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A - NHӲNG KHÓ KHĂN CӪA DOANH NGHIӊP TRONG BӔI CҦNH 
DӎCH COVID-19 BÙNG PHÁT LҪN HAI TҤI VIӊT NAM 

1. Thông tin khái quát vӅ doanh nghiӋp trҧ lӡi khҧo sát theo quy mô lao ÿӝng 
và ngành kinh tӃ 
 V͉ c˯�F̭u doanh nghi͏p theo quy mô lao ÿ͡ng 1(Hình 1): 

Trong tәng sӕ 349 doanh nghiӋp trҧ lӡi khҧo sát online, phҫn lӟn là doanh 
nghiӋp nhӓ và siêu nhӓ. Doanh nghiӋp có quy mô siêu nhӓ Gѭӟi 11 lao ÿӝng chiӃm 
39%, doanh nghiӋp có tӯ 11 ÿӃn 100 lao ÿӝng chiӃm 46%, doanh nghiӋp có trên 
200 lao ÿӝng chiӃm 10%. 

 
Hình 1: Tӹ lӋ doanh nghiӋp phân theo quy mô lao ÿӝng 

 
V͉ c˯�F̭u doanh nghi͏p theo ngành kinh t͇ (Hình 2): 
Tӹ lӋ các doanh nghiӋp trҧ lӡi khҧo sát phân theo ba khu vӵc chính cӫa nӅn 

kinh tӃ gӗm khu vӵc I (nông nghiӋp - lâm nghiӋp - thӫy sҧn) chiӃm 10%, khu vӵc 
II (công nghiӋp và xây dӵng) chiӃm 19% và khu vӵc III (dӏch vө) chiӃm 71%2. 
Ĉáng chú ý là các doanh nghiӋp thuӝc ngành Du lӏch (dӏch vө du lӏch, OѭX�WUú, ăQ�
uӕng) chiӃm tӹ lӋ cao nhҩt trong tәng sӕ doanh nghiӋp trҧ lӡi khҧo sát, tӟi 28%. Tӹ 
lӋ này cǊng khi�WѭѫQJ�ÿӗng vӟi tӹ lӋ sӕ doanh nghiӋp du lӏch ÿã tham gia khҧo sát 
                                                           
1 TҢi thӁi Ĝŝҳm 31/12/2018 tӏ lҵ doanh nghiҵp quy mô siêu nhҹ chiұm 62,6% sҺ doanh nghiҵp cң ŶӇӀc, doanh 
nghiҵp quy mô nhҹ chiұm 31,1%, doanh nghiҵp quy mô vӉa chiұm 3,5%, doanh nghiҵp quy mô lӀn chҶ chiұm 2,8% 
(Nguһn: BҾ Kұ hoҢch và �ҥƵ�ƚӇ͕�^ách trҩng Doanh nghiҵp Viҵt Nam 2020) 
2 Nĉŵ�ϮϬϭ9, tӏ lҵ Doanh nghiҵp nông, lâm, ŶŐӇ�ŶŐhiҵp là 1,3% tҼng sҺ doanh nghiҵp cӆa cң ŶӇӀc, Doanh nghiҵp 
Công nghiҵp chұ biұn, chұ tҢo là 16,8%, DN Xây dӌng là 14,8%, Doanh nghiҵp Dҷch vӅ là 67,1%, trong Ĝó VҨn tңi 
kho bãi là 5,2%, Doanh nghiҵp Dҷch vӅ ůӇƵ�ƚƌú và ĉŶ�ƵҺng là 4% (lӇƵ�ý: các doanh nghiҵp làm ĜҢi lý du lҷch, kinh 
doanh tua du lҷch và các dҷch vӅ hҽ trӄ͕�ůŝġŶ�ƋƵĂŶ�Ĝұn quңng bá và tҼ chӈc tua du lҷch không nҪm trong mӅc Doanh 
nghiҵp Dҷch vӅ ůӇƵ�ƚƌú và ĉŶ�ƵҺng)  (Nguһn: BҾ Kұ hoҢch và �ҥƵ�ƚӇ͕�^ách trҩng Doanh nghiҵp Viҵt Nam 2020) 
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lҫn 1 vào ÿҫu tháng 3/2020 do Ban IV tiӃn hành vӅ tác ÿӝng cӫa ÿҥi dӏch Covid-
19. ĈLӅu này tiӃp tөc cho thҩy, các doanh nghiӋp du lӏch là nhóm chӏu ҧnh Kѭӣng 
nһng nӅ nhҩt bӣi ÿҥi dӏch và rҩt mong mӓi ÿѭӧc gӱi các ÿӅ xuҩt, kiӃn nghӏ tӟi 
Chính phӫ vӟi kǤ vӑng Chính phӫ sӁ có nhӳng giҧi pháp kӏp thӡi giúp doanh 
nghiӋp tӗn tҥi ÿѭӧc qua cú “sӕc lҫn hai”/“nӕc ao” do sӵ bùng phát lҫn hai cӫa ÿҥi 
dӏch Covid-19 tҥi ViӋt Nam.   
 

Hình 2: Tӹ lӋ doanh nghiӋp phân theo ngành kinh tӃ 

 
 
  ĈLӇm khác biӋt trong khҧo sát lҫn này là ngoài khҧo sát trӵc tiӃp doanh 
nghiӋp, VăQ�SKòng Ban IV ÿã tiӃn hành phӓng vҩn lãnh ÿҥo cӫa 15 hiӋp hӝi Doanh 
nghiӋp trong Qѭӟc, ÿҥi diӋn cho tҫm 15 nghìn doanh nghiӋp và hѫQ� ����� Fá 
nhân thành viên, tӯ cҧ ba khu vӵc cӫa nӅn kinh tӃ: 

- Khu vӵF�I gӗm có (1) HiӋp hӝi Nông nghiӋp sӕ ViӋt Nam (VIDA), (2) 
HiӋp hӝi Rau quҧ ViӋt Nam (VINAFRUIT), (3) HiӋp hӝi Hӗ tiêu ViӋt Nam 
(VPA), (4) HiӋp hӝi Gӛ và Lâm sҧn ViӋt Nam (VIFOREST).  

- Khu vӵF�,, gӗm có: (1) HiӋp hӝi DӋt May ViӋt Nam, (2) HiӋp hӝi Bông 
sӧi ViӋt Nam (VCOSA), (3) HiӋp hӝi Mӻ nghӋ và ChӃ biӃn gӛ Thành phӕ Hӗ Chí 
Minh (HAWA), (4) HiӋp hӝi Doanh nghiӋS�ĈLӋn tӱ ViӋt Nam (VEIA), (5) HiӋp 
hӝi Nhӵa ViӋt Nam (VPAS), (6) HiӋp hӝi Nhôm (VAA).  

- Khu vӵF�,,I gӗm có: (1) HiӋp hӝi Du lӏch ViӋt Nam (VITA), (2) HӝL�ÿӗng 
7ѭ�Yҩn Du lӏch (TAB), (3) HiӋp hӝi doanh nghiӋp Dӏch vө Logistics ViӋt Nam 
(VLA), (4) HiӋp hӝi Vұn tҧi Ôtô ViӋt Nam (VATA), (5) HiӋp hӝi Phҫn mӅm và 
Dӏch vө CNTT ViӋt Nam (VINASA).  
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2. Ĉánh giá tiF�ÿӝng và nhӳng khó khăQ�Fӫa Doanh nghiӋp trong bӕL�Fҧnh 
dӏFK bӋnh Covid-19 bùng phát lҫn hai tҥi ViӋt Nam 
  
K͇t qu̫ kh̫o sát l̯n 3 cho th̭y, tác ÿ͡ng cͯa s bùng phát d͓ch b͏nh Covid-19 
l̯n hai ÿ͙i vͣi doanh nghi͏p ÿ̿c bi͏t lͣn: 20% doanh nghi͏p tr̫ lͥi là ÿã ph̫i 
t̩m dͳng ho̩t ÿ͡ng; 76% doanh nghi͏p cho bi͇t hi͏n không cân ÿ͙i ÿ˱ͫc thu 
chi; 2% doanh nghi͏p ÿã gi̫i th͋, ch͑ có 2% doanh nghi͏p t̩m thͥi FK˱D�E͓ 
̫QK�K˱ͧng bͧi ÿ̩i d͓ch.  

 Các khó khăQ lӟn nhҩt doanh nghiӋp phҧi ÿӕi mһt trong tình hình hiӋn nay 
và 6 tháng tiӃp tӟi là: (1) Không có khách KjQJ�ÿѫQ�KjQJ�KӧS�ÿӗng tiêu thө sҧn 
phҭm, dӏch vө (chiӃm 81% câu trҧ lӡi), (2) Ĉҧm bҧo tiӅn trҧ OѭѫQJ��ÿóng BHXH, 
BHYT, Bҧo hiӇm thҩt nghiӋp, Kinh phí côQJ�ÿRjQ��chiӃm 72%), (3) Trҧ tiӅn vay 
ngân hàng cҧ gӕc và lãi (chiӃm 53%). VҩQ�ÿӅ NKy�NKăQ� Whӭ 4, 5 cӫa các doanh 
nghiӋp lҫQ�Oѭӧt là: Trҧ tiӅQ�ÿLӋQ�Qѭӟc và nhiên liӋX�ÿҫu vào (chiӃm 45%) và Trҧ 
tiӅQ�WKXr�NKR�EmL��QKj�[ѭӣQJ��YăQ�SKzQJ��WKLӃt bӏ (chiӃm 42%) (Hình 3). 

Hình 3. Nhӳng khó khăQ�lӟn nhҩt doanh nghiӋp phҧi ÿӕi mһt 
trong vòng 6 tháng tӟi 

 
Ý kiӃn trҧ lӡi cӫa Lãnh ÿҥo các hiӋp hӝi doanh nghiӋp cǊng xác nhұn nhӳng 

nhóm khó khăQ�Oӟn nhҩt nêu trên. Bên cҥnh ÿó, mӝt sӕ hiӋp hӝi còn ÿһc biӋt chӍ ra 
khó khăQ�OLên quan tӟi viӋc trҧ tiӅQ�WKXr�ÿҩW�FKR�1Kj�Qѭӟc. So vӟi năP����9, tiӅn 
thuê ÿҩt năP����� tăng ÿӝt biӃn bӣi mӝt sӕ ÿLӅu chӍnh chính sách, cách thӭc tính 
toán giá thuê ÿҩt...dүn tӟi các doanh nghiӋp sӱ dөng quӻ ÿҩt lӟQ� �QKѭ� GRDQK�
nghiӋp kinh doanh kho bãi, nhà xѭӣng; các doanh nghiӋp thuê ÿҩt ÿӇ ÿҫX�Wѭ�QKà 
máy, cѫ�sӣ chӃ biӃn; hoһc các doanh nghiӋp kinh doanh khách sҥn, nhà hàng...) 
phҧi nӝp tiӅn thuê ÿҩt tăQJ�Wӯ vài chөc phҫn trăP�Wӟi mҩy trăP�SKҫn trăP so vӟi 
giá thuê 2019 trӣ vӅ WUѭӟc. Ĉây là vҩn ÿӅ gây áp lӵc nghiêm trӑng vӟi doanh 
nghiӋp bӣi bӕi cҧnh hiӋn nay, ÿѫQ� hàng sөt giҧm mҥnh hoһc không có, nhiӅu 
ngành QKѭ�GX�Oӏch thì hoҥt ÿӝng thұm chí ÿDQJ�“ÿóng băQJ”. 
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Trong khҧo sát lҫn 1 tháng 3/2020 cӫa Ban IV vӅ tác ÿӝng cӫa Covid-19 ÿӃn 
doanh nghiӋp, mӭc ÿӝ ҧQK�Kѭӣng nӃu dӏch bӋnh kéo dài trên 6 tháng ÿã ÿѭӧc dӵ báo 
khá rõ nét thông qua các con sӕ QKѭ: “nguy cѫ�phá sҧn là gҫn 74%” và “tӹ lӋ doanh 
nghiӋp có doanh thu bӏ giҧm trên 50% chiӃm hѫQ 60%” sӕ doanh nghiӋp trҧ lӡi.  

Tҥi ÿӧt khҧo sát lҫn 3 này, thay vì hӓi vӅ sөt giҧm doanh thu, câu hӓi khҧo 
sát t̵p trung vào dòng ti͉n vào và ra cͯa doanh nghi͏p. Lý do là doanh thu ÿѭӧc 
ghi nhұn trên sә sách cӫa doanh nghiӋp khi hàng hóa ÿѭӧc giao ÿӃn khách hàng 
QKѭQJ� trên thӵc tӃ phҫn lӟn dòng tiӅn thӵc thu lҥi FKѭa phát sinh ngay khi hàng 
giao. Trong bӕi cҧnh hiӋn nay, Covid-19 gây thiӋt hҥi trên diӋn rӝng các ngành và 
mӑi quӕc gia, nhiӅu doanh nghiӋp phá sҧn, các chuӛi cung bӏ ÿӭt gãy, thӏ WUѭӡng 
khӫng hoҧng và sút giҧm nһng nӅ sӭc mua... dүn tӟi nhiӅu doanh nghiӋp không có 
khҧ năQJ� WKanh toán hoһc chұm trӉ thanh toán dù ÿã nhұn hàng. Vҩn ÿӅ này tác 
ÿӝng trӵc tiӃp ÿӃn dòng tiӅn vào cӫa các doanh nghiӋp sҧn xuҩt và cung ӭng hàng 
cǊQJ�QKѭ�Fác doanh nghiӋp cung cҩp các dӏch vө trung gian/liên quan. ĈLӅu này 
gây ra “áp lӵc kép” cho doanh nghiӋp bӣi vүn phҧi ÿҧm bҧo các khoҧn “chi ngay” 
cho nguyên, nhiên liӋu ÿҫu vào, chi nhân công... 

Theo kӃt quҧ khҧo sát, có tӟi 76% sӕ doanh nghiӋp trҧ lӡi hiӋn không cân 
ÿӕi ÿѭӧc thu chi, trong ÿó 54% doanh nghi͏p có dòng ti͉n vào ch͑ ÿáp ͱQJ�G˱ͣi 
50% chi phí. ChӍ có 7% doanh nghiӋp trҧ lӡi có dòng tiӅn vào ÿáp ӭng trên 75% 
chi phí và kӃt quҧ này hoàn tojQ�WѭѫQJ�ÿӗng vӟi nhóm khó khăQ�lӟn nhҩt “không 
có ÿѫQ�Kàng/khách hàng” mà các doanh nghiӋp, hiӋp hӝi ÿã trҧ lӡi (Hình 4). 

1Kѭ�vұy, cân ÿӕi ÿѭӧc dòng tiӅn vào vӟi chi phí cӫa doanh nghiӋp là bài 
toán lӟn nhҩt hiӋn nay. Doanh nghiӋp có dòng tiӅn vào ÿáp ӭng trên chi phí càng 
thҩp thì mӭc ÿӝ tәQ�WKѭѫQJ�GR�Gӏch bӋnh kéo dài hoһc nguy cѫ�SKá sҧn càng cao.  

Hình 4: Tӹ lӋ doanh nghiӋp phân theo khҧ năQJ�Fân ÿӕi 
 dòng tiӅn vào so vӟi FKi phí 
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Có 2% doanh nghi͏p tr̫ lͥi trong khҧo sát này hӑ ph̫i gi̫i th͋ hoһc t̩m 
ngͳng ho̩t ÿ͡ng chͥ gi̫i th͋ do tác ÿӝng cӫa ÿӧt bùng phát dӏch Covid-19 lҫn 
hai. So sánh vӟi sӕ liӋu công bӕ trên Cәng thông tin Quӕc gia vӅ ĈăQJ�Ný doanh 
nghiӋp3 và tính toán cӫa VăQ�SKòng Ban IV, tӹ lӋ doanh nghiӋp giҧi thӇ hoһc tҥm 
ngӯng hoҥt ÿӝng chӡ giҧi thӇ tính chung cҧ 8 tháng ÿҫu năP������Oà 3,2% tәng sӕ 
doanh nghiӋp toàn quӕc. Ĉӕi chiӃu vӟi câu trҧ lӡi cӫa ÿҥi diӋn 15 hiӋp hӝi doanh 
nghiӋp, thì 12/15 hiӋp hӝi không ghi nhұn tình trҥng thành viên cӫa mình giҧi thӇ 
hoһc tҥm ngӯng hoҥt ÿӝng chӡ giҧi thӇ. 

HiӋp hӝi Mӻ nghӋ và ChӃ biӃn gӛ Thành phӕ Hӗ Chí Minh (HAWA) ѭӟc 
khoҧng 20% doanh nghiӋp thành viên phҧi tҥm ngӯng mӝt phҫn hoҥt ÿӝng kinh 
doanh. HiӋp hӝi Phҫn mӅm và Dӏch vө CNTT ViӋt Nam (VINASA) ѭӟc khoҧng 
2% doanh nghiӋp thành viên tҥm dӯng hoҥt ÿӝng. HiӋp hӝi Du lӏch ViӋt Nam 
(VITA) ѭӟc khoҧng 20% doanh nghiӋp thành viên (khoҧng 1.600) tҥm dӯng hoҥt 
ÿӝng và 10% doanh nghiӋp giҧi thӇ4.  

Theo sӕ liӋu 8 tháng ÿҫu năP������trên Cәng thông tin Quӕc gia vӅ ÿăQJ�Ný 
doanh nghiӋp thì sӕ doanh nghiӋp ÿăQJ� Ný tҥm ngӯng kinh doanh có thӡi hҥn 
ngành Dӏch vө lѭX�WUú, ăQ�Xӕng là 1.918 (tăQJ�89,7% so vӟi cùng kǤ năP���19), 
ngành NghӋ thuұt, Vui chѫL�� *Lҧi trí là 248 doanh nghiӋp (tăng 77,1%), ngành 
Dӏch vө viӋc làm, du lӏch, cho thuê máy móc thiӃt bӏ��ÿӗ dùng và các dӏch vө hӛ trӧ 
khác là 1.927 doanh nghiӋp (WăQJ�85,5%).  

Ĉӕi vӟi sӕ liӋu các doanh nghiӋp tҥm ngӯng hoҥt ÿӝng kinh doanh, kӃt quҧ 
khҧo sát cho thҩy, Gѭӟi tác ÿӝng cӫa ÿӧt bùng phát dӏch Covid-19 lҫn hai ÿã khiӃn 
20% doanh nghi͏p tr̫ lͥi ph̫i t̩m ngͳng ho̩t ÿ͡ng kinh doanh. So sánh vӟi sӕ 
liӋu công bӕ trên Cәng thông tin Quӕc gia vӅ ĈăQJ�Ný doanh nghiӋp5 và tính toán 
cӫa VăQ�SKòng Ban IV, tӹ lӋ doanh nghiӋp tҥm ngӯng kinh doanh có thӡi hҥn tính 
chung cҧ 8 tháng ÿ̯u năP������ch͑ là 4,5%6. Con sӕ này giӳa kӃt quҧ khҧo sát 
vӟi sӕ liӋu thӕng kê, công bӕ cӫa 8 tháng ÿҫu năP khá chênh lӋnh. HѫQ�Qӳa, trong 
��WKiQJ�ÿҫX�QăP������ theo tính toán cӫa VăQ�SKòng Ban IV, tӹ lӋ doanh nghiӋp 
“biӃn mҩt” (không ÿăQJ�Ný thay ÿәi ÿӏa chӍ hay tҥm ngӯng hoҥt ÿӝng QKѭQJ�Fѫ�
quan thuӃ không liên lҥc ÿѭӧc) là 4% sӕ doanh nghiӋp ÿDQJ�KRҥt ÿӝng ӣ thӡi ÿLӇm 
cuӕi năP�����, WăQJ������7 so vӟi cùng kǤ QăP�����. ĈiӅu này có thӇ là mӝt dӵ 
báo cho thҩy sӕ Oѭӧng doanh nghiӋp xin tҥm ngӯng hoҥt ÿӝng kinh doanh trong 
các tháng tiӃp theo cӫa năP 2020 sӁ tăQJ mҥnh bӣi ÿӧt bùng phát dӏch lҫn 2 diӉn 
ra ӣ thӡi ÿLӇm cұn cuӕi tháng 7, ÿҫu tháng 8. Ĉӗng thӡi, nӃu sӕ doanh nghiӋp tҥm 
ngӯng kinh doanh này không cѫ�Fҩu lҥi ÿѭӧc hoҥt ÿӝng sҧn xuҩt, kinh doanh và 
bӕi cҧnh dӏch bӋnh còn kéo dài thì dӵ báo sӕ Oѭӧng doanh nghiӋp chӡ giҧi thӇ có 
thӇ tăQg FDR�WѭѫQJ�ӭng vào các tháng cuӕi năm và ÿҫu năP�Wӟi. 

                                                           
3, 5, 7 https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/598/5185/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-thang-8-va-8-thang-
dau-nam-2020.aspx 
4 Hiҵp hҾi Du lҷch có khoңng 8000 doanh nghiҵp thành viên và 5000 cá nhân thành viên. 
6 ^Һ doanh nghiҵp tҢm ngӉng kinh doanh có thӁi hҢn 8 tháng Ĝҥu nĉŵ�ϮϬϮϬ là 34.288 chia cho sҺ doanh nghiҵp 
ĜĂŶŐ�ŚŽҢt ĜҾng tính Ĝұn 31/12/2019 ĜӇӄc công bҺ trŽŶŐ�^ách trҩng Doanh nghiҵp Viҵt Nam 2020 cӆa BҾ Kұ 
hoҢch và �ҥƵ�ƚӇ 
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3. Chính siFK vӟL�QJѭӡi lao ÿӝnJ�WURQJ�FiF�GRDQK�QJKLӋp 
 
Ĉ͋ các doanh nghi͏p t͛n t̩L�ÿ˱ͫc trong b͙i c̫nh d͓ch là m͡t n͟ lc cc kì lͣn 
tính tͣi thͥL�ÿL͋P�Qj\��QK˱QJ�Q͟ lc b͗ UD�ÿ͋ giͷ QJ˱ͥL� ODR�ÿ͡QJ��ÿ̿c bi͏t b͡ 
Pi\�ODR�ÿ͡ng chͯ ch͙t, các qu̫n lý c̭p trung và nhͷQJ�ODR�ÿ͡ng lành ngh͉ còn 
lͣQ�K˯Q�Qͷa. 

Tác ÿӝng cӫa ÿӧt bùng phát dӏch Covid-19 lҫn hai ÿã khiӃn hѫn 47% doanh 
nghiӋp trҧ lӡi phҧi cҳt giҧm lao ÿӝng. Tӹ lӋ doanh nghiӋp cҳt giҧm trên 50% lao 
ÿӝng chiӃm 33% sӕ doanh nghiӋp trҧ lӡi. Có 27% sӕ doanh nghiӋp trҧ lӡi duy trì 
lao ÿӝng QKѭQJ�JLҧP�OѭѫQJ�Yà giҧm giӡ làm (Chi ti͇t Hình 5).  

Ngành Du lӏch là ngành bӏ ҧnh hѭӣng nһng nӅ nhҩt, không có khách hàng 
nên theo kӃt quҧ phӓng vҩn trӵc tiӃp Chӫ tӏch HiӋp hӝi Du lӏch (VITA), các doanh 
nghiӋp siêu nhӓ/nhӓ làm dӏch vө ÿҥi lý tour, bán vé thì phҫn lӟn sa thҧi 100% lao 
ÿӝng, ÿӕi vӟi các doanh nghiӋp lӳ hành quӕc tӃ sa thҧi khoҧng 80% lao ÿӝng, ÿӕi 
vӟi các doanh nghiӋp du lӏch lӟn thì mӭc trung bình ÿã sa thҧi cǊng khoҧng 40-
50% lao ÿӝng.  

 
Hình 5: Chính siFK�GRDQK�QJhiӋp thӵF�KLӋn vӟL�QJѭӡi lao ÿӝng 

 

 
Qua kӃt quҧ phӓng vҩn trӵc tiӃp lãnh ÿҥo các hiӋp hӝi khác thì viӋc cҳt giҧm 

lao ÿӝng cǊng là ÿӝng thái chung cӫa nhiӅu doanh nghiӋp thành viên. Ví dө: doanh 
nghiӋp thành viên cӫa HiӋp hӝi Rau Quҧ ViӋt Nam (VINAFRUIT) và HiӋp hӝi Hӗ 
tiêu ViӋt Nam (VPA) cҳt giҧm khoҧng 10% lao ÿӝng; HiӋp hӝi Nhӵa ViӋt Nam 
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(VPAS) cho biӃt các doanh nghiӋp lӟn cҳt giҧm 30-60% lao ÿӝng; HiӋp hӝi Phҫn 
mӅm và Dӏch vө CNTT ViӋt Nam (VINASA) cho biӃt các doanh nghiӋp cҳt giҧm 
ÿӝi ngǊ bán hàng khoҧng 5-7%; HiӋp hӝi Mӻ nghӋ và ChӃ biӃn gӛ Thành phӕ Hӗ 
Chí Minh (HAWA) cho biӃt cҳt giҧm lao ÿӝng ӣ các doanh nghiӋp thành viên là 
dao ÿӝng tӯ 10% ÿӃn 30%; HiӋp hӝi Bông Sӧi ViӋt Nam (VCOSA) là 20-40% lao 
ÿӝng. 

Theo ý kiӃn cӫa doanh nghiӋp và ÿҥi diӋn nhiӅu hiӋp hӝi, các doanh nghiӋp 
tӗn tҥi ÿӃn thӡi ÿLӇm này ÿã là nӛ lӵc cӵc kì lӟn QKѭQJ nӛ lӵc bӓ ra ÿӇ giӳ ngѭӡi 
lao ÿӝng, ÿһc biӋt bӝ máy lao ÿӝng chӫ chӕt, các quҧn lý cҩp trung và nhӳng lao 
ÿӝng lành nghӅ còn lӟn hѫQ�Qӳa. Hҫu hӃt chӫ doanh nghiӋp ÿӅu nhұn thӭc ÿѭӧc 
rҵQJ��QJѭӡi lao ÿӝng là tài sҧn quý nhҩt cӫa doanh nghiӋp, còn ngѭӡi lao ÿӝng thì 
còn doanh nghiӋp và mҩt nJѭӡi lao ÿӝng bҧn thân doanh nghiӋp sӁ dҫn lao ÿDR�  

Các chӫ doanh nghiӋp cǊng nhìn thҩy rõ chi phí cѫ�Kӝi cӫa viӋc sa thҧi hàng 
loҥt nhân sӵ và chi phí tuyӇn dөng lҥi là rҩt cao nên ÿã ÿӗng thӡi áp dөng nhiӅu 
biӋn pháp giӳ chân ngѭӡi lao ÿӝng. Tuy nhiên, áp lӵc cӫa viӋc ÿҧm bҧo dòng tiӅn 
FKL� OѭѫQJ�� FKL�%+XH, BHYT, BHTN và các khoҧn phí liên quan tӟi QJѭӡi lao 
ÿӝQJ� QKѭ� NLQK� SKí công ÿRàn trong bӕi cҧnh Oѭӧng tiӅn thӵc cӫa doanh nghiӋp 
ngày càng mӓng, lҥi vүn phҧi trҧ lãi vay ngân hàng, trҧ các khoҧn tiӅn thuӃ, phí 
cho nhj�Qѭӟc... khiӃn doanh nghiӋp hҫX�QKѭ không có lӵa chӑn nào ngoài viӋc cҳt 
giҧm mҥnh lao ÿӝng. 

Tình trҥng này cǊQJ� WѭѫQJ ӭng vӟi sӕ liӋu vӅ QJѭӡi thҩt nghiӋp mà Tәng 
cөc Thӕng kê công bӕ gҫn ÿây và ÿây ÿѭӧc dӵ báo sӁ là nguyên nhân gây ra nhiӅu 
hӋ lөy lӟn ÿӕi vӟi các vҩn ÿӅ xã hӝi khi hàng chөc triӋu lao ÿӝng mҩt viӋc làm7.5 
 
 

                                                           
57 Theo TҼng cӅc ThҺng kê, có tӀi 17,6 triҵƵ�ŶŐӇӁi bҷ giңm viҵc làm, thu nhҨp do dҷch bҵnh COVID-19 
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H̯u h͇t doanh nghi͏p, hi͏p h͡i ÿ͉ xṷt vͣi Chính phͯ vi͏c xây dng, thc hi͏n 
các gói chính sách giúp doanh nghi͏p ti͇t gi̫P�ÿ˱ͫc dòng ti͉Q�FKL�UD�ÿ͋ duy 
trì ho̩W�ÿ͡ng t͙i thi͋u trong vòng 6-12 tháng tͣi. Bên c̩QK�ÿy�� WL͇p tͭc thc 
hi͏n gói h͟ trͫ ÿ̫m b̫o an sinh xã h͡i dành cho QJ˱ͥL�ODR�ÿ͡QJ��ÿ͛ng thͥi c̷t 
gi̫m m̩nh các quy trình, thͯ tͭF�KjQK�FKtQK�Yj�FiF�ÿL͉u ki͏n b̭t hͫS� Oê��ÿ̱y 
m̩nh trc tuy͇Q�TXi�WUuQK�Qj\�ÿ͋ doanh nghi͏S�Yj�QJ˱ͥL�ODR�ÿ͡ng ti͇p c̵n chính 
sách thu̵n lͫi K˯Q8.6   

1. KhuyӃn nghӏ viӋF�FӫQJ�Fӕ niӅP�WLQ�Fӫa doanh nghiӋp vӟi Chính phӫ thông 
quD�FKtQK�ViFK�Yj�WKӵF�WKL�FKtQK�ViFK  

Trong cuӝc khҧo sát lҫn 1 và lҫn 2 cӫa Ban IV, hҫu hӃt các doanh nghiӋp trҧ 
lӡL�KRjQ�WRjQ�WLQ�WѭӣQJ�Yj�ÿiQK�giá cao viӋF�ĈҧQJ�Yj�1Kj�Qѭӟc, Thӫ Wѭӟng Chính 
phӫ ÿm�FKӍ ÿҥo quyӃt liӋt các bӝ, ngành kӏp thӡi phòng chӕng và QJăQ�FKһn dӏch 
bӋnh Covid-���ÿӇ ÿҧm bҧR�DQ�WRjQ�FKR�QJѭӡL�GkQ�FǊQJ�QKѭ�JL~S�GRDQK�QJKLӋp dҫn 
әQ�ÿӏnh và tái thiӃW�Fѫ�Kӝi sҧn xuҩt, kinh doanh. Các doanh nghiӋS�FǊQJ�FKLD� Vҿ 
nhiӅu giҧi pháp chӫ ÿӝng tӯ phía doanh nghiӋp Yj�ÿӅ xuҩt nhiӅu vҩQ�ÿӅ ÿӇ Chính 
phӫ cùng các Bӝ ngành cân nhҳc, quyӃt sách nhҵm chӕng suy thoái kinh tӃ và hӛ 
trӧ doanh nghiӋp hҥn chӃ tӕL�ÿD�Vӵ ÿә vӥ trong dӏch. 

Tuy nhiên, tҥi lҫn khҧo sát sӕ 3 này, m͡t v̭Q�ÿ͉ h͇t sͱF�ÿiQJ�O˱X�WkP�Oj�ÿm�
có s suy gi̫m ni͉m tin cͯa nhi͉u doanh nghi͏p và hi͏p h͡i NKL�ÿ˱ͫc h͗i ý ki͇n 
v͉ hi͏u qu̫ cͯD�FiF�FKtQK�ViFK�ÿm�EDQ�KjQK�FǊQJ�QK˱�K˱ͣQJ�ÿ͉ ngh͓ các chính 
sách mͣi. Doanh nghiӋp cho biӃt, còn khó tiӃp cұn các chính sách cӫa Chính phӫ 
bӣi nhiӅX�ÿLӅu kiӋQ�FKѭD�Kӧp lý hoһc FKѭD�WKӵc tiӉn, quy trình thӫ tөc còn phӭc 
tҥp, mҩt nhiӅu thӡi gian chӡ ÿӧi các cҩS�Kѭӟng dүn... Hӑ không còn hào hӭQJ�ÿѭD�
ra giҧi pháp, kiӃn nghӏ cho Chính phӫ và thұP�FKt�ÿҥi diӋn mӝt sӕ hiӋp hӝi còn bày 
tӓ sӵ thҩt vӑng vì “kiӃn nghӏ nhiӅu lҫQ�QKѭQJ�Jҫn QKѭ�NK{QJ�Fy�Vӵ WKD\�ÿәL´��Ĉk\�
FǊQJ�Oj�mӝt phҫn hӋ lөy cӫa viӋc nhiӅu doanh nghiӋp hiӋQ�ÿDQJ�FKӏu thiӋt hҥi nһng 
nӅ bӣi dӏFK��ÿӭQJ�WUѭӟc áp lӵc vӅ dòng tiӅn, vӅ sӵ bҩW�ÿӏnh cӫD�WѭѫQJ�ODL�NKLӃn góc 
nhìn cӫa doanh nghiӋp Fy�[X�Kѭӟng trӣ nên tiêu cӵF�KѫQ� 

Do ÿy��%DQ�,9�[LQ�ÿ͉ xṷt, chính sách cͯa Chính phͯ trong gói h͟ trͫ tͣi 
ÿk\�F̯Q�K˱ͣng tͣi vi͏c cͯng c͙ ni͉m tin và t̩R�ÿ͡ng lc cho doanh nghi͏p. Quá 
trình thӵc hiӋn chính sách phҧi thӵc sӵ ÿһt mөc tiêu hӛ trӧ doanh nghiӋp lên làm 
ѭX�WLrQ�KjQJ�ÿҫX��Ĉӗng thӡi, Chính phӫ FǊQJ�Fҫn có các quyӃW�ViFK�Yj�Fѫ�FKӃ giúp 
FKtQK� ViFK� UD� ÿӡL� QKDQK�� ÿѭӧc thӵc thi nhanh, minh bҥch, thuұn tiӋn, vì sӕ liӋu 
khҧo sát cho thҩy, nhiӅu doanh nghiӋS�ÿm� UѫL�YjR� WuQK� WUҥng cҫn “cҩp cӭu”, nӃu 
thӵc thi các chính sách hӛ trӧ không nhanh có thӇ lâm vào tình trҥng “chӃt lâm 
                                                           
68 Trong báo cáo cӆa BҾ Kұ hoҢĐŚ��ҥƵ�ƚӇ�ƚŚŞ�Őſi hҽ trӄ 62.000 tӏ ĜһŶŐ�ĐŚŽ�ŶŐӇӁi ůĂŽ�ĜҾng bҷ ңŶŚ�ŚӇӂng bӂi dҷch 
Covid-ϭϵ�ƚŚŞ�ŵӀi giңŝ�ŶŐąŶ�ĜӇӄc khoңng 11.000 tӏ Ĝһng, tiҲŶ�ƚŚƵġ�ĜҤt và thuұ gia hҢn dӌ kiұn là 189.000 tӏ Ĝһng 
(trong tҼng sҺ khoңng 700.000 doanh nghiҵƉ�Ŷĉŵ�ϮϬϭϵͿ͕�ŶŚӇŶŐ�ƚŚӌc tұ chҶ có khoңng 25% doanh nghiҵp có xin gia 
hҢn bӂŝ�ŬŚſ�ŬŚĉŶ�ƚƌŽŶŐ�ĐŚӈŶŐ�ŵŝŶŚ�ĐĄĐ�ĜŝҲu kiҵŶ͕�ĜĄƉ�ӈng các yêu cҥu vҲ hһ Ɛҿ͕�ŐŝҤy tӁ. 
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sàng”, sӁ gây ҧnh Kѭӣng rҩt lӟn tӟi cҧ nӅn kinh tӃ. Song song vӟL�ÿy��YLӋc áp dөng 
chӃ tài mҥnh vӟi các khâu thӵF�WKL�ÿL�QJѭӧc chӫ WUѭѫQJ�³Wҥo thuұn lӧi” cӫa Chính 
phӫ FǊQJ�Oj�ÿLӇm nhiӅu doanh nghiӋp kiӃn nghӏ và sӁ có tác dөng tӕW�ÿӇ JLD�WăQJ�
niӅm tin tӯ doanh nghiӋp. 
2. KhuyӃn nghӏ WKD\� ÿәL� FiFK� WLӃS� FұQ� Yj� FiF� OӵD� FKӑQ� FKtQK� ViFK� ÿӕi vӟi 
doanh nghiӋp 

Thay vì các chính sách hӛ trӧ khi doanh nghiӋS�ÿm�³NLӋt quӋ´�Yj�ÿә vӥ97, thì 
ÿӅ nghӏ Chính phӫ rà soát, sӱD�ÿәi hoһc báo cáo Quӕc hӝi cho phép sӱD�ÿәi theo 
Kѭӟng có nhiӅX�KѫQ�QKӳng chính sách giúp doanh nghiӋp tiӃt giҧP�ÿѭӧc dòng tiӅn 
FKL�UD�ÿӇ doanh nghiӋS�FkQ�ÿӕi và sӱ dөng dòng vӕn còn rҩt mӓng cho các khoҧn 
chi tӕi thiӇu nhҵP�GX\�WUu�QJѭӡL�ODR�ÿӝng, duy trì sҧn xuҩt/kinh doanh và tái cҩu 
trúc doanh nghiӋp. Cө thӇ, doanh nghiӋp và hiӋp hӝi tiӃp tөc kiӃn nghӏ Chính phӫ 
áp dөng mҥQK�KѫQ�YLӋc miӉn, giãn, hoãn, giҧm các khoҧn tiӅn phҧi nӝS�WURQJ�QăP�
2020 - ������QKѭ�FiF�ORҥi tiӅn bҧo hiӇm, tiӅn thuӃ, phí vӟL�QKj�Qѭӟc, tiӅQ�WKXr�ÿҩt, 
tiӅQ�OmL�YD\�QJkQ�KjQJ��NLQK�SKt�F{QJ�ÿRjQ����%ӣi dù ӣ kӏch bҧn lҥc quan là dӏch 
bӋnh có khҧ QăQJ�NKӕng chӃ ÿѭӧc trong mӝt vài tháng tӟi thì mӭF�ÿӝ thiӋt hҥi và 
khҧ QăQJ�SKөc hӗi cӫa doanh nghiӋp vүQ�ÿѭӧc dӵ báo sӁ phҧi kéo dài tӟi ít nhҩt là 
hӃW�QăP�VDX�� 

ĈL� YjR� FKL� WLӃt, doanh nghiӋp và hiӋp hӝi gӱi tӟi Chính phӫ, Thӫ Wѭӟng 
Chính phӫ mӝt sӕ QKyP�ÿӅ xuҩW�Fѫ�EҧQ�QKѭ�VDX� 

���Ĉ͉ xṷt Chính phͯ trình Qu͙c h͡i gi̫m thu͇ thu nh̵p doanh nghi͏p 
30% cho ṱt c̫ các doanh nghi͏S�WURQJ�QăP�����, thay vì chӍ áp dөng vӟL�WUѭӡng 
hӧp doanh nghiӋp có tәQJ�GRDQK�WKX�QăP������NK{QJ�TXi�����Wӹ ÿӗng. 

Trong thӵc tӃ, mӑi doanh nghiӋS�ÿӅu chӏX� WiF�ÿӝng tiêu cӵc cӫa Covid-19 
không phân theo quy mô doanh thu. Doanh nghiӋp nhӓ và siêu nhӓ có thӇ ÿyQJ�
cӱa tӭc thì bӣi dӏch bӋQK�QKѭQJ�GRDQK�QJKLӋp lӟn trong nӛ lӵc duy trì hӋ thӕQJ�ÿm�
chӏu thiӋt hҥi thұm chí còn nһng nӅ KѫQ��Jk\�ҧQK�Kѭӣng tiêu cӵF�KѫQ�Wӟi nӅn kinh 
tӃ nӃu không kӏp thӡi có các chính sách hӛ trӧ hiӋu quҧ. 

2. Chính phͯ xem xét, trình Qu͙c h͡i gi̫m t͙i thi͋u 50% các kho̫n 
%+;+��%+<7��%+71�WURQJ�QăP������WK̵P�FKt�NpR�GjL�VDQJ�QăP�����; hoãn 
thӡL�JLDQ�ÿyQJ�VR�YӟL�FiF�TX\�ÿӏnh hiӋQ�KjQK��Yu�ÿk\�Oj�GzQJ�WLӅn rҩt lӟQ�WURQJ�Fѫ�
cҩu chi cӫa doanh nghiӋp hiӋn tҥi và là mӝt trRQJ�FiF�NKy�NKăQ�Oӟn nhҩt lúc này 
cӫa doanh nghiӋp lүQ�QJѭӡL�ODR�ÿӝng. 

7UѭӟF� ÿy�� QJj\� ����������� %+;+� 9LӋW� 1DP� FǊQJ� ÿm� Fy� F{QJ� YăQ� Vӕ 
860/BHXH-%7�ÿӇ thӵc hiӋn ChӍ thӏ 11 cӫa Thӫ Wѭӟng Chinh phӫ, cho phép doanh 
nghiӋS�ÿѭӧc tҥm dӯQJ�ÿyQJ�YjR�TXӻ tӱ tuҩt, quӻ KѭX�WUt�WURQJ����WKiQJ�QӃu doanh 
nghiӋp có “sӕ ODR�ÿӝng thuӝc diӋn tham gia BHXH phҧi tҥm thӡi nghӍ viӋc tӯ 50% 
tәng sӕ ODR�ÿӝng có mһW�WUѭӟc khi tҥm dӯng sҧn xuҩt, kinh doanh trӣ lên, hoһc bӏ 
thiӋt hҥi trên 50% tәng giá trӏ tài sҧn do dӏch bӋnh gây ra”. 
                                                           
79 Các chính sách hҽ trӄ ĚăŶŚ�ĐŚŽ�ĐĄĐ�ĜҺŝ�ƚӇӄŶŐ�ŶŚӇ�͞ĚŽĂnh nghiҵƉ�ĜĆ�Đſ�ƚƌġŶ�ϱϬй�ƐҺ ůĂŽ�ĜҾng phңi nghҶ viҵc” 
hoҭĐ�͞ĚŽĂŶŚ�ŶŐŚŝҵp sӅt giңm trên 50% doanh thu”... 
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Theo phҧn ánh tӯ phҫn lӟn doanh nghiӋp tham gia khҧo sát và kiӃn nghӏ cӫa 
các hiӋp hӝL�WKu�ÿk\�Oj�FKtQK�ViFK�FiF�GRDQK�QJKLӋp không thӵc hiӋQ�ÿѭӧF��ÿһc biӋt 
ÿӕi vӟi viӋc chӭng minh thiӋt hҥi tài sҧn, bӣi rҩt khó cy�WLrX�FKt��WKѭӟF�ÿR�Fө thӇ ÿӇ 
doanh nghiӋp làm hӗ Vѫ��FǊQJ�QKѭ� WKӡi gian cҫQ�ÿӇ [iF�PLQK� WKu�ÿһc biӋt lâu vì 
nhiӅu thiӋt hҥi không diӉn biӃn hӃt ӣ nhӳng tháng trong dӏch mà sӁ xҧy ra ӣ nhӳng 
tháng kӃ tiӃp (hàng tӗn kho, các hӧS�ÿӗng bӏ hoãn, hӫy vô thӡi hҥQ��FiF�ÿә vӥ do 
chuӛi sҧn xuҩt dҫQ�ÿӭt gãy...). 

ĈӇ hӛ trӧ doanh nghiӋS�GX\�WUu�ÿѭӧc dòng tiӅn, tұp trung chi phөc hӗi sҧn 
xuҩt kinh doanh, chi әQ� ÿӏQK� ÿӡi sӕQJ� QJѭӡi ODR� ÿӝng, các hiӋp hӝi và doanh 
nghiӋS�ÿһc biӋW�ÿӅ xuҩt và mong sӵ chia sҿ tӯ SKtD�QKj�Qѭӟc vӟi chính sách giҧm 
tӕi thiӇu 50% các khoҧQ�%+;+��%+<7��%+71�WURQJ�QăP������WKұm chí kéo dài 
VDQJ�QăP�������FKR�FKұm nӝp BHXH và các khoҧn bҧo hiӇm bҳt buӝF�NKiF�ÿӃn 
hӃt 31/12/2020 và xem xét tiӃS�FKR�QăP������W�\�WKHR�WKӵc tiӉn cӫa dӏFK��Ĉk\�VӁ 
là mӝt trong các chính sách tӕi quan trӑng mang lҥi nguӗn lӵc cho doanh nghiӋp 
trong bӕi cҧnh hӃt sӭF�NKy�NKăQ�KLӋn nay. 

���Ĉ͉ xṷt Chính phͯ JLDR�%͡ K͇ ho̩FK�Yj�Ĉ̯X�W˱��%͡ LDR�ÿ͡QJ��7K˱˯QJ�
ELQK�Yj�;m�K͡i làm vi͏c vͣL�7͝QJ�/LrQ�ÿRjQ�/DR�ÿ͡ng Vi͏W�1DP�ÿ͋ ÿiQK�JLi�
tính c̭p thi͇W�Yj�ê�QJKƭD�Fͯa vi͏c mi͍Q�ÿyQJ�NLQK�SKt�F{QJ�ÿRjQ�WURQJ�F̫ QăP�
�����ÿ͇Q�QăP������thay vì chӍ KRmQ�ÿyQJ�Pӝt sӕ tháng nhҵm cӫng cӕ tinh thҫn 
cho doanh nghiӋp108��Ĉk\�Oj�NLӃn nghӏ xuҩt phát tӯ mӑi hiӋp hӝi và doanh nghiӋp 
trong suӕt thӡi gian nhiӅu tháng qua. Chính sách này nӃX�ÿѭӧc ban hành sӁ là biӋn 
pháp hӛ trӧ rҩt lӟn cho doanh nghiӋp cҧ vӅ mөc tiêu duy trì dòng vӕQ�FǊQJ�QKѭ�WLӃt 
giҧm thӡi gian, công sӭF�ÿӕi vӟi các quy trình thӫ tөF�KjQK�FKtQK��ÿӗng thӡL�FǊQJ�
thӇ hiӋQ�ÿѭӧc tinh thҫQ�³&{QJ�ÿRjQ�9LӋW�1DP�ÿӗng hành cùng doanh nghiӋp và 
Chính phӫ, vì viӋc làm bӅn vӳng và thu nhұp ngày càng cao cӫD�QJѭӡL�ODR�ÿӝng, 
góp phҫQ�QkQJ�FDR�QăQJ�Oӵc cҥnh tranh quӕc gia và phát triӇn bӅn vӳQJ�ÿҩW�Qѭӟc” 
QKѭ�F{QJ�YăQ�����7/Ĉ�Fӫa TәQJ�/LrQ�ÿRjQ�/DR�ÿӝng ViӋW�1DP�ÿm�QrX� 

                                                           
108 Theo ChҶ thҷ 11 cӆa Thӆ ƚӇӀng Chính phӆ, ngày 25/3/2020 TҼŶŐ�>ŝġŶ�ĜŽăŶ�>ĂŽ�ĜҾng Viҵƚ�EĂŵ�ĜĆ�ďĂŶ�ŚăŶŚ�ĐƀŶŐ�
ǀĉŶ�ƐҺ Ϯϰϱͬd>��ŚӇӀng dҧn các doanh nghiҵp thӌc hiҵn chính sách cho phép lùi thӁŝ�Ĝŝҳŵ�ĜſŶŐ�ŬŝŶŚ�ƉŚş�ĐƀŶŐ�ĜŽăŶ�
ϲ�ƚŚĄŶŐ�ĜҥƵ�Ŷĉŵ�2020 ĜҺi vӀi các doanh nghiҵp có 50% sҺ ůĂŽ�ĜҾng thuҾc diҵŶ�ĜſŶŐ��,y,�ƉŚңi nghҶ viҵc. Tuy 
nhiên, qua khңo sát doanh nghiҵp diҵn rҾng  ǀă�ƋƵĂ�ƚƌĂŽ�ĜҼi trӌc tiұp cùng các hiҵp hҾi doanh nghiҵƉ�ƚŚŞ�ĚŽĂŶŚ�
nghiҵp hҥƵ�ŶŚӇ�ŬŚƀŶŐ�ƚŚӌc hiҵŶ�ĜӇӄĐ�ĐŚşŶŚ�ƐĄĐŚ�ŶăǇ�ǀŞ�Ϯ lý do: (1) Mҭc dù các doanh nghiҵp hұt sӈĐ�ŬŚſ�ŬŚĉŶ�ďӂi 
chuҽi sңn xuҤƚ�ŬŝŶŚ�ĚŽĂŶŚ�Ĝӈt gãy trong dҷch, nhiҲu ngành doanh thu gҥŶ�ŶŚӇ�ďҪng không trong suҺt thӁi gian dài 
ŶŚӇŶŐ vҧn cҺ gҩng sңn xuҤt cҥm chӉng, phân chia ca kíp, trң ůӇҿŶŐ�ƚҺi thiҳƵ͘͘͘�Ĝҳ ҼŶ�ĜҷŶŚ�ĜӁi sҺng ĐŚŽ�ŶŐӇӁi lao 
ĜҾŶŐ�ĐƹŶŐ�ŶŚӇ�Őŝңm gánh nҭng và chi phí tuyҳn dӅng lҢi cho chính doanh nghiҵp. Bӂi thұ, doanh nghiҵp hҥƵ�ŶŚӇ�
ŬŚƀŶŐ�ĜҢƚ�ƚŝġƵ�ĐŚş�͞Đſ�ϱϬй�ƐҺ ůĂŽ�ĜҾng thuҾc diҵŶ�ĜſŶŐ��,y,�ƉŚңi nghҶ viҵc” dù thӌc tiҴn hұt sӈĐ�ŬŚſ�ŬŚĉŶ͖�;ϮͿ�
Viҵc chӈng minh thiҵt hҢi cң vҲ ŶŐӇӁi và tài sңn là hұt sӈc phӈc tҢƉ�ǀă�Ĝžŝ�Śҹi các quy ƚƌŞŶŚ�ŚăŶŚ�ĐŚşŶŚ�ŵҤt rҤt 
nhiҲu thӁi gian, nhҤt là vӀi các doanh nghiҵp sӊ dӅng nhiҲƵ� ůĂŽ� ĜҾng nhӇ�Ěҵt may, da giày, vҨn tңi hàng hóa 
ĜӇӁng bҾ, logisitcs, du lҷch, hàng không... Mҭt khác, doanh nghiҵp cho rҪng, nұƵ�ĜĆ�ƉŚңi cho nghҶ viҵc 50% tҼng sҺ 
ůĂŽ�ĜҾŶŐ�ĜſŶŐ��,y,�ƚŚŞ�ƚӇҿŶŐ�ĜӇҿŶŐ�ǀӀŝ�ƚŞŶŚ�ƚƌҢng doanh nghiҵƉ�ĜĆ�Ŭŝҵt quҵ, ͞ĐŚұt lâm sàng”, không thҳ thu xұp 
ƚăŝ�ĐŚşŶŚ�Ĝҳ chi trң cho các khoңŶ�ƉŚş�ŶŚӇ ƚƌġŶ͘��ŚŽ�ŶġŶ͕�ĐŚşŶŚ�ƐĄĐŚ�͞ŚŽĆŶ�ĜſŶŐ�ŬŝŶŚ�ƉŚş�ĐƀŶŐ�ĜŽăŶ�ŵҾt sҺ tháng 
ƚƌŽŶŐ�Ŷĉŵ ϮϬϮϬ͟�ĚӇӁŶŐ�ŶŚӇ�ŬŚƀŶŐ�ĜҢƚ�ĜӇӄc mӅc tiêu chia sү, hҽ trӄ doanh nghiҵƉ�ǀӇӄt qua ŬŚſ�ŬŚĉŶ�ďӂi dҷch 
bҵŶŚ�ŶŚӇ�Đҿ�ƋƵĂŶ�dҼŶŐ�>ŝġŶ�ĜŽăŶ >ĂŽ�ĜҾng Viҵt Nam dӌ Ĝҷnh. 
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���Ĉ͙i vͣi thu͇ giá tr͓ JLD� WăQJ��ÿ͉ xṷt Chính phͯ trình Qu͙c h͡i gi̫m 
mͱc thu͇ xṷt tͳ 10% xu͙QJ����ÿ͋ gi̫P�FKL�SKt� FKR�QJ˱ͥi tiêu dùng nh̹m 
kích c̯u cho các ngành trong và ngay sau d͓ch. 

Các doanh nghiӋp hiӋQ�QD\�ÿDQJ� Uҩt cҫn vӕQ� OѭX�ÿӝQJ�ÿӇ duy trì sҧn xuҩt 
NLQK�GRDQK�Yj�GX\�WUu� ODR�ÿӝng, viӋc bӓ ra thêm 10% thuӃ VAT và phҧL�ÿӧL�ÿӃn 
cuӕL�QăP�PӟL�ÿѭӧc hoàn trҧ gây nhiӅX�NKy�NKăQ�FKR�FiF�GRDQK�QJKLӋS�ÿӗng thӡi 
FǊQJ�NKy�ÿӇ thӵc hiӋn các chính sách kích cҫX� WLrX�G�QJ�ÿӕi vӟi các sҧn phҭm, 
dӏch vө mà doanh nghiӋp cung ӭQJ��Ĉk\�Oj�FKtQK�ViFK�vӯa có hiӋu quҧ vӟi dòng 
tiӅn thӵc tӃ cӫa doanh nghiӋp, vӯa có tác dөng giúp doanh nghiӋp xây dӵQJ�ÿѭӧc 
FiF�FKѭѫQJ�WUuQK��ELӋn pháp tӕW�KѫQ�Kѭӟng tӟL�QJѭӡi tiêu dùng. 

���Ĉ͙i vͣi các chính sách m̫ng tín dͭng, doanh nghi͏S�ÿ͉ xṷt: 
- Ngân hàng xem xét, mӣ rӝng hình thӭc vay tín chҩS� ÿӇ hӛ trӧ doanh 

nghiӋp trong nӛ lӵc duy trì sҧn xuҩW��NLQK�GRDQK�Yj�WiL�Fѫ�Fҩu hoҥW�ÿӝng. Ví dө, 
cho các doanh nghiӋp du lӏch vay vӟi sӕ tiӅQ�FăQ�Fӭ vào lӏch sӱ nӝp thuӃ cӫa doanh 
nghiӋp mà không cҫn thӃ chҩp. 

- TiӃp tөF�ѭX�ÿmL�Omi suҩt vӟi các khoҧQ�YD\�ÿҫX�Wѭ��JLҧm lãi suҩt các khoҧn 
vay hiӋn tҥi, khoanh nӧ và giãn thӡi gian trҧ nӧ vay.  

- Hӛ trӧ các gói vay trҧ OѭѫQJ�Yӟi lãi suҩW�ÿһc biӋW�ѭX�ÿmL� 
6. Chính phͯ cho phép các doanh nghi͏p du l͓ch và doanh nghi͏p 

ORJLVWLFV�ÿ˱ͫc áp dͭng mͱF�JLi�ÿL͏Q�QK˱�QJjQK�V̫n xṷW�WKD\�Yu�JLi�ÿL͏n d͓ch vͭ 
QK˱�KL͏Q�QD\��WURQJ�E͙i c̫QK�QJjQK�ÿL͏Q�FK˱D�EDQ�KjQK�NKXQJ�JLi�ÿL͏n mͣi. 

TiӅQ�ÿLӋn hiӋn chiӃm tӹ trӑng rҩt cao trong chi phí cӫa các khách sҥn, nhà 
hàng (dù gҫQ�QKѭ�KRҥW�ÿӝng bҵng 0 thì vүn phҧi GX\�WUu�Fѫ�Vӣ ӣ mӭc tӕi thiӇu), và 
chi phí cӫD�FiF�ÿѫQ�Yӏ kinh doanh kho lҥnh. Vӯa qua, Chính phӫ ÿm�FKR�SKpS�FiF�
doanh nghiӋp du lӏFK�ÿѭӧc áp dөng mӭF�JLi� ÿLӋn sҧn xuҩW� WURQJ��� WKiQJ�QKѭQJ�
ngay sau khi hӃt thӡi hҥn áp dөng, dӏch lҥi bùng phát lҫn hai ӣ ViӋt Nam khiӃn 
ngành du lӏch khӫng hoҧng và rҩW�NKy�NKăQ�ÿӇ GX\�WUu�Fѫ�Vӣ trong nhӳng tháng tӟi 
ÿk\��Ĉӕi vӟL�FiF�ÿѫQ�Yӏ kinh doanh kho lҥnh, tiӅQ�ÿLӋn hiӋn chiӃm tӟi trên 30% chi 
SKt�ÿҫu vào và khiӃn chi phí logistics nói chung bӏ ÿӝi lên rҩt cao, nhҩW�Oj�ÿӕi vӟi 
các chuӛi xuҩt, nhұp khҭu thӫy sҧn, rau cӫ quҧ, hàng lҥnh... 

ViӋc cho phép 2 ngành nêu trên áp dөQJ�JLi�ÿLӋn sҧn xuҩt trong bӕi cҧnh 
hiӋQ�QD\� Fy�ê� QJKƭD�KӃt sӭc quan trӑQJ�ÿӇ hӛ trӧ doanh nghiӋp chӕng chӑi qua 
dӏch, cҳt giҧm chi phí logistiFV�ÿDQJ�Oj vҩQ�ÿӅ “kém cҥnh tranh” cӫa ViӋt Nam. 

7. M͡t s͙ ÿ͉ xṷt khác: 
- ĈӅ nghӏ Thӫ Wѭӟng Chính phӫ cân nhҳc áp dөng viӋc giҧm 15% tiӅn thuê 

ÿҩt theo QuyӃW� ÿӏnh sӕ ��������4Ĉ-TTG cho toàn bӝ doanh nghiӋp thuӝF� ÿӕi 
WѭӧQJ�ÿLӅu chӍnh cӫa quyӃW�ÿӏnh này, hoһc ít nhҩt vӟL�FiF�QJjQK�ÿm�ÿѭӧc Chính 
phӫ nҳm bҳt là chӏu ҧQK�Kѭӣng trӵc tiӃp cӫD�ÿҥi dӏch mà không ph̫i chͱng minh 
ÿL͉u ki͏n “ph̫i ngͳng s̫n xṷt kinh doanh tͳ 15 ngày trͧ lên do ̫QK�K˱ͧng 
cͯa d͓ch Covid-19”, bӣL����Oê�GR�VDX�ÿk\� 
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(1) H̯u h͇t doanh nghi͏p v̳Q�ÿDQJ n͟ lc duy trì ho̩W�ÿ͡ng t͙i thi͋u cͯa 
mình dù g̿p r̭t nhi͉X�NKy�NKăQ�WURQJ�G͓ch b͏nh; 

(2) ThͥL�ÿL͋P�F˯�TXDQ�TX̫Q� Oê�QKj�Q˱ͣF�ÿL� WKDQK� WUD��NL͋m tra l̩i có th͋ 
ch̵P�K˯Q�Ṷt lâu sau thͥL�ÿL͋P�ÿyQJ�F͵a thc t͇ cͯa doanh nghi͏p khi͇n doanh 
nghi͏p khó chͱng mLQK�JLDL�ÿR̩Q�³ÿyQJ�F͵a”; 

(3) Trong nhͷQJ�JLDL�ÿR̩n giãn cách xã h͡i, h̯u h͇t doanh nghi͏p trên c̫ 
Q˱ͣc ph̫L�ÿyQJ�F͵a theo ch͑ ÿ̩o cͯa Chính phͯ, trͳ m͡t s͙ doanh nghi͏p ho̩t 
ÿ͡QJ�WURQJ�OƭQK�Yc thi͇t y͇X��QK˱�G͓p tháng 4 vͳa qua). Vi͏c chͱng minh doanh  
nghi͏S� ÿiS�ͱQJ� ÿL͉u ki͏n t̩i Kho̫Q����ĈL͉u 2, Quy͇W� ÿ͓nh 22 sͅ làm phát sinh 
thêm thͯ tͭc hành chính trong khi ch͑ ULrQJ�ÿͫt giãn cách toàn qu͙c tháng 4 vͳa 
qua, h̯u h͇t doanh nghi͏S�ÿm�ÿiS�ͱQJ�ÿL͉u ki͏n này. 

- ĈӅ nghӏ Chính phӫ chӍ ÿҥo Bӝ 9ăQ�KyD��ThӇ thao và Du lӏch cho phép 
doanh nghiӋp lӳ hành quӕc tӃ ÿѭӧc ӭng lҥi 50% sӕ tiӅn ký quӻ (trong tәng sӕ 500 
triӋX�ÿӗng ký quӻ ÿӇ ÿѭӧc cҩp giҩy phép lӳ hành quӕc tӃ���ÿѫQ�Yӏ) nhҵm làm vӕn 
OѭX�ÿӝng vӟi thӡi hҥQ�WURQJ���QăP� 

- ĈӅ xuҩt Chính phӫ WăQJ�Fѭӡng các hình thӭc cách ly có trҧ SKt�ÿӇ tҥR�ÿLӅu 
kiӋQ�FKR�QJѭӡi bӏ cách ly “có nhiӅX�KѫQ�Pӝt lӵa chӑQ´��ÿӗng thӡi tҥR�ÿLӅu kiӋn 
cho khӕi khách sҥn tìm ra “hoҥW�ÿӝng thay thӃ” trong bӕi cҧnh dӏch bӋnh bҩW�ÿӏnh, 
làm tê liӋt ngành du lӏFK�QKѭ�KLӋn nay. Cө thӇ, Chính phӫ cho phép MӐI khách sҥn 
có nguyӋn vӑng làm khách sҥn cách ly và thӓa mãn các tiêu chí an toàn sӁ ÿѭӧc 
chҩp thuұn làm khách sҥn cách ly, vӟi giá buӗQJ�ÿѭӧF�TX\�ÿӏnh phù hӧp vӟi vӏ trí 
và hҥng sao cӫa khách sҥQ��7URQJ�WUѭӡng hӧp Chính phӫ phê duyӋW�SKѭѫng án này, 
ÿӅ xuҩt Chính phӫ chӍ ÿҥo Bӝ Ngoҥi giao, Bӝ Công an, Bӝ 9ăQ�KyD�7KӇ thao và 
Du lӏFK�WK{QJ�TXD�FiF�NrQK�WѭѫQJ�WiF�Yӟi quӕc tӃ Yj�F{QJ�GkQ�FiF�Qѭӟc xin nhұp 
cҧnh vào ViӋt Nam, công dân ViӋt Nam hӗL� KѭѫQJ���� WUX\Ӆn thông mҥnh mӁ vӅ 
FKtQK�ViFK�Qj\�ÿӇ JLD�Wăng hiӋu quҧ chính sách. 

- Chính phӫ [HP�[pW�NK{QJ� WăQJ� OѭѫQJ� Wӕi thiӇu vùng ít nhҩW�ÿӃn hӃW�QăP�
�����ÿӇ giҧm áp lӵc cho doanh nghiӋp trong viӋF�FKL� OѭѫQJ�� FKL� FiF�NKRҧn bҧo 
hiӇm và kinh phí khác dӵa trên mӭF�OѭѫQJ� 

- Chính phӫ chӍ ÿҥo các Bӝ��FiF�ÿӏD�SKѭѫQJ�NK{QJ�WăQJ�FiF�NKRҧn phí, giá 
dӏch vө GR�QKj�QѭӟF�TX\�ÿӏnh vӟi doanh nghiӋp trong bӕi cҧnh hiӋn tҥL�ÿӇ giҧm áp 
lӵc vӅ chi phí cho doanh nghiӋp11.9 

- Các Bӝ��QJjQK��ÿӏD�SKѭѫQJ�Kҥn chӃ tӕL�ÿD�FiF�KRҥW�ÿӝng thanh tra, kiӇm tra 
và ân hҥn các khoҧng thӡi gian tӕi thiӇu cho tӯQJ�QJKƭD�Yө ÿyQJ�WLӅn cӫa doanh 
nghiӋp vӟL�Fѫ�TXDQ�QKj�Qѭӟc thay vì ngay lұp tӭc phҥt hoһc tính lãi chұm trҧ vӟi 
doanh nghiӋp. 

   

                                                           
119 CӅc Hàng hңi Viҵƚ�EĂŵ�ĜĂŶŐ�ƚƌŞŶŚ��Ҿ Giao thông VҨn tңŝ�dŚƀŶŐ�ƚӇ�ƐӊĂ�ĜҼi Thông ƚӇ�ƐҺ 54/2018/TT-�'dsd�Ĝҳ 
ƚĉŶŐ�ŬŚƵŶŐ�ŐŝĄ�Ěҷch vӅ cңng biҳn Viҵt Nam. 
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Cuӕi cùng, các doanh nghiӋp, hiӋp hӝL�FǊQJ�ÿӅ xuҩt Chính phӫ FkQ�ÿӕi ngân 
ViFK�Yj�ÿLӅu chӍnh mөc tiêu thu, chi QJkQ�ViFK�QKj�QѭӟF��1611���1Kѭ�KLӋn nay, 
FiF�ÿӏD�SKѭѫQJ�YүQ�ÿDQJ�WKHR�ÿXәi mөc tiêu thu NSNN phҧi bù chi và thu phҧL�ÿҥt 
dӵ toán dүn tӟi tình trҥng các doanh nghiӋp có thӇ bӏ tұn thu thông qua tiӅn thuê 
ÿҩt và các khoҧn thuӃ, phí, hoһc chӏu nhiӅX�ÿӧt thanh tra, kiӇP�WUD�ÿӇ Uj�VRiW�WăQJ�
thu cho NSNN. Cách làm này khiӃQ�NKy�NKăQ�Fӫa doanh nghiӋp ngày càng “chӗng 
chҩt” và sӁ khiӃn nӅn kinh tӃ chӏu nhiӅu hұu quҧ cӵc kì khó khҳc phөc trong nhӳng 
QăP�WӟL�ÿk\��� 




