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Những ngày qua, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả 

nước đang gồng sức chống dịch khi đại dịch Covid - 19 có những tiến triển hết sức 

phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều tỉnh, thành, đặc biệt là các đơn vị thuộc 

hệ thống y tế, các trung tâm sản xuất công nghiệp, trung tâm kinh tế của cả nước. 

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, giao các 

Bộ, địa phương ban hành các hướng dẫn, giải pháp để đảm bảo mục tiêu kép vừa 

chống dịch vừa duy trì, phát triển kinh tế. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai một số nhóm giải pháp hiện đã bộc lộ những 

khía cạnh hết sức bất cập, khiến nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh bị tê liệt, đình 

trệ, đẩy hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều ngành, lĩnh vực vào tình trạng đã hoặc sẽ 

phải đóng cửa, dừng hoạt động; không đủ năng lực duy trì lương cho hàng triệu lao 

động, thậm chí nguy cơ cao mất thị trường vào tay các nước đối thủ. 

Trước thực tiễn cấp bách đó, Ban IV cùng các Hiệp hội doanh nghiệp xin 

mạnh dạn nêu 03 nhóm vấn đề và khẩn thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét 

để có những chỉ đạo tháo gỡ, cải thiện: 

1. Về việc áp dụng mô hình “3 tại chỗ” 

Mục tiêu thực hiện “3 tại chỗ” trong các nhà máy là để tạo lập các khu sản 

xuất an toàn, cách ly với nguy cơ dịch bệnh nhằm bảo vệ chuỗi sản xuất, cung ứng 

và duy trì công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều nhà máy không 

đáp ứng được yêu cầu này và đã phải tạm dừng sản xuất bởi không đủ khả năng tổ 

chức, thu xếp cơ sở vật chất phục vụ ăn, nghỉ tại chỗ cho hàng nghìn lao động trong 

thời gian quá ngắn hoặc do công năng thiết kế trước đó của các nhà máy cũng hạn 

chế, không sẵn sàng cho việc chứa đựng hoạt động ăn, ở, ngủ nghỉ thời gian dài của 

hàng trăm, hàng nghìn con người.  

Mặc dù vậy, tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, mô hình này đã được vận hành 

tương đối hiệu quả, bằng sự tuân thủ nghiêm của doanh nghiệp với các hướng dẫn 

về phòng chống dịch và sự hỗ trợ sát sao của các cấp chính quyền trong việc thiết 
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lập hệ thống thông tin liên lạc, duy trì đường dây nóng từ cấp lãnh đạo cao nhất tới 

các tổ, đội nhóm ở từng địa bàn, thường xuyên rà soát, đánh giá thực tiễn, nắm bắt 

các khó khăn vướng mắc của các nhà máy để kịp thời tháo gỡ.  

Tại các tỉnh phía Nam, số doanh nghiệp nỗ lực áp dụng “3 tại chỗ” cũng không 

ít vì đây là những khu công nghiệp trọng điểm, có vai trò rất lớn với các chuỗi sản 

xuất - xuất khẩu. Tuy nhiên, thông tin nhanh từ các doanh nghiệp, hiệp hội ngành 

hàng (Dệt May Việt Nam, Điện tử Việt Nam, Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Chế biến 

Gỗ & Mỹ nghệ TP.HCM, Chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương, Liên đoàn doanh nghiệp 

tỉnh Bình Dương...) trong những ngày qua cho thấy, đã xuất hiện sự đổ vỡ của mô 

hình “3 tại chỗ” ở một số nhà máy với các ca F0 xuất hiện liên tiếp và nhân lên nhanh 

chóng trong vài ngày. Với năng lực y tế tại chỗ gần như bằng không, trong khi hệ 

thống y tế địa phương cũng hết sức quá tải, hiện khâu xử lý với các ca F0, F1 trong 

các nhà máy này đang hết sức rối khiến doanh nghiệp và người lao động đều bị tác 

động nặng về tâm lý, gây ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp khác trên địa bàn. 

Trong bối cảnh đó, chính quyền cấp tỉnh, cấp quận, huyện, thị xã và ngay cả 

Ban Quản lý khu công nghiệp ở một số địa phương phía Nam đã ban hành các văn 

bản yêu cầu doanh nghiệp tăng cường xét nghiệm covid cho nhân viên, nhưng lại 

không làm rõ các kịch bản y tế liên quan nên doanh nghiệp càng thêm áp lực vì chi 

phí xét nghiệm quá lớn mà không đánh giá được cụ thể là hiệu quả bảo vệ sản xuất 

so với lựa chọn khác ra sao1. Hoặc như tỉnh Tiền Giang, ngay khi doanh nghiệp đã 

đầu tư nhiều tỷ đồng để thực hiện mô hình “3 tại chỗ” thì chính quyền tỉnh lại vừa 

ra thông báo tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp đang áp 

dụng "3 tại chỗ" trong khu, cụm công nghiệp kể từ ngày 05/8/2021 khiến doanh 

nghiệp rơi vào cảnh hết sức bị động, khó khăn2. 

Từ bài học ở Bắc Giang và Bắc Ninh, Ban IV và các Hiệp hội xin đề xuất: 

(i) Việc áp dụng mô hình “3 tại chỗ” nên tính toán thực hiện ở các địa phương 

mà tình hình dịch bệnh vẫn ở diện “kiểm soát được”. Như TP. Hồ Chí Minh và các 

tỉnh phía Nam, với mức độ lây lan dịch bệnh trong thời gian dài, mầm bệnh ủ ở nhiều 

khu vực và trên nhiều người lao động thì các nhà máy “3 tại chỗ” dù tổ chức xét 

nghiệm nghiêm túc trước khi tiến hành vẫn khiến doanh nghiệp gặp rủi ro, khả năng 

bùng phát bệnh là rất cao.  

(ii) Đi kèm với việc thực hiện “3 tại chỗ”, một quy trình phối hợp công - tư 

chặt chẽ và một quy trình giám sát nghiêm túc trong quá trình triển khai để phát hiện 

 
1 Văn bản 9406/UBND-VP ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; văn bản 460/TB-UBND ngày 29/7/2021 
của UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương... 
2 Công văn số 4093/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang. 
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và ứng phó sớm với mọi vấn đề phát sinh là hết sức cần thiết. Điều này giúp địa 

phương tính toán được nhu cầu y tế và các điều kiện cần thiết khác duy trì cho chống 

dịch; đồng thời giúp doanh nghiệp có thể yên tâm vận hành công việc và không bị 

rơi vào những tình cảnh quá khủng hoảng như tình trạng một số nhà máy trở thành 

“chùm F0” như tại phía Nam trong mấy ngày qua. 

(iii) Các địa phương yêu cầu doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” cần phải xây 

dựng và công bố công khai các phương án y tế, quy trình xử lý nhanh chóng trong 

trường hợp có F0 tại nhà máy “3 tại chỗ” và phổ biến trước, thảo luận trước với 

doanh nghiệp để phối hợp mọi nguồn lực ứng phó khi thực tiễn phát sinh. Hạn chế 

tối đa các tình huống doanh nghiệp báo nghi ngờ phát dịch thì hoặc chính quyền 

chậm trễ kiểm tra, hoặc kiểm tra xong chỉ yêu cầu phong tỏa toàn bộ hàng trăm, 

hàng nghìn lao động tại một chỗ khiến dịch lan cấp số nhân trong nhà máy, khiến cơ 

hội xử trí, khắc phục càng trở nên khó khăn hơn. 

(iv) Đối với những tỉnh phía Nam mà hiện đã xuất hiện các nhà máy “3 tại 

chỗ” có nhân viên, người lao động phát hiện là F0, do lực lượng y tế địa phương 

cũng tương đối quá tải và chưa lập sẵn quy trình ứng phó chi tiết dẫn tới thực tiễn 

khó khăn cho cả chính quyền và doanh nghiệp, đề xuất Chính phủ giao Bộ Y tế chủ 

trì họp khẩn cấp với các tỉnh, có thể mời đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội tham 

gia để đánh giá tình hình, bàn bạc thấu đáo các giải pháp nhằm tìm ra phương án có 

khả năng giảm thiểu thiệt hại lớn nhất cho cả địa phương và doanh nghiệp. 

2. Về việc đảm bảo các chuỗi vận tải hàng hóa và xuất, nhập khẩu 

Tình trạng lộn xộn, đứt gãy vận tải hàng hóa đã được nhiều doanh nghiệp, 

hiệp hội, báo đài phản ánh liên tục thời gian qua, một phần xuất phát từ cách làm, 

cách hiểu và diễn giải các quy định phòng chống dịch hết sức khác nhau ở các địa 

phương. Văn bản chỉ đạo số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Phó Thủ tướng Lê 

Văn Thành đã tháo gỡ nhiều khúc mắc lớn liên quan tới tình trạng này. 

Tuy nhiên, chuỗi tiêu dùng và chuỗi xuất, nhập khẩu còn liên quan tới hoạt 

động của nhiều bộ phận khác. Vì thế, Ban IV và các hiệp hội xin kiến nghị Thủ 

tướng chỉ đạo hoặc giao đầu mối các Bộ ngành, địa phương, rà soát và áp dụng quy 

định, điều kiện đi lại thống nhất cho các nhóm nhân sự chuyên làm thủ tục xuất nhập 

khẩu, nhân viên cảng, nhân viên bốc xếp ... tương tự như nhóm vận chuyển hàng 

trong nội thành (shipper) giờ đã được tính toán các biện pháp quản lý để đi lại thực 

hiện công việc mà vẫn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. 

Ngoài ra, Ban IV cũng đề xuất Thủ tướng xem xét, đánh giá kĩ “quy trình vận 

tải an toàn - lái xe không tiếp xúc” mà Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logisitcs Việt 

Nam, Hiệp hội Ô tô - Vận tải Việt Nam đã kiến nghị, bởi việc sử dụng kết quả xét 
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nghiệm sàng lọc covid (gồm cả kết quả xét nghiệm nhanh hay xét nghiệm PCR) như 

là giấy thông hành hiện nay, theo ý kiến nhiều chuyên gia y tế, là chưa đúng với bản 

chất ý nghĩa của việc xét nghiệm, và tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

3. Về việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và một số biện pháp cấp bách 

hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, đảm bảo mục tiêu kép trong đại dịch 

- Việc ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần hỗ trợ trực tiếp cho người lao động tự do, lao 

động bị mất việc, ngừng việc và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của đại địch 

được công luận và doanh nghiệp rất hoan nghênh. Tuy nhiên, thủ tục hỗ trợ người 

sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đang 

còn có những quy định gây khó, khiến hầu hết doanh nghiệp không thể tiếp cận 

chính sách. Cụ thể: Điểm b, Khoản 2, Điều 38, Quyết định 23 yêu cầu doanh nghiệp 

“đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn”. Hiện tại 

theo pháp luật về thuế thì doanh nghiệp có thể thực hiện quyết toán thuế với chu kỳ 

3-5 năm, không bắt buộc quyết toán từng năm. Bối cảnh đại dịch xảy ra từ năm 2020 

tới nay khiến doanh nghiệp hết sức khó khăn về tài chính nên việc yêu cầu phải quyết 

toán thuế năm 2020 cho dù doanh nghiệp chưa tới chu kỳ quyết toán cần thiết là một 

quy định chưa hợp lý. Đề xuất Chính phủ xem xét loại bỏ quy định này. 

- Quy định về số giờ làm thêm của người lao động trong 1 tháng, theo Bộ Luật 

Lao động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021, là không quá 40h. Tuy nhiên bối cảnh đại 

dịch liên tục có những giai đoạn bị phong tỏa, giãn cách, hoặc các tình huống phát 

sinh khác khiến doanh nghiệp bị đình trệ hoạt động. Trong bối cảnh đó, ở những thời 

điểm dịch ổn định, nằm trong phạm vi kiểm soát, cả doanh nghiệp và người lao động 

đều mong muốn có thể tận dụng tối đa thời gian, đẩy nhanh tiến độ và hiệu suất làm 

việc. Vì thế, kiến nghị Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét cơ 

chế (hoặc trình xin ý kiến Quốc hội để ban hành cơ chế), cho phép doanh nghiệp sau 

thời gian giãn cách được chủ động bố trí thời gian làm thêm của người lao động có 

thể hơn 40 giờ trong 1 tháng để giải quyết các công việc gấp, tồn đọng. 

- Đối với chiến dịch tiêm phòng vắc xin, doanh nghiệp hết sức phấn khởi khi 

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo điều chỉnh, xác định lại tính ưu tiên căn cứ cả theo 

lĩnh vực hoạt động cũng như các vị trí trọng yếu gắn với mục tiêu phát triển kinh tế 

(như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh thành nơi có khu, cụm công nghiệp quan 

trọng...). Rất mong ngay khi đã có chủ trương, Thủ tướng tiếp tục giao Bộ Y tế 

hướng dẫn cụ thể, ban hành danh sách các tỉnh/lĩnh vực ưu tiên bố trí nguồn vắc xin 

bên cạnh việc ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, để chính quyền các 

tỉnh, thành và doanh nghiệp tại các địa phương tính toán chủ động hơn kế hoạch duy 

trì hoạt động kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh.  

Riêng đối với cụm tỉnh phía Nam, hiện nguồn vắc xin đang ưu tiên trực tiếp 

và nhiều nhất cho TP. Hồ Chí Minh, nhưng tình hình và diễn biến dịch tại Bình 
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Dương, Đồng Nai và các tỉnh giáp ranh TP. Hồ Chí Minh đang có diễn biến giống 

nhau, và đều là các khu công nghiệp trọng điểm, nên đề xuất Chính phủ, Bộ Y tế 

quan tâm, phân bổ nguồn vắc xin cho các tỉnh này đồng thời với TP.Hồ Chí Minh 

để đẩy nhanh cơ hội miễn dịch cộng đồng. 

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đề xuất Thủ tướng quan tâm 

đặc biệt tới chiến dịch “selftest - tự mua dụng cụ để chủ động xét nghiệm” mà Mỹ 

và các quốc gia Châu Âu đã áp dụng; nhằm giúp doanh nghiệp và cả xã hội có thể 

tiết kiệm khoản chi phí cực lớn so với hình thức xét nghiệm dịch vụ (thậm chí độc 

quyền bởi các trung tâm y tế tại một số địa bàn) như hiện nay3, đồng thời cũng giúp 

người lao động tránh được các rủi ro lây lan dịch bệnh khi thường xuyên phải xếp 

hàng trong các đám đông đăng ký xét nghiệm, kiểm tra giấy kết quả xét nghiệm... 

Các doanh nghiệp, hiệp hội cam kết với Chính phủ sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh 

mẽ các chỉ đạo, kêu gọi từ Chính phủ, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về biện 

pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động, nỗ lực duy trì 

sản xuất, phát triển kinh tế.  

Rất mong Thủ tướng xem xét đề xuất và xin kính chúc sức khỏe Thủ tướng.  

Trân trọng./. 

TM. BAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KTTN 

Thành viên Ban 

 

 

(Đã ký) 

 

Mai Hữu Tín 

 Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp  

Tỉnh Bình Dương 

Trưởng Ban 

 

 

(Đã ký) 

 

Trương Gia Bình 

Phó Chủ tịch HĐTV cải cách  

Thủ tục hành chính 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Phó TTgCP: Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, Lê Minh Khái (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 (để b/c); 

- BTCN VPCP (để b/c); 

- Các Bộ: Y tế, GTVT, Công thương, LĐTBXH, KHĐT, Tài chính; 

- VPCP: Vụ ĐMDN, CN, KGVX, KTTH (để p/h); 

- Thư kí Hội đồng tư vấn CC TTHC: Cục KSTTHC (để biết); 

- Lưu VP Ban IV. 

 
3 Chi phí xét nghiệm PCR hiện dao động từ 700.000 VNĐ - 1 triệu VNĐ; chi phí xét nghiệm nhanh trung bình trên 
200.000 VNĐ. Chỉ tính riêng nhóm lái xe vận tải hàng hóa là tầm 800.000 người trên cả nước (số liệu ước tính của 
VLA và VATA), với tần suất xét nghiệm PCR từ 11-15 lần/tháng, chi phí phải bỏ ra của các doanh nghiệp vận tải đã là 
hàng nhiều nghìn tỷ đồng. Chưa kể hàng chục triệu người lao động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác. 


