
   
 

HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM 

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG 
*** 

Số: 08/UBTƯ-DNT 

“V/v: Doanh nhân trẻ chung tay  

phòng chống và hạn chế thiệt hại do  

dịch viêm phổi cấp gây ra” 

 
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020 

 
Kính gửi: - Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 

- Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành; đơn vị  

trực thuộc 

 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut corona khởi phát từ 

thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đang diễn biến phức tạp tại Trung 

Quốc và một số nước trên thế giới, trong đó Việt Nam cũng đang đối mặt với 

nguy cơ lớn của việc bùng phát dịch. Thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo của 

lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, các tổ chức hữu quan cũng như 

toàn thể nhân dân đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để phòng 

chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, và đến thời điểm hiện tại 

vẫn đang kiểm soát tốt, ngăn chặn sự lây lan rộng của dịch bệnh ra cộng đồng. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh đã và đang tác động đến mọi mặt của 

đời sống xã hội, trong đó, các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng bị ảnh hưởng 

rất nặng nề. Giới doanh nhân, trong đó có doanh nhân trẻ chính là một trong 

những đối tượng chịu nhiều thiệt hại nhất vì dịch bệnh trong thời gian qua. Mặc 

dù vậy, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, 

ngành đã có những hoạt động rất thiết thực góp sức với cộng đồng phòng chống 

và hạn chế tác hại của dịch bệnh, tiêu biểu như: phát khẩu trang miễn phí, giúp 

tiêu thụ hàng hoá ứ đọng vì dịch bệnh… 

Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt 

Nam biểu dương và ghi nhận Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành, đơn vị 

trực thuộc đã tích cực, chủ động thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nhân 

trẻ với cộng đồng trong thời gian qua. Sắp tới, dịch bệnh được dự đoán sẽ còn 

diễn biến phức tạp, tác động của dịch bệnh sẽ còn tiếp tục nặng nề. Đặc biệt, 



   

hiện nay, Trung Quốc đang hạn chế, lùi thời gian mở cửa các chợ và cửa khẩu 

Việt Nam - Trung Quốc tại các tỉnh phía Bắc, gây ra ứ đọng số lượng lớn các 

mặt hàng nông sản. Đặc biệt, thanh long và dưa hấu là các mặt hàng đang chịu 

ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng trăm ngàn tấn ứ đọng tại vườn không được thu 

mua, dẫn đến tổn thất lớn cho nông dân. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần 

“lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, nhằm hỗ trợ bà con 

nông dân vượt qua cơn hoạn nạn này, Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung 

ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tha thiết kêu gọi Hội Doanh nhân trẻ các 

tỉnh, thành, ngành; các đơn vị trực thuộc một số nội dung sau: 

1. Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành có sản lượng thanh long, dưa hấu 

và các mặt hàng nông sản khác bị tồn đọng lớn do tác động của dịch viêm phổi 

cấp phối hợp với các sở, ban, ngành hữu quan ở địa phương thống kê số lượng, 

chủng loại, báo giá… gửi về Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để tổng 

hợp và xây dựng phương án hỗ trợ. 

2. Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành; đơn vị trực thuộc vận động 

doanh nghiệp hội viên đăng ký mua dưa hấu, thanh long số lượng lớn để phát 

miễn phí cho người lao động trong doanh nghiệp, người nghèo tại địa phương 

(một xe hàng cỡ nhỏ nhất có khối lượng khoảng 20 - 30 tấn; giá dưa hấu thu 

mua tại vườn tạm tính là 3000 - 4000 đồng/kg tuỳ loại; giá thanh long thu mua 

tại vườn tạm tính là 5000 - 7000 đồng/kg tùy loại; giá giao hàng tại từng địa 

phương sẽ được cộng thêm chi phí vận chuyển, bốc xếp, đóng gói… với tinh 

thần chỉ tính đúng giá thành, không lấy lợi nhuận). 

Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành; đơn vị trực thuộc tổng hợp số 

lượng đăng ký của hội viên và gửi Phiếu đăng ký về Trung ương Hội Doanh 

nhân trẻ Việt Nam để tập hợp nguồn hàng và vận chuyển về các tỉnh, thành, giao 

hàng trong thời gian sớm nhất. 



   

3. Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành; đơn vị trực thuộc kêu gọi 

hội viên kinh doanh các lĩnh vực vận tải, logistics tham gia hỗ trợ phương tiện 

vận tải với giá cước ưu đãi để giải cứu hàng nông sản. 

4. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh do 

dịch viêm phổi cấp gây ra cho doanh nghiệp hội viên, bà con nông dân… và gửi 

về Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để tổng hợp, có giải pháp hỗ trợ. 

           Sau đợt vận động cao điểm này, Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban 

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tổng hợp kết quả triển khai của 

Hội Doanh nhân trẻ các địa phương, ngành; đơn vị trực thuộc, tổng kết và đề 

xuất các cấp lãnh đạo, các bộ, ban, ngành hữu quan ghi nhận, khen thưởng. 

            Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 
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