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Intel và các doanh nghiệp nước ngoài khác lo sợ các biện 
pháp chống dịch COVID khắc nghiệt tại Việt Nam 
 

Tác giả: TOMOYA ONISHI, biên tập viên báo Nikkei và Kim Dung Tong. 

Người dịch: Nguyễn Chí Thành 

Các công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh lo ngại các hạn chế sẽ ngăn cản đầu tư 

Intel, nhà sản xuất bo mạch hàng đầu của Mỹ và các công ty nước ngoài khác đang hoạt động tại Việt 
Nam bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp đối phó COVID-19 nghiêm ngặt kéo dài ở Thành phố Hồ Chí 
Minh có thể ngăn cản đầu tư, khi Hà Nội chuẩn bị triển khai quân đội ở trung tâm thương mại phía 
nam để ép buộc thi hành các hạn chế này. 

Đại diện của các công ty nước ngoài đã gặp gỡ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn 
nhất đã trở thành tâm điểm của đợt bùng phát tồi tệ nhất cả nước. Để đối phó lây nhiễm tăng phi mã, 
chính quyền trung ương đã công bố các biện pháp nghiêm ngặt tại thành phố sẽ bắt đầu từ thứ Hai và 
kéo dài đến ít nhất là ngày 15 tháng 9. 

 

Các khách hàng đối mặt với các hạn chế COVID-19 chặt chẽ hơn bắt đầu từ thứ Hai đang tìm kiếm thực phẩm 
trên các kệ gần như trống rỗng tại một siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ngày 21 tháng 8 năm 
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Thông tin chi tiết các cuộc trao đổi vẫn chưa được biết rõ. 

Mục đích của cuộc họp hôm thứ Sáu là để chia sẻ những thách thức mà các công ty sản xuất như Intel 
phải đối mặt để duy trì hoạt động, bà Hồ Thị Thu Uyên, Giám đốc Đối ngoại Intel Việt Nam và Mã Lai 
nói với báo Nikkei Asia vào hôm thứ Bảy. 

"Gánh nặng tài chính cho nhân viên thuê nhà là một trong những thách thức rất lớn", bà Uyên nói. 
"Chúng tôi không chỉ nêu quan ngại mà còn đưa ra các giải pháp cho lãnh đạo thành phố là những 
khuyến nghị thiết thực thay vì kéo dài duy trì [các biện pháp hiện tại] sau ngày 15 tháng 9", bà Uyên 
nói với báo Nikkei. 

Công ty Intel Products Việt Nam đang vận hành một nhà máy lắp ráp và kiểm nghiệm tại Khu Công 
nghệ cao Sài Gòn. Theo quy định chống dịch, “1.870 công nhân phải ở khách sạn gần nhà máy. Nó đã 
phát sinh chi phí 140 tỷ đồng (6,1 triệu Đô la Mỹ) trong một tháng kể từ tháng 7. Nếu chúng tôi tiếp tục 
thế này sau ngày 15 tháng 9, nó không chỉ ảnh hưởng đến ngân sách mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch 
sản xuất”, bà Uyên nói với các quan chức thành phố tại cuộc họp theo các báo cáo tại chỗ. 

Theo báo địa phương, bà Uyên nói với chính quyền rằng công ty cam kết làm việc hoàn toàn với chính 
phủ. Nhưng bà kêu gọi phải linh hoạt cho những công nhân đã được tiêm phòng đủ liều được trở về 
nhà. 

Jabil Việt Nam, đơn vị tại chỗ của một công ty sản xuất dịch vụ Hoa Kỳ, cũng đã lặp lại những lo ngại 
của Intel. Công ty cho biết nhiều đối tác kinh doanh đã chuyển đơn đặt hàng sang các nước khác như 
Trung Quốc và Tân Gia Ba do chi phí phát sinh từ việc thực hiện những hạn chế này, báo chí trong 
nước cho biết. 

Trong khi đó, công ty sản xuất máy tính Datalogic của Ý cho biết công ty đã bị giảm doanh số bán hàng 
trong một tháng từ 18,5 triệu Đô la trong tháng 6 xuống 11 triệu Đô la vào tháng 7. Công ty cũng mất 
khoảng 40% lực lượng lao động chỉ còn sót lại 502 người vào tháng 8, Báo Tin Tức Zing đưa tin. Nhiều 
công nhân trình độ cao đã phải vật lộn để tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và phải sống xa gia đình. 

Ông Furusawa Yasuyuki, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết nhà bán lẻ Nhật Bản gặp nhiều khó 
khăn để duy trì hoạt động trong nước do chi phí xét nghiệm COVID-19 bắt buộc phải thực hiện cho 
công nhân tại nơi làm việc, báo Tuổi Trẻ trực tuyến đưa tin. 

Ông Furusawa đề nghị chính quyền thành phố giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thuế giá trị gia 
tăng và bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có đủ thời gian hỗ trợ người lao động. 

Những lo ngại đã được đưa ra khi cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đối mặt với khả năng kéo dài 
các hạn chế sau thời hạn ngày 15 tháng 9 nếu các trường hợp lây nhiễm tiếp tục tăng phi mã. 

Vào thứ Bảy, Việt Nam đã ghi nhận 13.417 ca nhiễm COVID-19 mới, số nhiễm trong ngày cao nhất kể 
từ cuối tháng 4 khi nước này bị đợt lây nhiễm hiện tại tấn công trong khi trước đây được ca ngợi vì 
đã xử lý đại dịch tương đối hiệu quả. Riêng thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 4.084 ca trong khi tỉnh 
Bình Dương phát hiện 6.623 ca. 
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"Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn người lao động được an toàn, doanh nghiệp sản xuất an toàn tuy 
nhiên đợt dịch này do biến thể Delta lây quá nhanh. Nó tác động mạnh đến các hoạt động của doanh 
nghiệp", ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP phát biểu tại cuộc họp hôm thứ 6 với các doanh 
nghiệp nước ngoài. 

Biến thể Delta lây nhiễm nhanh ngày càng trở lên nguy hiểm chết người tại Việt Nam khi tỷ lệ tử vong, 
tính bằng số tử vong trên số nhiễm, không ngừng tăng lên. Vào ngày 20 tháng 8, Việt Nam đã vượt 
Indonenia với tỷ lệ 4,19% so với Indonesia là 4%, theo Our World in Data. Thái Lan và Tân Gia Ba ghi 
nhận 1,18% và 0,58% trong cùng ngày. 

Việt Nam vẫn là nước tụt hậu trong chiến dịch tiêm chủng phòng chống COVID-19 trong khu vực. Tỷ 
lệ người được tiêm chủng mũi đầu tiên tại Việt Nam là 15%. 
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Để đối phó với tình trạng số người chết ngày càng tăng của Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình khoảng 
240 người chết mỗi ngày, quân đội đã lãnh nhiệm vụ hỏa táng các thi thể. Một số người tin rằng số 
người chết thực sự cao hơn do các cơ sở quá tải phải vật lộn để giữ một con số chính xác. 

Đại dịch tiếp tục tàn phá miền nam, đầu tàu kinh tế của đất nước, là đám mây đen che phủ triển vọng 
đầu tư. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 22,3% tổng sản phẩm cả nước và đóng góp 27,5% vào 
ngân sách quốc gia giai đoạn 2011-2019. 

Binh lính và quân đội sẽ được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh Đồng Nai, 
Bình Dương. Đây là nơi có các nhà máy quan trọng do các công ty đa quốc gia từ Hoa Kỳ, Châu Âu, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Tân Gia Ba và Đài Loan vận hành. 

Tổng sản phẩm quốc nội khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng âm, không giống như một năm 
trước đây, Tổng cục Thống kê tháng này cho biết. 

“Hàng chục ngàn doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động. Hàng trăm ngàn lao động mất việc làm. Nguy 
cơ đứt gãy chuỗi sản xuất là rất lớn nếu như không có những giải pháp kịp thời”, ông Võ Văn Hoan, Phó 
Chủ tịch UBND Thành phố đã cảnh báo tại cuộc họp hôm thứ Sáu. 

Ông Phong, Chủ tịch Ủy ban, kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài kiên nhẫn và đặt niềm tin vào các 
chính sách của thành phố để đẩy lùi đại dịch. “Thành phố mong muốn có sự chung tay góp sức của 
doanh nghiệp để cùng vượt qua khó khăn”, ông nói với những người tham dự. 

Vào tối thứ Sáu, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã cách chức ông Phong. "Rất buồn khi thấy Chủ 
tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong từ chức đột ngột và gửi đơn lên Hà Nội, một người bạn và là đối tác 
của Hoa Kỳ, AmCham, và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ", Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam 
đăng tin trên Facebook. 

"Trong những giờ phút cuối cùng của mình với tư cách là chủ tịch, vào sáng thứ Sáu, ngày 20 tháng 8, 
ông ấy đã chăm chú lắng nghe mối quan ngại của AmCham và cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài về 
những thách thức hoạt động trong dịch COVID. Ông ấy rõ ràng đang cố gắng làm hết sức mình để bảo 
vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân TP HCM, trong khi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và sinh 
kế ở mức độ tốt nhất có thể," AmCham (Hiệp hội thương mại Mỹ) cho biết trong bài đăng trên 
Facebook. 

Kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, chính quyền trung ương ở Hà Nội, nơi Đảng Cộng sản đặt trụ 
sở chính, và thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của đất nước, đã duy trì một cán cân quyền lực 
mong manh. 

Cuộc vật lộn để kiểm soát đại dịch và việc sa thải lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trước 
chuyến thăm đầu tiên của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới đất nước vào thứ Ba, một phần 
của chuyến công du châu Á bao gồm điểm dừng trước đó tại Tân Gia Ba. 

Để đối phó với tình trạng hỗn loạn có thể do dịch COVID gây ra ở miền nam, Quốc hội Việt Nam vào 
tháng 7 đã thông qua một nghị quyết cho phép Thủ tướng Phạm Minh Chính và chính phủ có quyền 
ra quyết định nhanh chóng trong đại dịch, nhằm kiểm soát sự bùng phát của vi rút corona. 
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"Thủ tướng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh một cách có hiệu quả, 
sử dụng quyền hạn rộng rãi đã được Quốc hội phê chuẩn", một nhà phân tích chính trị tại địa phương 
cho biết. 

Nguồn: Intel and foreign businesses in Vietnam fear harsh COVID measures, Nikkei Asia. 


