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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
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NHTM Ngân hàng Thương mại 

TNDN Thu nhập doanh nghiệp 

VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

WB Ngân hàng Thế giới 
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MỞ ĐẦU  

Đại dịch Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp và khó lường trên thế giới 

nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo một số thống kê, các quốc gia chịu ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 trên thế giới bên cạnh việc triển khai khẩn cấp các giải 

pháp phòng, chống dịch đều có những hành động khác nhau nhằm hỗ trợ nền 

kinh tế và dự trù các giải pháp tăng cường sau khi dịch kết thúc. Theo Ngân 

hàng Thế giới (WB), Chính phủ Việt Nam đã chủ động kiểm soát mọi tình hình, 

nền kinh tế Việt Nam vẫn tạm thời đứng vững trước các cú sốc bên ngoài. Quý 

I/2020, tăng trưởng của Việt Nam đạt 3,82%, mức thấp nhất trong 11 năm qua 

nhưng là con số cao nhất trong số các nước có được số liệu đến thời điểm này. 

Nhằm chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến Hội nghị trung ương các hiệp hội 

doanh nghiệp ngày 15/04/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) đã tổ chức khảo sát nhanh các Hiệp hội để đánh giá sức khỏe các doanh 

nghiệp hội viên trong Quý I/2020 trong thời gian từ 10-15/04/2020. Khảo sát 

được tiến hành nhằm cập nhật về “sức khỏe” của doanh nghiệp hội viên trong 

các Hiệp hội, đồng thời đánh giá tình hình doanh nghiệp tiếp cận các chính sách 

hỗ trợ của nhà nước, cùng trao đổi tháo gỡ khó khăn, đưa ra các kiến nghị thúc 

đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ứng phó với dịch Covid-19. 

Khảo sát nhanh đã thu thập được ý kiến từ 25 Hiệp hội doanh nghiệp đại 

diện cho gần 20.000 doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trong đó có các Hiệp 

hội doanh nghiệp ngành nghề; Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh/thành phố và 

Hiệp hội doanh nghiệp của các nhà đầu tư nước ngoài. Khảo sát tập trung vào 

các câu hỏi liên quan tới tình hình hoạt động, doanh thu, lao động của các doanh 

nghiệp hội viên của Hiệp hội đã bị ảnh hưởng như thế nào trong quý I/2020 và 

dự báo của Hiệp hội trong quý II/2020. Đồng thời, khảo sát cũng đánh giá việc 

tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước về dịch Covid 19 của các doanh 

nghiệp hội viên và kiến nghị của Hiệp hội với nhà nước để hỗ trợ vượt qua đại 

dịch Covid-19. 
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1. TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA 

DOANH NGHI ỆP HỘI VIÊN QUÝ I/2020 

1.1. TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN TỔNG THỂ HOẠT 

ĐỘNG CỦA DOANH NGHI ỆP HỘI VIÊN TRONG QUÝ I/2020  

Theo tổng hợp kết quả khảo sát, các hiệp hội đánh giá Covid-19 đã có 

những tác động nghiêm trọng đến tình hình hoạt động trong Quý I/2020 của các 

doanh nghiệp hội viên với việc các Hiệp hội đánh giá hơn 3/4 doanh nghiệp hội 

viên phải giảm quy mô, ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh 

doanh. Trong đó, có 57,7% doanh nghiệp giảm quy mô kinh doanh; 16,8% 

doanh nghiệp ngừng hoạt động và 2,2% doanh nghiệp phải chuyển đổi ngành 

nghề kinh doanh.  

Hình 1: Đánh giá của Hiệp hội về tình hình hoạt động trong Quý I/2020 của 

các doanh nghiệp hội viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

Đơn vị: Tỷ lệ % DN hội viên 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát Hiệp hội của VCCI, 4/2020  

Các Hiệp hội cũng nhận định các doanh nghiệp hội viên hoạt động trong 

các ngành nghề du lịch, vận tải, nhà hàng, khách sạn, giải trí, giáo dục, xổ số 

chịu tác động nặng nề nhất vì Covid-19 với tỷ lệ từ 80-95% doanh nghiệp phải 

giảm quy mô kinh doanh, còn lại phải ngừng hoạt động hoặc tạm thời chuyển 

ngành nghề. Đối với doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu cũng gặp khó khăn khi có 

hàng nhập, xuất hoặc quá cảnh qua Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp phải đặt 

Tăng quy mô
0.4%

Giảm quy mô
57.7%Ngừng hoạt 

động
16.8%

Chuyển đổi 
ngành nghề kinh 

doanh
2.2%

Giữ nguyên quy mô
22.9%
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lại những đơn hàng mới với chặng vận chuyển không quá cảnh Trung Quốc. Đối 

với doanh nghiệp sản xuất gia công và cung ứng nội địa, cũng đang bị ảnh 

hưởng của nguồn cung linh kiện, phụ liệu từ Trung Quốc, đồng thời lượng mua 

hàng trong nước cũng suy giảm mạnh do dịch bệnh. Chỉ có một số ít doanh 

nghiệp hội viên tăng quy mô kinh doanh với tỷ lệ 0,4% là các doanh nghiệp hoạt 

động sản xuất trang thiết bị trong ngành y tế, găng tay, khẩu trang y tế. 

1.2. TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN DOANH THU CỦA 

CÁC DOANH NGHI ỆP HỘI VIÊN QUÝ I/2020 

Tình hình hoạt động trong quý I/2020 của các doanh nghiệp hội viên của 

các hiệp hội hầu hết đều gặp rất nhiều khó khăn do Covid 19, do vậy doanh thu 

trong Quý I của các doanh nghiệp cũng sụt giảm nghiêm trọng. Theo tổng hợp kết 

quả điều tra, tỷ lệ % doanh nghiệp hội viên hoàn thành vượt mức và hoàn thành 

kế hoạch có tỷ trọng rất thấp, lần lượt chỉ chiếm 0,4% và 0,7%. Còn lại có tới hơn 

2/3 số doanh nghiệp hội viên có mức doanh thu giảm từ 50% trở lên, trong đó 

doanh nghiệp có tỷ lệ giảm doanh thu từ 50-75% và giảm trên 75% chiếm lần 

lượt là 37,8% và 30,4%. Những con số này đã cho thấy Covid 19 đã có tác động 

nghiêm trọng như thế nào đến doanh nghiệp hội viên của các hiệp hội.  

Hình 2: Đánh giá của Hiệp hội về doanh thu Quý I/2020 của các doanh 

nghiệp hội viên bị tác động bởi đại dịch Covid-19 

Đơn vị: Tỷ lệ % DN hội viên 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát Hiệp hội của VCCI, 4/2020  

Hoàn thành vượt 
mức
0.4%

Hoàn thành kế 
hoạch
0.7% Giảm từ 1%-25%  

doanh thu:…

Giảm từ 25%-50%  
doanh thu: …

Giảm từ 50%-75%  
doanh thu: …

Giảm trên 75% 
doanh thu: 

30,4%
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Nhiều Hiệp hội đã phản ánh các doanh nghiệp hội viên gặp khó khăn về thị 

trường tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra bán rất chậm 

hoặc thậm chí không bán được, lao động không có việc làm phải nghỉ làm hoặc 

lao động cầm chừng. Đồng thời một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông 

sản đang phải hủy các cuộc hội thảo, hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho 

bà con nông dân do yêu cầu tránh tụ tập đông người. Không tổ chức hội nghị, 

hổi thảo dẫn đến doanh số bán hàng bị chậm lại đáng kể.  

Hơn nữa, thị trường xuất khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp là Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Mỹ là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề 

của Covid 19 làm thị trường bán lẻ đóng băng, khách hàng liên tục cắt giảm số 

lượng đơn của hàng chưa sản xuất, tạm dừng xuất hàng với các đơn hàng đã và 

đang sản xuất, đồng thời yêu cầu kéo dài thời gian thanh toán công nợ với các 

đơn hàng đã xuất do vậy hàng hóa, thành phẩm tồn kho trong kho lớn. Các DN 

kinh doanh dịch vụ: vận tải, khách sạn, nhà hàng, du kịch… gặp rất nhiều khó 

khăn do sức mua sụt giảm, hạn chế đi lại nên chịu nhiều áp lực về tiền thuê mặt 

bằng, lãi suất vay ngân hàng. Do vậy, tỷ lệ các doanh nghiệp gặp khó khăn về 

sụt giảm doanh thu trong Quý I/2020 là rất lớn  

Đối với ngành ngân hàng, khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng 

trực tiếp đến nhu cầu tín dụng của khách hàng, làm sụt giảm doanh thu, gia tăng 

rủi ro về nợ xấu do khách hàng gặp khó khăn và giảm lợi nhuận do thực hiện 

việc giãn, hoãn nợ, giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ nhằm ứng hỗ trợ khách 

hàng. Do tình hình dịch Covid-19 bắt đầu trở nên phức tạp kể từ tuần thứ hai của 

tháng 3, nên ước tính tác động của dịch bệnh đối với kết quả kinh doanh của hầu 

hết các ngân hàng trong quý I/2020 là không lớn (theo đánh giá của chuyên gia 

dưới 25%); ngoại trừ một số ngân hàng đã chủ động trích lập dự phòng rủi ro tín 

dụng trước để có thêm nguồn dự trữ trong tương lai. 

Tuy nhiên, trong quý II/2020, thu nhập lãi, thu nhập từ phí, và thu hồi nợ 

xấu sẽ giảm xuống khi các ngân hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông 

qua cung cấp các gói lãi suất cho vay ưu đãi và cắt giảm chi phí giao dịch, thanh 

toán. 
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1.3. TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN SỐ LƯỢNG LAO 

ĐỘNG QUÝ I/2020 CỦA CÁC DOANH NGHI ỆP HỘI VIÊN  

Đối với số lượng lao động của các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội, 

tổng hợp kết quả điều tra cho thấy về cơ bản, các doanh nghiệp do sụt giảm về 

quy mô và doanh thu hầu hết đều đã phải giảm lao động. Tuy vậy, tỷ lệ sụt giảm 

lao động thấp hơn so với tỷ lệ sụt giảm về quy mô và doanh thu. Điều này cho 

thấy, doanh nghiệp vẫn đang cố gắng duy trì, đảm bảo việc làm cho người lao 

động.  

Hình 3: Đánh giá của Hiệp hội về số lượng lao động Quý I/2020 của các 

doanh nghiệp hội viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

Đơn vị: Tỷ lệ % DN hội viên 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát Hiệp hội của VCCI, 4/2020 

Cụ thể, có 6,9% doanh nghiệp hội viên giữ nguyên số lao động, 7% doanh 

nghiệp giảm khoảng 10% số lao động và số doanh nghiệp hội viên giảm 10-25% 

lao động chiếm tỷ lệ cao nhất với 32,3%. Còn lại số doanh nghiệp hội viên giảm 

25-50% lao động chiếm 25,8% và giảm trên 50% lao động chiếm 28%. 

Các hiệp hội cũng cho biết phần lớn các doanh nghiệp hội viên đều phải 

giãn, giảm lao động. Một phần lao động của doanh nghiệp được cho nghỉ việc 

tạm thời, hưởng lương cơ bản theo chế độ của Luật doanh nghiệp. Một số được 

điều động đi làm, nhưng giãn thời gian: khối gián tiếp có thể làm 2 ngày 1 lần, 

khối trực tiếp giảm số lượng lao động trên 1 ca và/hoặc giảm số lượng ca sản 

Giữ nguyên lao động
6.9% Giảm 10% lao 

động
7.0%

Giảm 10-25% 
lao động
32.3%

Giảm 25%-50% 
lao động
25.8%

Giảm trên 50% 
lao động
28.0%
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xuất. Hầu hết làm doanh nghiệp cố gắng duy trì lực lượng lao động để đợi hết 

Covid 19 có thể nhanh chóng quay trở lại sản xuất. 

Tuy vậy, cũng có những doanh nghiệp khó có khả năng cầm cự việc chi trả 

lương nghỉ việc cho người lao động (bằng mức lương tối thiểu vùng, hầu hết đều 

trên 4 triệu/1 lao động/1 tháng). Đây là mức cao hơn rất nhiều so với mức hỗ trợ 

người lao động nghỉ việc theo Nghị Quyết 42/NQ-CP của Chính phủ (hỗ trợ tối 

đa được ở mức 1,8 triệu đồng/1 lao động/1 tháng x 3 tháng). Nghị Quyết 

42/NQ-CP cũng đưa ra chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động được vay 

từ Ngân hàng chính sách với lãi suất 0% để trả lương nhưng lại đặt thêm điều 

kiện là doanh nghiệp phải trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người 

lao động. Điều này làm cho doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ 

Chính phủ. Mặt khác, hầu hết doanh nghiệp đã phải chi trả lương ngừng việc 

tạm thời suốt từ tháng 2 và 3 năm nay, cũng chưa biết sẽ phải chi trả thêm bao 

nhiêu tháng nữa, phụ thuộc nhiều vào việc khống chế được Covid 19. 

2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHI ỆP HỘI 

VIÊN QUÝ II/2020 

2.1. KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHI ỆP HỘI VIÊN TRONG HO ẠT 

ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG QUÝ II/2020  

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn các hiệp hội đều cho rằng các doanh 

nghiệp hội viên gặp khó khăn nhất trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ với tỷ 

lệ 72,4%. Điều này dễ hiểu bởi sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra bán rất 

chậm hoặc thậm chí không bán được, các thị trường xuất khẩu chính của các 

doanh nghiệp thì đang bị đóng băng. Tiếp theo, doanh nghiệp cũng gặp khó 

khăn trong việc tuân thủ các biện pháp cách ly để duy trì sản xuất kinh doanh; 

và khó khăn trong việc tiếp cận vốn, duy trì dòng tiền trong kinh doanh với cùng 

tỷ lệ 65,5%. Điều này cho thấy Chính phủ và các cơ quan liên quan cần thiết 

phải đẩy nhanh các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn, duy trì dòng 

tiền cho doanh nghiệp, đồng thời nếu tình hình phòng chống Covid 19 khả quan 

cần nới lỏng các biện pháp cách ly để doanh nghiệp có thể khôi phục sản xuất. 
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Hình 4: Đánh giá của Hiệp hội về khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp 

hội viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý II/2020  

Đơn vi: Tỷ lệ % DN hội viên 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát Hiệp hội của VCCI, 4/2020  

Hơn một nửa số doanh nghiệp hội viên (55,2%) cũng gặp khó khăn trong 

việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào, chủ yếu do ảnh hưởng của nguồn 

cung linh kiện, phụ liệu từ Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp không 

gặp khó khăn nhiều trong tìm kiếm lao động phù hợp (chỉ có 10,3%) và duy trì 

sản xuất đáp ứng đơn hàng đã ký ( chỉ 17,%), nguyên nhân chủ yếu do nguồn 

cung lao động dồi dào và các đơn hàng trong xu hướng giảm mạnh so sụt giảm 

nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chính như Châu Âu, Mỹ. Còn lại, một số 

doanh nghiệp cũng gặp khó khăn lớn từ các vấn đề khác như: Doanh thu giảm 

nhưng chi phí không giảm, khó nhất là phải trả lãi ngân hàng lãi suất còn quá 

cao, chính sách về hỗ trợ giảm lãi suất không đến được doanh nghiệp. Tiếp theo, 

một số doanh nghiệp hội viên trong ngành sản xuất đặc thù như sản xuất thuốc 

thì mọi thay đổi liên quan đều phải báo cáo, xin quyết định với cơ quan quản lý 

thuộc Bộ Y tế nên có thể ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất, nhất là trong giai đoạn 

hiện nay sẽ có nhiều thay đổi liên quan tới: thay đổi đơn vị cung cấp nguyên 

liệu.  

72.4

55.2

10.3

65.5

17.2

65.5

13.8

0 20 40 60 80

Khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ 

Khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn 
nguyên liệu đầu vào

Khó khăn trong việc tìm kiếm lao động phù 
hợp

Khó khăn trong việc tiếp cận vốn, duy trì 
dòng tiền trong kinh doanh

Khó khăn trong việc duy trì sản xuất đáp 
ứng đơn hàng đã ký

Khó khăn trong việc tuân thủ các biện pháp 
cách ly để duy trì sản xuất kinh doanh

Khác



9 

2.2. KẾ HOẠCH KINH DOANH C ỦA CÁC DOANH NGHI ỆP HỘI 

VIÊN QUÝ II/2020 

Theo dự báo của các hiệp hội, tình hình kinh doanh trong quý II năm 2020 

của các doanh nghiệp hội viên vẫn bi quan và không có nhiều cải thiện so với 

quý I năm 2020. Các hiệp hội ước lượng rằng có tới 51,9% doanh nghiệp hội 

viên giảm quy mô kinh doanh trong quý II năm 2020, tỷ lệ ngừng hoạt động 

hoặc phải chuyển đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp hội viên được 

dự báo lần lượt là 15,8% và 5,4%.  

Hình 5: Dự báo của Hiệp hội về kế hoạch kinh doanh trong Quý II/2020 của 

các doanh nghiệp hội viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

Đơn vi: Tỷ lệ % DN hội viên 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát Hiệp hội của VCCI, 4/2020  

Như vậy, nhiều hiệp hội dự báo quý II/2020 tình hình kinh doanh của 

doanh nghiệp hội viên còn ảm đạm hơn cả quý I/2020 và một số phải chuyển đổi 

ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp (dự báo quý II/2020 là 5,4% so 

với ước lượng quý I/2020).    

Đối với doanh nghiệp hội viên trong một số ngành cụ thể, ví dụ như cao su 

thì Quý II/2020 là giai đoạn bắt đầu mùa vụ cao su tại các nước Đông Nam Á, 

tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Nhu cầu cao su thiên nhiên chưa kịp phục hồi từ các 

nước tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Châu Âu… trong khi nông dân vẫn 

phải thu hoạch mủ để có thu nhập, càng gây áp lực lên giá bán đang giảm sâu. 
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Tình hình giá thấp kéo dài, nhiều hộ cao su tiểu điền sẽ tiếp tục phải đối mặt với 

khó khăn và sức ép chuyển đổi cây cao su sang các loại cây trồng khác sẽ càng 

ngày càng lớn. Tương tự với sản phẩm cao su và gỗ cao su, sự hạn chế về đơn 

hàng, đặc biệt là hàng tiêu dùng, sẽ gây ra tình trạng thu nhỏ quy mô hoạt động, 

cắt giảm chi phí hàng loạt, trong đó có chi phí về lao động, để có thể duy trì tồn 

tại quy mùa dịch. Có thể thấy, các hiệp hội đã dự đoán những tác động từ dịch 

Covid-19 trong quý II/2020 đã, đang và sẽ “ngấm” rõ hơn quý I/2020. 

- Dự báo của Hiệp hội về tình hình hoạt động các doanh nghiệp hội viên, 

nếu tình hình Covid-19 vẫn kéo dài đến hết Quý II năm 2020 

Kết quả tổng hợp khảo sát cho thấy, số lượng doanh nghiệp hội viên của 

các hiệp hội có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài (trên 12 tháng) chỉ 

chiếm 20%, còn lại phần lớn doanh nghiệp chỉ duy trì được từ 1-3 tháng 

(31,6%) hoặc 3-6 tháng (25,7%).  

Hình 6: Dự báo của Hiệp hội về tình hình hoạt động các doanh nghiệp hội 

viên, nếu tình hình Covid-19 vẫn kéo dài đến hết Quý II năm 2020 

Đơn vi: Tỷ lệ % DN hội viên 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát Hiệp hội của VCCI, 4/2020  

Điều này cho thấy, các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội phần lớn đều ở 

quy mô nhỏ và vừa, có tích lũy chưa nhiều, do vậy đại dịch Covid 19 càng kéo 

dài thì nguy cơ dừng hoạt động của các doanh nghiệp càng cao. Do vậy đòi hỏi 

Chính phủ và các cơ quan chức năng cần có các quyết sách mạnh mẽ, giải pháp 
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hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp tồn tại, cầm cự vượt qua được khó khăn, bảo 

đảm an sinh xã hội. Từ đó mới có cơ hội để nền kinh tế bật lên sau đại dịch. 

3.  ĐÁNH GIÁ VI ỆC TIẾP CẬN CÁC CHÍNH SÁCH H Ỗ TRỢ VỀ 

DỊCH COVID-19 CỦA CÁC DOANH NGHI ỆP HỘI VIÊN  

Có thể thấy, trong tình hình khó khăn do dịch Covid 19 hiện nay, các hiệp 

hội đều cho rằng các doanh nghiệp thành viên đều có nhu cầu tiếp cận các chính 

sách hỗ trợ từ nhà nước. Tuy vậy, theo như tổng hợp kết quả điều tra, tỷ lệ 

doanh nghiệp đã được hưởng rất ít ỏi, chỉ chiếm từ 3,8% - 4,3% trong các chính 

sách gia hạn thuế TNDN, thuế GTGT, nộp tiền thuê đất và giảm lãi suất các 

khoản vay. Các chính sách còn lại, chưa có doanh nghiệp hội viên nào trong các 

hiệp hội đã được hưởng, tuy vậy nhiều doanh nghiệp cũng đang trong quá trình 

làm thủ tục tiếp cận, nhất là trong chính sách hoãn đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (44,4%) và hoãn đóng phí công đoàn (40,9). 

Hình 7: Đánh giá của hiệp hội về việc các doanh nghiệp hội viên đã tiếp cận 

được gì từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước về dịch Covid-19 

Đơn vi: Tỷ lệ % DN hội viên 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát Hiệp hội của VCCI, 4/2020  

Phần lớn các doanh nghiệp hội viên vẫn đang trong quá trình đã tìm hiểu, 

nhưng chưa kịp tiếp cận, nhất là trong các chính sách vay với lãi suất ưu đãi 

44.0

33.3

47.8

48.1

19.2

19.2

20.0

14.8

22.7

36.0

51.9

26.1

44.4

50.0

50.0

48.0

40.7

36.4

20.0

14.8

21.7

7.4

26.9

26.9

28.0

44.4

40.9

4.3

3.8

3.8

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gia hạn nợ

Vay với lãi suất ưu đãi

Giảm lãi suất các khoản đã vay

Vay với lãi suất 0% để trả lương

Gia hạn nộp thuế GTGT 

Gia hạn nộp thuế TNDN

Gia hạn nộp tiền thuê đất

Hoãn đóng BHXH, BHYT, BH TN

Hoãn đóng phí công đoàn

Có nhu cầu nhưng không thể tiếp cận Đã tìm hiểu, chưa kịp tiếp cận

Đang làm thủ tục tiếp cận Đã được hưởng



12 

(51,9%), gia hạn nộp thuế TNDN và GTGT (cùng 50%) và gia hạn nộp tiền thuê 

đất (48%). Đáng ngại nhất là nhiều doanh nghiệp hội viên của hiệp hội có nhu 

cầu nhưng không thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước như vay với 

lãi suất 0% để trả lương (48,1%), giảm lãi suất các khoản đã vay (47,8%) hoặc 

gia hạn nợ (44%). Điều này cho thấy những nghi ngại của Hiệp hội về các chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước có thể không phát huy được hiệu quả do 

sự khó khăn và phức tạp đối với doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục để 

được hỗ trợ. 

Theo như đánh giá của các Hiệp hội, ba lý do chính khiến các doanh 

nghiệp hội viên khó có thể tiếp cận được chính sách hỗ trợ của nhà nước lần lượt 

là Khó thỏa mãn các điều kiện để được hưởng các chính sách hỗ trợ này 

(78,6%); Thủ tục để được hưởng các chính sách này phức tạp (75%) và Thời 

gian để được hưởng các chính sách hỗ trợ quá lâu (50%). Điều này cũng đã 

được các Hiệp hội doanh nghiệp đề cập và kiến nghị thường xuyên tới nhà nước 

và cơ quan chức năng có liên quan.  

Hình 8: Đánh giá của hiệp hội về việc các doanh nghiệp hội viên đã tiếp cận 

được gì từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước về dịch Covid-19 

Đơn vi: Tỷ lệ % DN hội viên 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát Hiệp hội của VCCI, 4/2020  
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Ngoài ra, một số Hiệp hội cũng có lý do khác như một số Ngân hàng 

thương mại không muốn thực hiện chính sách hỗ trợ do quyền lợi bị ảnh hưởng. 

Nhiều doanh nghiệp cảm nhận không có khả năng tiếp cận hay các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa sẽ đóng cửa hoạt động vì các khoản BHXH, Thuế và mặt 

bằng thuê. Ngoài ra, có Hiệp hội nhận định quy định về giãn đóng BHXH không 

hợp lý và quá máy móc. Chỉ giãn có 3 tháng mà điều kiện phải có 50% số lao 

động ngừng việc trở lên. Đáng lẽ trong tình hình dịch mà doanh nghiệp cố gắng 

giảm ít công nhân là điều cần khuyến khích, và cho giãn đối với số lao động 

ngừng việc thực tế, dù bất cứ tỷ lệ nào. Vì giãn chỉ là tạm ngưng đóng, không 

phải miễn nên không thể quy định như hiện nay. Tương tự, quy định giãn phí 

công đoàn cũng quy định điều kiện phải có 50% số lao động đóng BHXH ngừng 

việc trở lên là khó cho DN. 

4.  KIẾN NGHỊ CỦA HI ỆP HỘI TỚI NHÀ NƯỚC ĐỂ HỖ TRỢ 

VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19 

4.1. Nhóm kiến nghị về tri ển khai thực hiện các chính sách 

- Đề nghị sớm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị đinh 

41/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 42/NQ-CP và các chính sách khác, trong đó tập 

trung chỉ đạo, hướng dẫn phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cấp, 

từng ngành, cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; thời 

gian thực hiện, thời gian hoàn thành; quy trình, thủ tục, tiêu chí các đối tượng 

thụ hưởng; cơ quan chủ trì, cơ quan chịu trách nhiệm phối hợp, cơ chế phối hợp, 

cơ chế kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ, đột xuất; thẩm quyền giải quyết từng 

nội dung;... đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, thực hiện đúng nguyên tắc, 

nội dung, đối tượng hỗ trợ, tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách của 

Nhà nước để tham nhũng, tiêu cực. 

- Cung cấp kịp thời các thông tin hướng dẫn về các chính sách hỗ trợ cho 

doanh nghiệp: Hiện các DN chủ yếu biết đến các chính sách này qua kênh báo 

chí, truyền hình, nên thông tin chung chung, không có văn bản hướng dẫn cụ thể 

- Thành lập tổ giám sát kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ: lên kế 

hoạch, giám sát triển khai và đánh giá kết quả thực hiện 
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- Cập nhật kịp thời tình hình triển khai các chính sách này cho các Hiệp 

hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp. 

4.2. Nhóm kiến nghị về các chính sách tiền tệ 

- NHNN đôn đốc, hướng dẫn mới có tiêu chí rõ ràng, để các NHTM thực 

hiện Thông tư 01/2020 của NHNN về giãn nợ, cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất các 

khoản vay cũ, cho vay mới với lãi suất thấp,… một cách kịp thời, nhất quán và 

đúng với tinh thần hỗ trợ DN vượt qua khó khăn trong dịch Covid-19.  

- Đề nghị NHNN có giải pháp mức giảm sâu lãi suất thêm đối với khoản 

vay mới và vay hiện hữu cho từng nhóm khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh 

khác nhau. 

- Đề nghị NHNN hướng dẫn quy trình chuẩn đối với việc thẩm định, đánh 

giá thiệt hại, xác định đối tượng DN được hưởng hỗ trợ do trên thực tế các ngân 

hàng thương mại thực hiện khác nhau. Hiện nhiều NHTM yêu cầu các DN phải 

cung cấp báo cáo tài chính 2019, báo cáo tình hình kết quả kinh doanh quý 

I/2020 (có kiểm toán) để làm căn cứ đánh giá thiệt hại, như vậy rất khó cho DN. 

- NHNN nên hướng dẫn các NHTM phân nhóm khách hàng để có chính 

sách hỗ trợ phù hợp với từng nhóm: (1) Nhóm DN hiện đang hưởng những tác 

động tích cực (viễn thông, chế biến thực phẩm thiết yếu, thiết bị y tế), (2) nhóm 

các DN bị tác động tiêu cực nhưng vẫn duy trì được và cần chính sách hỗ trợ tạo 

điều kiện, (3) nhóm các DN thua lỗ, thiếu vốn lưu động nhưng vẫn có khả năng 

duy trì thì Ngân hàng cần hỗ trợ; (4) Nhóm DN thua lỗ, có sẵn bệnh ‘nền’ thì 

NH cần xem xét. 

- Các DN cung cấp hàng lương thực thực phẩm phải tăng dự trữ để đáp 

ứng nhu cầu, đề nghị NHTM cho giảm tỷ lệ tài sản thế chấp để có thể vay được 

nhiều hơn. 

- Cho phép các DN lữ hành được tạm thời rút tiền ký quỹ (500 triệu) ở các 

ngân hàng về trang trải các khoảng chi phí của doanh nghiệp trong thời gian khó 

khăn ngừng hoạt động bởi Covid-19 

- Không hạn chế cho vay đối với lĩnh vực BĐS và xây dựng 
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- Nhân cơ hội này, đề nghị NHNN có giải pháp đưa lãi suất cho vay về 

mức thấp từ 4-5%/năm 

4.3. Nhóm kiến nghị về các chính sách tài khóa 

- Đề nghị cho phép hoãn cả thuế GTGT đối với hàng hóa, nguyên liệu 

nhập khẩu để bình đẳng với các DN mua hàng trong nước, nhất là đối với các 

hàng hóa chưa sản xuất được trong nước. 

- Đề nghị các khoản thuế, phí đã được hoãn, khi hết thời hạn hoãn thì cho 

phép DN trả dần, chứ nếu trả một lần thì DN không đủ sức để trả. 

- Đề nghị cho phép giảm (có thể là 50%) hoặc miễn các khoản thuế 

TNCN, thuế GTGT, tiền thuê đất, phí BHXH, phí CĐ trong năm 2020 

- Áp dụng chính sách hoãn thuế, tiền thuê đất (theo Nghị định 41) cho tất 

các DN trong nền kinh tế.  

- Gia hạn thời gian hoãn hoãn thuế, tiền thuê đất lên 6-12 tháng  

- Nhà nước thanh toán nhanh các khoản nợ từ NSNN đối với các dự án 

giao cho DN thực hiện 

- Cho phép các DN khấu trừ các chi phí trong phòng chống dịch và chi phí 

của DN khi tính thuế TNDN 

4.4. Nhóm kiến nghị về các chính sách lao động 

- Đề nghị đoàn Lao động Việt Nam xem xét miễn đóng kinh phí công 

đoàn trong năm 2020, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức 

bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

- Các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng về Covid cần như 

nhau, hiện nay mức hỗ trợ đang khác nhau giữa người lao động nghỉ việc tạm 

thời, chất dứt hợp đồng. 

- Chính sách cho phép DN được vay NH chính sách với lãi suất 0% nhưng 

lại yêu cầu DN phải trả trước cho người lao động 50% lương cơ bản là khó thực 

hiện, đề nghị cho phép DN được thỏa thuận với người lao động cho trả sau 

khoản này, và vẫn cho DN được vay từ NH chính sách để trả lương. 

- Hiện nay điều kiện để DN được hoãn BHXT, BHYT, Công đoàn là phải 

có 50% lao động nghỉ việc là quá cao, đề nghị giảm xuống 20-25% hoặc nên có 
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cơ chế hoãn cho từng nhóm DN theo tỷ lệ lao động nghỉ việc hoặc bỏ luôn điều 

kiện nghỉ việc để hỗ trợ dòng tiền cho DN. Chính sách này nhiều lúc có tác dụng 

ngược khi khuyến khích DN cho 50% lao động nghỉ để đạt yêu cầu, không 

khuyến khích DN giữ lại lao động. 

- Đề nghị miễn, giảm BHXH, BHYT công đoàn, chứ không chỉ hoãn. 

Ngoài ra, thời gian hoãn cũng dài hơn 

- Trường hợp nơi làm việc bị đình chỉ tạm thời hoặc đình chỉ kinh doanh 

do bị phong tỏa, đề nghị Chính phủ ban hành một Thông tư đặc biệt cho phép 

doanh nghiệp được cho người lao động nghỉ không lương mà không cần thỏa 

thuận với người lao động. 

- Cho phép những người đi công tác như doanh nhân, chuyên gia, người 

mua hàng nước ngoài được xuất nhập cảnh  

- Cấp mới giấy phép lao động và visa thương mại cho lao động nước 

ngoài đã vào Việt Nam trước khi bùng phát dịch  

4.5. Nhóm kiến nghị về các chính sách cải cách thủ tục hành chính 

- Các Bộ, Ngành Trung ương, địa phương tiếp tục tạo cơ chế hành chính 

tốt nhất, trong đó tập trung cải cách triệt để thủ tục hành chính theo hướng đơn 

giản hóa, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, thiết lập và 

vận hành nền hành chính phục vụ và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, nhất là các  sở, ban, ngành địa phương cần chấn chỉnh việc giải quyết thủ 

tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh 

nghiệp phải đi lại nhiều lần; tránh việc đùn đẩy với lý do luật này, luật kia chưa 

thống nhất, gây nhũng nhiễu, tiêu cực; 

- Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan hạn chế các hoạt động 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong vòng 02 năm (2020 và 2021) nhằm giúp 

doanh nghiệp có thời gian tập trung nguồn lực củng cố sản xuất, kinh doanh và 

tái cấu trúc doanh nghiệp sau dịch bệnh. Việc thanh tra, kiểm tra được áp dụng 

đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 
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- Cần ban hành các Nghị định để giải quyết các bất cập vướng mắc về 

pháp lý giữa các luật, nghị định hiện nay, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, đất 

đai. 

4.6. Nhóm kiến nghị về duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

dịch bệnh 

- Nhà nước xây dựng quy trình hướng dẫn DN tổ chức hoạt động SX-KD 

an toàn, nhất là DN trong các khu công nghiệp, DN quản lý khu CN. Từ đó giúp 

các DN không phải tự xây dựng riêng cho mình, gây tốn chi phí và không đồng 

nhất. 

- Đề nghị Chính phủ, Bộ Y Tế xây dựng một bộ tiêu chí chung để đánh 

giá việc cho các doanh nghiệp vừa SX-KD vừa đảm bảo an toàn chống dịch, 

tránh để mỗi tỉnh ra một tiêu chí. Xem xét lại bộ tiêu chí mà TP. HCM đang áp 

dụng, có nhiều tiêu chí bất lợi cho các DN, nhất là các DN sử dụng nhiều lao 

động 

- Chính phủ cần có các giải pháp mạnh hơn nữa để bình ổn giá các trang 

thiết bị bảo hộ y tế, qua đó giúp các doanh nghiệp sản xuất giảm bớt chi phí đầu 

vào khi thực hiện công tác bảo hộ an toàn lao động cho người lao động tại công 

trường, phân xưởng, nhà máy 

- Đối với các địa phương không có dịch, cho phép các phương tiện vận tải 

hành khách được hoạt động 

4.7. Nhóm kiến nghị về phát tri ển thị trường cho doanh nghiệp 

- Chính phủ cần có các giải pháp để hỗ trợ những doanh nghiệp xuất khẩu 

tìm kiếm các thị trường mới tiềm năng, trong khi thị trường quen thuộc đã bị 

đóng. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất các mặt hàng xuất khẩu 

trong thời gian qua không thông quan được, đặc biệt là các doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, thủy sản... thì cần phải có giải pháp 

phân bổ lượng hàng ứ đọng đến các tỉnh, thành phố có nhu cầu nhằm cân bằng 

cung cầu hàng hóa, qua đó ổn định giá cả thị trường trong nước và giải phóng 

lượng hàng tồn kho cho doanh nghiệp. 
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- Trợ cấp người dân bằng voucher để họ mua sắm hàng hóa, tăng sức cầu 

cho thị trường 

- Sự không minh bạch trong cấp hạn ngạch xuất khẩu gạo, đề nghị ưu tiên 

các DN đang có hàng nằm chờ ở cảng 

- Có chính sách ưu đãi để mở thêm các hệ thống bán lẻ, sản xuất hàng 

thay thế nhập khẩu./. 
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PHỤ LỤC: DANH SÁCH HI ỆP HỘI THAM GIA KH ẢO SÁT 

NHANH ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE DOANH NGHI ỆP HỘI VIÊN QUÝ 

I/2020 
 

1. BNI – Business Network International  

2. Hiệp hội Các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam 

3. Hiệp hội Cao su Việt Nam 

4. Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) 

5. Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Vi ệt Nam (German Business Association) 

6. Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam 

7. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng 

8. Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Vi ệt Nam 

9. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 

10. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đăk Nông 

11. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên 

12. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai 

13. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng 

14. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam 

15. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

16. Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam  

17. Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) 

18. Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam 

19. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 

20. Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) 

21. Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) 

22. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam 

23. Hội Doanh nghiệp huyện Tây Hòa 

24. Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước 

25. Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (Hawee)  
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Đơn vị thực hiện khảo sát: VIỆN PHÁT TRI ỂN DOANH NGHI ỆP -  

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHI ỆP 
VIỆT NAM (VCCI) 

Địa chỉ:  Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại:  024.3577.2373 - 024.3577.1076 

Email: vienptdn@vcci.com.vn 

 


