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THƯ CHÚC MỪNG
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trước hết, tôi rất vui mừng khi nhận được thông tin Diễn đàn thường niên mua bán, sáp
nhập doanh nghiệp (M&A) lần thứ 12 - năm 2020, do Báo Đầu tư và AVM Vietnam tổ
chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục được tổ chức vào ngày
24/11/2020 tại TP.HCM.
Việc Diễn đàn được tổ chức chứng tỏ nỗ lực của các đơn vị tổ chức, của cộng đồng
doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc kết nối, kiến tạo các thương vụ đầu tư và M&A trong
bối cảnh bình thường mới. Chủ đề của Diễn đàn M&A 2020 “Trỗi dậy trong trạng thái
bình thường mới” vừa thể hiện được khái quát thị trường M&A Việt Nam, vừa minh
chứng cho những thành công của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu kép: vừa chống
dịch, vừa phát triển kinh tế.
Như chúng ta đã biết, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát trên
phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực, dẫn đến kinh tế thế giới rơi
vào đợt suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ sau Đại khủng hoảng 1929 - 1933.
Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp
cụ thể để vừa chống dịch hiệu quả, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc
đẩy giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tăng trưởng kinh tế.
Nhờ những nỗ lực đó, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt
mức tăng trưởng 2,12% trong 9 tháng, ước đạt 2 - 3% trong cả năm 2020. Việt Nam là
một trong số ít nền kinh tế có tăng trưởng dương trên toàn cầu và là một trong những
quốc gia có tăng trưởng cao nhất trong khu vực.
Không những thế, nhờ những thành công trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19,
uy tín và vị thế của Việt Nam đang được đánh rất cao. Cả thế giới đã biết đến Việt Nam
như một “sự tin cậy chiến lược”, một điểm đến đầu tư an toàn và sẵn sàng đón nhận dòng
vốn đầu tư đang dịch chuyển.
Bằng chứng là, trong 10 tháng năm 2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới,
điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vẫn đạt 23,48 tỷ USD,
bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019; vốn thực hiện đạt 15,8 tỷ USD, bằng 97,5% so với
cùng kỳ năm 2019.
Tuy có sự suy giảm nhất định, nhưng xét trong bối cảnh đầu tư toàn cầu suy giảm rất
mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thì kết quả này tốt hơn nhiều quốc gia khác,
thể hiện sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt giới đầu tư quốc tế.

Tương tự như vậy, trong hoạt động M&A, giá trị M&A năm 2020 tuy có suy giảm,
nhưng vẫn có nhiều thương vụ đáng chú ý, tạo nền tảng cho sự bứt phá mạnh hơn trong
giai đoạn 2021 - 2022. Theo dự báo, sau Covid-19, hoạt động mua bán, sáp nhập doanh
nghiệp sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn.
Việt Nam đang chuẩn bị bước sang năm 2021, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là
năm tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, là năm đầu tiên
thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược Phát triển
kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Dù tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến
phức tạp, khó lường, nhưng Chính phủ khẳng định quyết tâm đẩy mạnh cơ cấu lại nền
kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và
sức cạnh tranh.
Đồng hành với Chính phủ, các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần tiếp tục đổi mới tư duy
phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức
thành cơ hội, tận dụng tốt các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu
hướng dịch chuyển đầu tư, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Một
chiến lược M&A hợp lý chính là công cụ quan trọng để doanh nghiệp vượt qua thách
thức, phát triển mạnh mẽ hơn trong bối cảnh hiện nay và trong những năm tiếp theo.
Tôi mong rằng, qua Diễn đàn, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các chuyên gia sẽ chia
sẻ những kinh nghiệm và giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam tái cấu trúc, nâng
cao năng lực cạnh tranh; đồng thời đóng góp ý kiến để các cơ quan hoạch định chính sách
hoàn thiện cơ sở pháp lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho
hoạt động đầu tư và M&A.
Với ý nghĩa đó, tôi đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức Diễn đàn, chúc Diễn đàn M&A
lần thứ 12 thành công, chúc các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thêm những thương vụ
thành công trong thời gian tới.
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