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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 
Số: 63 /CV-VASEP 

V/v kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp 

Thủy sản mua/tiêm vắc xin Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2021 
 

 

Kính gửi: 

Đồng Kính gửi: 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo 

Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 

- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 

 Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) và cộng đồng các doanh 

nghiệp (DN) thủy sản trân trọng cám ơn Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

Phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế đã luôn nỗ lực hết mình thời gian qua cho mục 

tiêu kép, khắc phục hiệu quả dịch bệnh và duy trì sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khoẻ 

người dân, cộng đồng. 

 Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam đang trở nên nghiêm 

trọng và ngày càng có dấu hiệu phức tạp, đặc biệt tại các khu công nghiệp và các nhà 

máy có sử dụng nhiều lao động. Đây thực sự đang là mối lo lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến 

nền kinh tế nói chung, đến sự tồn tại của các doanh nghiệp và việc làm, đời sống người 

lao động, đặc biệt với các ngành và các DN sử dụng nhiều lao động như thuỷ sản. 

 Toàn ngành Thủy sản Việt Nam có hơn 4 triệu lao động trên toàn chuỗi, riêng khu 

vực chế biến là hàng trăm ngàn lao động – tập trung phần lớn tại đồng bằng sống Cửu 

Long, Miền nam và Nam Trung bộ. Nhiều nhà máy sử dụng từ 500 đến 3.000 người, một 

số nhà máy lớn sử dụng 5.000 – 10.000 lao động, mật độ lao động cao. Ngành đã góp 

phần đảm bảo việc làm và sinh kế cho nông-ngư dân tại nhiều địa phương, đóng góp 

quan trọng về kim ngạch xuất khẩu của đất nước với khoảng 8,5 – 8,8 tỷ USD/năm trong 

3 năm trở lại đây.  

 Việt Nam chúng ta đang được thế giới đánh giá là điển hình về thành công trong 

phòng chống dịch và giữ vững sản xuất ổn định. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tiếp tục 

duy trì được điều này, thành quả của cả hệ thống chính trị, của nền kinh tế, của DN và 

người lao động sẽ có nguy cơ bị phá vỡ. Khi một DN chỉ cần bị giãn cách, cách ly không 

sản xuất từ 14-21 ngày thì coi như kế hoạch sản xuất-kinh doanh một năm tan vỡ, hậu 

quả vô cùng to lớn. DN đứng trước nguy cơ đóng cửa, phá sản và người lao động bị mất 

việc làm. Nếu rủi ro, thiệt hại toàn ngành có thể lên tới hàng tỷ USD và ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tình hình kinh tế cũng như uy tín ngành hàng của Việt Nam. 

Trước tình hình như vậy, Hiệp hội VASEP và các DN thuỷ sản thành viên vô 

cùng cảm kích về kết luận với nhiều nội dung mới & quan trọng của Thủ tướng Chính 

phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 24/5/2021 về phòng chống dịch Covid-

19. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện các quy định để có chiến lược hoàn 

chỉnh về phòng chống dịch trong khu công nghiệp; thực hiện bằng được chiến lược 

vaccine theo tinh thần thần tốc, nỗ lực hơn nữa. Đây cũng là nội dung chủ đạo tại Công 
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điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tường Chính phủ về việc bảo đảm an 

toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp. 

 Vì ý nghĩa đặc biệt quan trọng này và tinh thần cao nhất về chung tay với Chính 

phủ, Hiệp hội VASEP kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ: 

1. Cho phép Hiệp hội VASEP, đại diện cho các DN thuỷ sản thành viên, được 

đăng ký mua 500.000 liều vaccine mà Chính phủ đang đặt mua theo kế hoạch-

chương trình của Chính phủ; 

2. Toàn bộ chi phí mua 500.000 liều vaccine và tổ chức tiêm, Hiệp hội cùng các 

DN thành viên sẽ chủ động và đóng góp đầy đủ ngay theo kế hoạch của Chính 

phủ. 

 Hiệp hội VASEP và các DN thuỷ sản thành viên xin trân thành cảm ơn sâu sắc tới 

Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 Thông tin liên hệ của Hiệp hội: Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng Thư ký HH, 

email: namnh@vasep.com.vn và điện thoại: 0983.609.228 

 Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCH và BKT HH; 

- VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VPHH. 

TM. BAN CHẤP HÀNH  HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI 

 

 

Ngô Văn Ích 
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