chức khác, bộ ngành khác, địa phương khác. Virus trì trệ nằm ngay trong 

chính bản thân chúng ta, tổ chức của chúng ta, địa phương của chúng ta, doanh 

nghiệp của chúng ta.  

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng có 6 lời đề nghị dành cho cộng đồng 

doanh nghiệp Việt Nam: 

1-Yêu tổ quốc: 

Vì làm gì mà không nghĩ đến tổ quốc thì không thể thành doanh nghiệp lớn 

được. Yêu tổ quốc cũng có nghĩa là phải thượng tôn pháp luật, phải có tinh thần 

chia sẻ. Nhân đây, Thủ tướng gửi lời cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành và 

chia sẻ khó khăn với Chính phủ, nhiều tấm gương chia sẻ, nhân ái thật là cảm 
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động, doanh nghiệp lớn góp nhiều, doanh nghiệp nhỏ góp ít, nhiều hộ cá thể sẵn 

sáng nhường cơm sẻ áo lúc dịch bệnh 

2-Đoàn kết: 

Vì mất đoàn kết là tự mình làm yếu mình, cần hợp tác với nhau, chia sẻ cùng 

nhau. 

3-Không nản chí: 

Vì nản chí là tự mình bỏ cuộc [Môi trường kinh doanh nào cũng có khó khăn 

và thách thức. Do đó đừng nghĩ không khó khăn, đừng mong dễ dàng, vì dễ dàng 

thì đã không đến lượt chúng ta] 

4-Năng động/quyết đoán: Vì thụ động/lưỡng lự là tự mình đánh mất cơ hội. 

5-Sáng tạo:Vì thiếu sáng tạo là tự mình tụt lại phía sau. 

6-Có niềm tin: Vì không có niềm tin là tự mình chối bỏ mình. 

Thưa quý vị, 

Tôi xin nhắc lại: Việc dự thảo Chiến lược kinh tế- xã hội 10 năm 2021- 2030 

để trình Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt: một tầm nhìn rằng Việt Nam sẽ trở thành 

một quốc gia thịnh vượng vào năm 2045 có thể sánh vai với các nước trong khu 

vực và thế giới. Dịch bệnh không làm chúng ta thay đổi mục tiêu và tầm nhìn này. 

Tôi xin hỏi: Vậy tầm nhìn của doanh nghiệp 2045 thế nào? Doanh nghiệp 

các bạn sẽ ở đâu vào năm 2045? 

Kinh tế nhà nước thời gian khó khăn, dịch bệnh đã phát huy vai trò tốt như 

phân phối, cung cấp điện nước, viễn thông, cung cấp gạo,… Hiện chúng ta đã có 

các tập đoàn lớn vươn tầm cạnh tranh quốc tế… 

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có doanh nghiệp nào lọt tốp 500 doanh 

nghiệp lớn nhất thế giới. Liệu đến 2045, tức tròn 25 năm nữa, chúng ta có thể có 

những doanh nghiệp tầm cỡ thế giới không? Thiết nghĩ, 25 năm là đủ để xuất hiện 

những doanh nghiệp khổng lồ mang tên Việt Nam (Made in Việt Nam). 

Hãy nhớ rằng, 25 năm trước thế giới chưa từng nghe đến Facebook (2004), 

Alibaba (1999), Google (1998)… Mong các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta hãy 

nghĩ đến khả năng đó; không điều gì là không thể; hãy dám nghĩ lớn, làm lớn; 

đừng sợ thất bại vì thất bại là mẹ thành công; hãy cứ ước mơ và hành động, biến 

ước mơ thành hiện thực. 

Thưa các đồng chí và thưa quý vị đại biểu, 

Sau thời gian giãn cách xã hội, có lẽ các lãnh đạo doanh nghiệp đã có đủ 

thời gian quý báu để tư duy lại về con đường phát triển mới doanh nghiệp mình? 

Thiết nghĩ, đây là cơ hội to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chúng ta. 

Cơ hội này trước hết dành cho doanh nghiệp trong nước, nhưng nếu chúng ta 

không biết tận dụng, không nắm bắt được cơ hội đó, các doanh nghiệp nước ngoài 

sẽ đến lấy. Xin nêu 2 thí dụ: 

Trong 4 tháng đầu năm 2020, cam kết vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước 

ngoài FDI đạt 12,3 tỷ USD, mặc dù giảm 15,5% so cùng kỳ, song điều ngạc nhiên 

là giá trị vốn cam kết đã tăng trở lại trong tháng 4 khoảng 81% so với tháng 3 

trước đó và tăng hơn 62% so với tháng 4 năm trước. Tôi đánh giá cao đầu tư vào 

Việt Nam của các FDI. 
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Riêng tháng 3/2020, có hơn 80 tỷ USD rút khỏi các quỹ đầu tư trái phiếu và 

cổ phiếu thị trường mới nổi. Trong gam màu xám đó, Việt Nam xếp hạng 12/66 thị 

trường mới nổi về độ vững mạnh tài chính. Điều này cho thấy, tiềm năng tăng 

trưởng dài hạn của Việt Nam là vô cùng lớn và luôn bền vững ngay cả trong những 

thời khắc khó khăn như vừa qua và thị trường chứng khoán ngày hôm qua tăng 

trưởng tốt, nước ngoài đã mua ròng mạnh mẽ chấm dứt bán ròng liên tục 26 phiên. 

Tờ Economics đánh giá Việt Nam thuộc nhóm nền kinh tế an toàn sau đại dịch với 

các chỉ số nợ công, nợ nước ngoài, chỉ số đi vay, dự trữ ngoại hối. Còn WB nhận 

định: kinh tế vĩ mô ổn định, nợ chính phủ xuống thấp, khả năng chống chịu, bao 

gồm cả dự trữ ngoại hối lớn, giảm lãi suất kịp thời,… Đó là kết quả những năm 

gần đây kinh tế phát triển, các cân đối lớn của nền kinh tế cũng được củng cố và 

tăng cường ở nước ta. Chúng ta đã ký hàng chục hiệp định thương mại tự do, mở 

ra không gia chưa từng có trong việc tiếp cận thị trường quốc tế thuận lợi. 

Có thể nói, làn sóng dịch chuyển chuỗi giá trị hiện nay đang xem Việt Nam 

như một ô cờ vua trung tâm mà các kỳ thủ nào cũng muốn sớm chiếm lĩnh. Các 

doanh nghiệp Việt Nam đang cầm quân trắng và có cơ hội đi trước. Các bạn hãy 

nhanh tay tận dụng cơ hội đó! 

Thưa quý vị, 

Chúng ta từng nghĩ rằng với những thành quả KT-XH đạt được trong năm 

2019, việc hoàn thành các mục tiêu đặt ra cho năm 2020 cũng như cho cả nhiệm kỳ 

2016-2020 sẽ có những khó khăn. Tuy nhiên, việc gì quá dễ dàng đạt được thì 

thường kém ý nghĩa. Đến nay, chúng ta hiểu thêm rằng mức độ thành công được 

xác định không phải bởi những gì chúng ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại 

chúng ta đã vượt qua. 

Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi chúng ta thể hiện bản 

sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương 

cầu”; tô điểm cho bản lĩnh, ý chí, khí chất của con người Việt Nam. 

Và như ai đó đã từng nói, khó khăn không phải là thứ sinh ra để đánh bại 

chúng ta mà để chúng ta đánh bại nó, và như tôi đã nói, tháng 5 là một trong những 

tháng đẹp nhất trong năm – tháng sinh nhật Bác, tôi xin dẫn bài thơ “Tự khuyên 

mình” của Bác như để động viên chúng ta mỗi khi gặp khó khăn: “Ví không có 

cảnh đông tàn - Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”. 

Xin chúc sức khỏe và sự thành công của hội nghị. Xin cảm ơn! 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Thuốc sốt rét có giúp gì cho bệnh nhân Covid-19? 

Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa New England hôm 

7/5, báo cáo cho rằng thuốc sốt rét không cải thiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân 

Covid-19, cũng không giúp giảm thời gian thở máy hay ngăn ngừa nguy cơ tử 

vong. Tiến sĩ Neil Schluger tác giả của nghiên cứu cho biết: không thấy thuốc 

hydroxychloroquine có tác dụng trong việc giảm khả năng tử vong hoặc thời lượng 

dùng máy thở. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cũng không khá hơn chút nào. 
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Trong số 881 bệnh nhân dùng hydroxychloroquine, 32,2% cuối cùng vẫn phải 

dùng máy thở hoặc qua đời. Tỷ lệ này ở những người không uống thuốc 

là 14,9%. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho rằng không thể khẳng định thuốc sốt 

rét gây chết người nhiều hơn phương pháp điều trị tiêu chuẩn. 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 


