
KÍNH GỬI:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (The World Bank) 

trân trọng kính mời đại diện QuÝ đại biểu tham gia theo dõi trực tuyến sự kiện: 

Một số phát hiện chính từ điều tra doanh nghiệp năm 2020

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

LỄ CÔNG BỐ BÁO CÁO

Báo cáo “Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số phát hiện chính 
từ điều tra doanh nghiệp năm 2020” được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát hơn 10.000 doanh 
nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm vừa qua. Báo cáo nhằm nhận diện tác động 
của dịch COVID-19 lên hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng ứng phó, chống chịu của các 
doanh nghiệp đối với đại dịch toàn cầu này. Bên cạnh đó, Báo cáo còn tìm hiểu đánh giá và kỳ vọng 
của doanh nghiệp về những chính sách của Nhà nước hỗ trợ vượt qua khó khăn do COVID-19.

Trân trọng cảm ơn.

(để nghe tiếng Anh)

Thời gian Nội dung
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(để nghe tiếng Việt)
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SẼ DIỄN RA TRỰC TUYẾN TẠI

CHỦ TỊCH

Vũ Tiến Lộc

9h00 - 11h00, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 03 năm 2021

THỜI GIAN

8:55 - 9:00 Giới thiệu đại biểu

9:50 - 10:15 Bình luận kết quả báo cáo 

10:15 - 10:45 Hỏi đáp

10:45 - 11:00 Bế mạc

9:00 - 9:10 Phát biểu khai mạc

9:10 - 9:20 Phát biểu chào mừng

9:20 - 9:50 Trình bày tóm tắt kết quả khảo sát doanh nghiệp toàn quốc 
về tác động COVID-19

Ông Vũ Tiến Lộc, 
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ông Jacques Morisset, Chuyên gia kinh tế trưởng 
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI

Báo cáo và Lễ công bố được hỗ trợ bởi Chính phủ Australia: 

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ THÔNG TIN SỰ KIỆN VUI LÒNG LIÊN HỆ

QuÝ vị có thể tải về tài liệu của Hội thảo qua đường link rút gọn:
https://bit.ly/wb-vcci-covid19 hoặc scan mã QR ở hình bên phải. 

Hỗ trợ thông tin chung: Chị Nguyễn Lê Hà | 098. 941.2324
Hỗ trợ kỹ thuật: Anh Trương Đức Trọng | 093.444.8585


