Phát biu khai mc, Th trng B Ngoi giao Tô Anh Dng cho bit, trong thi gian n lc phòng, chng dch bnh
COVID-19, Chính ph Vit Nam ã trin khai nhiu bin pháp linh hot phù hp thc tin và din bin dch bnh
trong tng thi im; t quan im “Zero COVID” sang thích ng an toàn, linh hot; ng thi ban hành nhiu ngh
quyt, chính sách h tr doanh nghip và ngi dân chu nh hng bi dch COVID-19. Các a phng vì vy cng
ã sn sàng tâm th bc vào giai on phc hi kinh t. Hi ngh gp g Hoa K ln này có ý ngha thit thc nhm h tr
doanh nghip thích ng linh hot phc hi kinh t sau Covid-19. Th trng cng gi li cám n doanh nghip Hoa
K ã ng hành cùng Chính ph Vit Nam trong dch bnh, thông qua vic vn ng Chính ph Hoa K ng h kp
thi vaccine cho Vit Nam. ng thi, bày t mong mun cng ng doanh nghip Hoa K tip tc hp tác mnh m vi
các b ngành, a phng Vit Nam, ng h và trc tip tham gia tin trình phát trin quan h hai nc trong thi gian
ti.

Qung cnh Hi ngh
i bin lâm thi i s quán Hoa K ti Vit Nam Marie Damour ánh giá nn kinh t Vit Nam ang trên à khi sc tr
li. ây là mt du hiu áng mng i vi Hoa K, bi nn kinh t hai quc gia có mi liên h cht ch. Theo ó, Vit Nam
là i tác thng mi ln th 10 ca Hoa K, nhp khu ln t Hoa K các vt t, hàng hóa phc v h tr s phát trin nn
kinh t và là mt xích quan trng trong chui cung ng cho Hoa K nói riêng, c th gii nói chung.
Lãnh o các tnh, thành ph nh Thành ph H Chí Minh, Bình Dng, Long An, à Nng…. qua hi ngh ã chia
s nhng kinh nghim phòng, chng dch và thích ng an toàn vi COVID-19; cùng tho lun, trao i, a ra gii
pháp phc hi m ca, chia s nhng khó khn, thách thc, tn dng ti a tim nng hp tác cùng có li, cùng thc
hin chin lc hiu qu, va duy trì chui cung ng va phát trin kinh t hu i dch COVID-19 ti khu vc kinh t phía
Nam.
Phát biu ti Hi ngh, Phó Ch tch UBND thành ph Ngô Th Kim Yn cho bit, à Nng có c cu du lch dch v
chim t trng ln nên b nh hng nng n n s phát trin kinh t - xã hi. khôi phc du lch và phát trin kinh t, à
Nng ã và ang thc hin các bin pháp thích ng an toàn, linh hot, kim soát dch bnh. Thành ph luôn tp
trung làm tt công tác t chc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho ngi dân. Hin nay, ã có 99% ngi trên
18 tui c tiêm mi 1, hn 70% ngi trên 18 tui ã tiêm mi 2, 99% tr t 14 tui tr lên ã c tiêm chng. Vic t chc
tiêm chng vc-xin nhanh và trin khai nhiu chính sách h tr doanh nghip nh min gim chi phí mt bng,
thu, h tr doanh nghip xét nghim, hng dn, h tr phòng, chng Covid-19 ti ni sn xut, … là iu kin thun li
cng ng doanh nghip ti à Nng khôi phc sn xut, bo m chui cung ng hàng hóa trong và ngoài nc.

Phó Ch tch UBND thành ph Ngô Th Kim Yn phát biu ti Hi ngh

Phó Ch tch Ngô Th Kim Yn cho bit Hoa K là i tác rt quan trng ca thành ph trên nhiu phng din, nh:
thng mi, u t, du lch, i ngoi, vn hóa. Vì vy, thành ph mong mun thu hút c các nhà u t ln t Hoa K vào
sn xut trên các lnh vc công ngh cao, công ngh thông tin tp trung, công nghip h tr công ngh cao,
logistics ti à Nng.
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