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THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC KHẢO SÁT 

Cuộc khảo sát nhanh về tình hình việc làm, thu nhập của người lao động và tình 

hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng 

phát từ tháng 5/2021 do Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc 

Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ) phối hợp với Báo 

Điện tử VnExpress tiến hành. Cuộc khảo sát này có mục đích (i) chụp nhanh thực 

trạng tác động của Covid-19 đến việc làm và thu nhập của người lao động, (ii) 

tìm hiểu thực tế về khả năng tích lũy, nhìn rõ nguồn hỗ trợ đối với người lao động 

(iii) nắm bắt tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, (iv) tìm hiểu thực tế về sức 

khỏe tài chính, khó khăn của doanh nghiệp và (v) những mong muốn về chính 

sách hỗ trợ từ phía doanh nghiệp, người lao động. Trên cơ sở đó, tổng hợp các 

kiến nghị của người lao động và doanh nghiệp góp phần giúp Chính phủ, Bộ, 

ngành, địa phương, các nhà hoạch định chính sách thấy rõ thực tiễn, hiện trạng 

liên quan để xây dựng chính sách phù hợp, hiệu quả. 

 

Thời gian thực hiện:  

- Khảo sát người lao động: 01-08/08/2021 

- Khảo sát doanh nghiệp: 12-22/08/2021 

Phạm vi khảo sát: trên toàn lãnh thổ Việt Nam 

Cách thức thực hiện: theo hình thức trực tuyến trên trang điện tử của VnExpress 

Số người trả lời:  

- Khảo sát người lao động: hơn 70.000 người, sau khi số liệu được xử lý làm 

sạch, kiểm tra sự trùng lặp thì số liệu thu được là 69.132 người. 

- Khảo sát doanh nghiệp: gần 22.700 đại diện doanh nghiệp/hộ kinh doanh; 

sau khi số liệu được xử lý làm sạch, kiểm tra sự trùng lặp thì số liệu thu 

được là 21.517 doanh nghiệp/hộ kinh doanh. Trong báo cáo này doanh 

nghiệp/hộ kinh doanh được gọi tắt là doanh nghiệp. 
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Câu hỏi khảo sát bao gồm:  

- Khảo sát người lao động: (i) các câu hỏi chung cho tất cả lao động tham 

gia khảo sát như về độ tuổi, tỉnh/thành phố nơi người lao động đang sinh 

sống, ngành nghề mà người lao động đã hoặc đang làm việc, chi phí phát 

sinh trong bối cảnh dịch; (ii) các câu hỏi khảo sát thiết kế riêng cho nhóm 

lao động đang mất việc; (iii) các câu hỏi khảo sát thiết kế riêng cho nhóm 

lao động đang có việc. 

- Khảo sát doanh nghiệp: (i) các câu hỏi chung cho tất cả các doanh nghiệp 

như về loại hình doanh nghiệp, quy mô lao động, doanh thu, tỉnh/thành phố 

nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động, ngành nghề chính mà doanh nghiệp 

đã hoặc đang hoạt động, và chức vụ người đại diện doanh nghiệp trả lời; 

(ii) các câu hỏi khảo sát thiết kế riêng cho nhóm doanh nghiệp giải 

thể/ngừng hoạt động chờ giải thể; (iii) các câu hỏi thiết kế riêng cho nhóm 

doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch Covid-19 

bùng phát; (iv) câu hỏi thiết kế riêng cho nhóm doanh nghiệp hiện đang nỗ 

lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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PHẦN I 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA 
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID 19 

A - NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH 
DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT TỪ THÁNG 5/2021 TẠI VIỆT NAM 

1. Thông tin khái quát về người lao động trả lời khảo sát theo quy mô số tuổi 
và địa lý 
Về số lượng người lao động tham gia khảo sát chia theo nhóm tuổi (Hình 1): 

Trong tổng số 69.132 người lao động trả lời khảo sát online, phần lớn là người 

lao động trong khoảng từ 31 đến 45 tuổi, chiếm gần 69%. Người lao động từ 16 

đến 30 tuổi là nhóm trả lời nhiều thứ hai với khoảng 18%, người lao động từ 46 

đến 60 tuổi chiếm khoảng 12% và người lao động trên 60 tuổi chiếm 1%. 

Hình 1: Người lao động tham gia khảo sát theo nhóm tuổi (%) 

 

Về cơ cấu người lao động trả lời khảo sát theo khu vực địa lý (Hình 2) 

Tỷ lệ người lao động trả lời khảo sát được thể hiện ở hình 2 dưới đây, gồm 5 tỉnh, 

thành phố có tỷ lệ người lao động tham gia trả lời khảo sát cao nhất bao gồm: 

Thành phố Hồ Chí Minh (chiếm hơn 46%), thành phố Hà Nội (chiếm khoảng 

25%), tỉnh Bình Dương (chiếm khoảng 3,5%), tỉnh Đồng Nai (chiếm khoảng 

2,6%) và thành phố Đà Nẵng (chiếm khoảng 2%). Tỷ lệ này không tương đồng 
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với tỷ lệ lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo địa phương và vùng kinh 

tế1, nhưng đây là những tỉnh, thành phố đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề trong 

đợt dịch lần này nên việc có nhiều người lao động quan tâm đến khảo sát để họ 

bày tỏ ý kiến góp phần phản ánh thực tiễn và các kiến nghị mong muốn. 

Hình 2: Cơ cấu người lao động trả lời khảo sát theo khu vực địa lý (%) 

 
Ngoài ra, cơ cấu người lao động tham gia khảo sát còn được thể hiện theo 7 vùng 
kinh tế trọng điểm:  
(1) Vùng Đồng bằng sông Hồng (không tính Thủ đô Hà Nội), lao động tham gia 
trả lời chiếm tỷ lệ khoảng 4%, bao gồm các tỉnh/thành phố: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, 
Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định 
và Ninh Bình.  
(2) Vùng Trung du miền núi phía Bắc, lao động trả lời chiếm khoảng 1,3% bao 
gồm các tình/thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, 
Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, 
Sơn La và Hòa Bình. 
(3) Vùng Bắc Trung Bộ, lao động trả lời chiếm khoảng 1,2%, bao gồm các tỉnh: 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, 
Quảng Trị 

 
1 Tổng cục Thống kê (2021), Niên giảm thống kê 2020, Nhà xuất bản Thống kê, trong số lực lượng lao động từ 
15 tuổi trở lên đang làm việc trong cả nước, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh 
chiếm 9%, Hà Nội chiếm 8%, Bình Dương chiếm 3%, Đồng Nai chiếm 3%, và Đà Nẵng là 1%. 
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(4) Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (không tính Thành phố Đà Nẵng), lao động 
trả lời chiếm khoảng 3% số trả lời, bao gồm các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. 
(5) Vùng Tây Nguyên lao động trả lời chiếm 1,3% bao gồm các tỉnh: Kon Tum, 
Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng 
(6) Vùng Đông Nam Bộ (không kể TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai) 
lao động trả lời chiếm khoảng 5% số tham gia khảo sát, bao gồm các tỉnh: các 
tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu. 
(7) Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, lao động trả lời chiếm khoảng 6%, bao gồm 
các tỉnh/thành phố: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng 
Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà 
Mau.   

Về cơ cấu người lao động trả lời khảo sát theo tổ chức (Hình 3) 
Trong tổng số 69.132 người lao động trả lời khảo sát online, 55,2% người lao 

động từ các DN tư nhân, công ty TNHH, công ty Cổ phần, tiếp đó là đến người 

lao động tự do không thuộc tổ chức nào chiếm gần 25%, người lao động của DN 

có vốn đầu tư nước ngoài chiếm gần 10%, người lao động từ doanh nghiệp nhà 

nước chiếm 3,6%, người lao động từ cơ quan nhà nước hưởng lương ngân sách 

chiếm khoảng 3,3%, người lao động từ cơ quan sự nghiệp tự hạch toán chiếm 

khoảng 2,2% và người lao động đến từ hộ kinh doanh và tổ chức khác chiếm tỷ 

lệ thấp nhất với khoảng 1%.  

Hình 3: Cơ cấu người lao động trả lời khảo sát theo tổ chức (%) 
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2. Thông tin về tình trạng việc làm của người lao động trả lời khảo sát phân 

theo độ tuổi và ngành nghề và chi phí phát sinh trong bối cảnh dịch Covid-

19 bùng phát từ tháng 5/2021. 

Về tỷ lệ có việc và mất việc làm của người lao động tham gia khảo sát (Hình 4) 

Trong tổng số 69.132 người lao động trả lời khảo sát online, tỷ lệ số người trả lời 

hiện đang mất việc chiếm 62% (tương đương với 42.754 người trả lời), người lao 

động đang có việc là 38% (tương đương với 26.378 người trả lời).  

Hình 4: Cơ cấu lao động trả lời khảo sát theo tình trạng việc làm (%) 

 

Về nhóm tuổi của người mất việc tham gia trả lời khảo sát (Hình 5) 

Về tỷ lệ nhóm tuổi của người mất việc tham gia trả lời khảo sát, nhóm người lao 

động mất việc từ 31 đến 45 chiếm nhiều nhất với khoảng 69,4%, nhóm người mất 

việc từ 16 đến 30 tuổi chiếm 16,3%, nhóm mất việc từ 46 đến 60 tuổi chiếm 

khoảng 13,2% và nhóm người mất việc trên 60 tuổi chiếm khoảng 1,2%. Tỷ lệ 

này cũng tương ứng khi so với tỷ lệ tổng số người tham gia trả lời khảo sát, tuy 

nhiên có sự chênh lệch thấp hơn ở nhóm người mất việc từ 16 đến 30 tuổi, trên 

60 tuổi và có sự chênh lệch cao hơn ở nhóm người mất việc từ 31 đến 45 tuổi và 

từ 46 đến 60 tuổi, đưa hai nhóm người lao động ở 2 độ tuổi này trở thành nhóm 

có tỷ lệ mất việc vì đại dịch Covid-19 cao hơn.  
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Hình 5: Tỷ lệ nhóm tuổi của người mất việc (%) 

 
Về nhóm tuổi của người đang có việc tham gia trả lời khảo sát (Hình 6) 

Nhóm người lao động từ 31 đến 45 tuổi tiếp tục là nhóm đứng đầu trong tỷ lệ người 

lao động có việc trong đại dịch Covid-19 với khoảng 68%, nhóm người từ 16 đến 

30 tuổi có việc chiếm khoảng 20%, nhóm người từ 46 đến 60 tuổi có việc chiếm 

khoảng 11% và cuối cùng nhóm người trên 60 tuổi có việc chiếm khoảng 1%. 

Hình 6: Tỷ lệ nhóm tuổi của người có việc (%) 

 
So sánh tỷ lệ có việc làm và mất việc theo từng nhóm tuổi (Hình 7) 

So sánh người lao động trả lời khảo sát theo nhóm tuổi thì tỷ lệ mất việc làm tăng 

dần theo nhóm tuổi. Nhóm tuổi từ 16 đến 30 thì tỷ lệ mất việc làm là 56,3%, nhóm 

tuổi từ 31 đến 45 tuổi và nhóm tuổi từ 46 đến 60 tuổi có tỷ lệ mất việc là trên 

60%. Nhóm tuổi trên 60 trước đây được coi là nhóm tuổi ngoài lực lượng lao 
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động, tuy nhiên khi xem xét kỹ số liệu thì nhóm tuổi này vẫn có nhu cầu tìm việc 

và phần lớn là lao động tự do vì họ không có các khoản lương hưu để đảm bảo 

cuộc sống tối thiểu khi đến tuổi 60. Nhóm này có tỷ lệ mất việc là 76%. 

Hình 7: Cơ cấu lao động theo tình trạng việc làm phân theo nhóm tuổi (%) 

 
So sánh tỷ lệ lao động trả lời khảo sát phân theo tình trạng việc làm và phân 

theo ngành kinh tế (Hình 8) 

So sánh người lao động trong khảo sát về tình trạng việc làm theo phân ngành 

kinh tế lớn thì tỷ lệ mất việc cao nhất trong ngành xây dựng, chiếm 66,8%, tiếp 

đó là ngành dịch vụ là 63%, ngành Nông, lâm, ngư nghiệp là 59,4% và thấp nhất 

là ngành công nghiệp, 48,4%. 

Hình 8: Cơ cấu lao động theo tình trạng việc làm  
phân theo ngành kinh tế lớn (%) 
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So sánh tỷ lệ lao động trả lời khảo sát phân theo tình trạng việc làm và phân 

theo tiểu ngành dịch vụ (Hình 9) 

Khi xem xét theo tiểu ngành trong khu vực kinh tế dịch vụ thì tỷ lệ mất việc cao 

nhất 87% thuộc nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch; dịch vụ giúp việc, bảo 

vệ. Ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt bùng phát dịch lần đầu vào đầu 

năm 2020, và đến đợt dịch bùng phát từ tháng 5/2021 cùng với các chính sách 

giãn cách tại các thành phố lớn thì các hoạt động ăn uống bị đóng cửa nên đây là 

nhóm có tỷ lệ mất việc lớn nhất. Tỷ lệ lao động mất việc ở trong lĩnh vực y tế và 

hoạt động trợ giúp xã hội là 33,1%, phần lớn lao động làm trong lĩnh vực này là 

lao động làm trong các phòng khám tư nhân. Tỷ lệ lao động mất việc trong lĩnh 

vực Giáo dục và đào tạo là 52,2%, phần lớn là lao động làm trong các cơ sở giáo 

dục mầm non tư nhân hoặc các trung tâm dạy nghề hoặc kỹ năng. 

Hình 9: Cơ cấu lao động theo tình trạng việc làm  

phân theo tiểu ngành dịch vụ (%) 
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So sánh tỷ lệ lao động trả lời khảo sát phân theo tình trạng việc làm và phân 
theo tiểu ngành công nghiệp (Hình 10) 

Thông tin về tình trạng việc làm xét theo các tiểu ngành công nghiệp thể hiện chi 
tiết dưới đây. 

Hình 10: Cơ cấu lao động theo tình trạng việc làm 
phân theo tiểu ngành công nghiệp (%) 
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Về các chi phí phát sinh do tác động của đợt bùng phát dịch Covid-19 từ tháng 

5/2021 mà người lao động trả lời khảo sát phải chi trả trong đợt dịch lần này 

(Hình 11) 

Để tìm hiểu tác động của Covid-19 bùng phát từ tháng 5/2021, câu hỏi là “Trong 

bối cảnh Covid-19 hiện nay, ngoài các chi phí sinh hoạt tối thiểu thông thường, 

Bạn có phải gánh thêm các chi phí phát sinh khác do dịch không?” được hỏi chung 

cho tất cả đối tượng tham gia khảo sát. Do thực hiện giãn cách xã hội, hầu hết các 

tỉnh, thành phố cho trẻ em ở nhà. Song để đảm bảo chương trình học tập thì hầu 

hết các trường dân lập đều tổ chức hoạt động học online theo chương trình của 

trường, còn các trường quốc lập thì theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Giáo dục - 

Đào tạo cũng thực hiện dạy và học trực tuyến để kết thúc chương trình. Rất nhiều 

gia đình ở thành phố phải mua sắm thêm các thiết bị cho con học trực tuyến, chi 

phí tiền điện, tiền internet, tiền kế nối 3G, 4G tăng lên để cho con tham gia các 

buổi học trực tuyến... nên đây lại là khoản chi phát sinh do dịch Covid-19 bùng 

phát mà nhiều người lao động tham gia khảo sát lựa chọn, chiếm 41,2%.  

 

Hình 11: Chi phí phát sinh mà người lao động phải chi trả trong bối cảnh 

dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 5/2021 (%) 
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Chi phí nuôi dưỡng người thân do cách ly giữa các vùng là chi phí phát sinh cao 

thứ hai với hơn 28% người tham gia khảo sát phải chi trả. Do việc cách ly giữa 

các vùng, hoặc cách ly trong các khu vực phong tỏa nên khoản chi phí phát sinh 

do dịch mà người lao động phải chi trả cho việc nuôi dưỡng người thân tăng lên. 

Các khoản chi phí này bao gồm tiền thuê nhà/khách sạn/nhà trọ, tiền ăn uống cho 

người thân trong gia đình bị mắc kẹt trong các vùng/thành phố cách ly không về 

nhà được, hoặc tiền chi trả cho người giúp việc để nuôi dưỡng bố mẹ già hoặc trẻ 

em đối với người bị cách ly chi trả cho người ở vùng không cách ly hoặc ngược 

lại, hoặc đối với những cán bộ phải đi công tác làm nhiệm vụ chống dịch. Bên 

cạnh đó, chi phí này gồm cả chi phí cho người thân ở các thành phố khác do mất 

việc làm vì Covid-19. 

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần đầu, các chi phí xét nghiệm, chi phí trong 

khu cách ly được nhà nước chi trả 100%. Trong bối cảnh dịch kéo dài, người lao 

động có khi phải tự trả chi phí xét nghiệm Covid-19 để các xác nhận khi di chuyển 

giữa các tỉnh/thành phố nên chi phí này chiếm là khoản chi phí phát sinh cao thứ 

3 với 22,9% người tham gia khảo sát phải chi trả. Chi phí trả cho cá nhân người 

lao động hoặc cho người thân của họ trong khu vực cách ly chiếm 13,3% số người 

lao động trả lời. Chi phí ngày gồm chi phí tự trả khi người bị cách ly lựa chọn cơ 

sở cách ly có trả tiền hoặc chi phí gửi đồ ăn vào các khu vực cách ly của nhà 

nước. 

Ngoài ra, có tới gần 15% số người trả lời khảo sát cho biết chi phí phát sinh khác 

gồm chi phí lương thực, thực phẩm, điện, nước, tiền thuê nhà, tiền trả lãi vay ngân 

hàng. Người lao động đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam 

cũng như những người lao động đang ở trong các thành phố đang thực hiện giãn 

cách như Hà Nội, Đà Nẵng, phản ánh khoản chi dành cho lương thực, thực phẩm, 

dù duy trì mức sinh hoạt tối thiểu nhưng họ phải trả cho giá lương thực, thực 

phẩm “tăng phi mã”, “tăng đột biến”, “tăng gấp hai, gấp ba”... cho dù họ được 

biết thông tin trên đài báo là Chính phủ, chính quyền các tỉnh/thành phố phải đảm 
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bảo nguồn lương thực thiết yếu và bình ổn giá cả nhưng thực tế người lao động 

không được hưởng sự bình ổn giá này. Bên cạnh đó, người lao động cũng phản 

ánh thực trạng là chi phí điện, nước tăng đột biến khi con cái học online ở nhà và 

bản thân họ phải làm việc online ở nhà. Chi phí khác còn bao gồm chi phí thuê 

nhà đối với lao động đi thuê, và chi phí lãi vay ngân hàng đối với người mua nhà 

lần đầu. Mặc dù khoản chi này không tăng nhưng lại là gánh nặng rất lớn đối với 

lao động mất việc hoặc có việc nhưng tiền lương giảm. Họ không có nguồn tiền 

đều đặn từ tiền lương, thu nhập để chi trả cho khoản chi này. 

 

3. Nhóm câu hỏi dành riêng cho đối tượng người lao động mất việc 

Về thời gian mất việc của nhóm lao động bị mất việc (Hình 12) 

Câu hỏi khảo sát: “Nếu bị mất việc thì Bạn đã mất việc bao lâu?” 

Trong tổng số 42.754 người tham gia khảo sát bị mất việc, 50% người bị mất việc 

từ 1-3 tháng. Số người mất việc dưới 1 tháng là 19%, số người mất việc trên 6 

tháng là 15%. 

Hình 12: Thời gian mất việc của người tham gia khảo sát 

 
 

 



   
 

 15 

Về thời gian mà nguồn tiền tích lũy của nhóm người lao động đã mất việc có 

thể đảm bảo cuộc sống (Hình 13) 

Câu hỏi khảo sát: “Nếu bị mất việc thì Bạn có nguồn tiết kiệm/tích lũy đảm bảo 

được cuộc sống tối thiểu của bạn và gia đình bạn bao nhiêu tháng nữa?” 

Trong tổng số 42.754 câu trả lời, gần 50% số lượng người lao động đã mất việc 

có nguồn tiền tích lũy chỉ đủ để đảm bảo cho cuộc sống dưới 1 tháng, hơn 37% 

người lao động đã mất việc chỉ đủ đảm bảo cho cuộc sống dưới 3 tháng, 8,6% 

người lao động đã mất việc đủ đảm bảo cho cuộc sống dưới 6 tháng và chỉ 4,4% 

số lượng người lao động đã mất việc có nguồn tiền tích lũy đủ đảm bảo cho cuộc 

sống trên 6 tháng.  

Hình 13: Số tháng mà nguồn tiền tích lũy của nhóm người lao động đã mất 

việc có thể đảm bảo cuộc sống (%) 

 
Về nguồn hỗ trợ từ bên ngoài đối với nhóm lao động đã mất việc (Hình 14) 

Câu hỏi khảo sát: “Bạn có nhận được hỗ trợ tài chính/lương thực từ tổ chức 

nào?” 

Người lao động khi mất việc, họ có thể nhận được một hoặc nhiều nguồn hỗ trợ 

như “Từ gói hỗ trợ của Nhà nước”, “Từ sự hỗ trợ tài chính của công ty nơi bạn 

làm trước đây”, “Từ sự trợ giúp của người thân/gia đình”, “Từ sự trợ giúp của 

làng xóm/tổ chức nhân đạo”.  
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Trong tổng số 42.754 câu trả lời, 45% người mất việc phải dựa vào sự trợ giúp 

tài chính của người thân và gia đình. Tỷ lệ người mất việc nhận được sự trợ giúp 

từ làng xóm hoặc tổ chức từ thiện là 12%. Tỷ lệ số lao động mất việc nhận được 

sự trợ giúp tài chính của công ty đạt tỷ lệ thấp chỉ hơn 5%. Nhưng con số về lao 

động mất việc do ảnh hưởng về dịch tiếp cận được “Từ gói hỗ trợ của nhà nước” 

là nhỏ nhất và rất nhỏ chỉ đạt 2%. Con số 3,5% trong hình 14 là tính gộp cả những 

người nhận được Bảo hiểm Thất nghiệp khi mất việc. 

 

Hình 14: Tỷ lệ nguồn hỗ trợ mà người lao động mất việc nhận được 

 
 

Không nhận được sự trợ giúp không phải là câu lựa chọn trong câu hỏi khảo sát, 

tuy nhiên số người mất việc trả lời trong mục “Khác” chủ yếu tập trung vào câu 

“Không nhận được sự trợ giúp”, tỷ lệ này chiếm 39,6% số người tham gia khảo 

sát bị mất việc làm. 
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Về khả năng tìm kiếm việc làm trong thời gian tới của lao động đã mất việc 

(Hình 15) 

Câu hỏi khảo sát: “Dự kiến việc làm Bạn sẽ phải làm để đảm bảo cuộc sống trong 

thời gian tới?” 

Trong tổng số 42.754 câu trả lời, 48,2% số người trả lời là không thể kiếm được 

việc để đảm bảo cuộc sống trong thời gian tới còn khoảng 25% số người mất việc 

cho biết sẽ tìm kiếm cơ hội làm việc ở công ty khác trong thời gian tới. Ngoài ra 

một cách thức để người lao động thử sức tìm kiếm/tạo việc làm cho mình sau khi 

mất việc là thực hiện các hoạt động kinh doanh online như bán hàng online, với 

gần 21% số người mất việc muốn thử sức trong nền tảng online. Khoảng 10% số 

lao động mất việc sẽ thực hiện việc tham gia vào “chạy xe công nghệ” để đảm 

bảo cuộc sống. Chỉ có 0,6% số lao động mất việc trả lời chờ đợi công ty cũ mở 

cửa trở lại để quay trở lại làm việc. 

Hình 15: Khả năng tìm kiếm việc làm trong thời gian tới  

của lao động đã mất việc  
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4. Nhóm câu hỏi dành riêng cho đối tượng người lao động đang có việc 

Về hình thức làm việc của nhóm đối tượng lao động đang có việc (Hình 16) 

Câu hỏi khảo sát: “Nếu Bạn đang có việc làm thì trong bối cảnh Covid-19 bùng 

phát từ tháng 5/2021, hình thức làm việc của bạn hiện nay đang áp dụng thế 

nào?” 

Trong số 26.378 người tham gia khảo sát trả lời đang có việc, 42% người trả lời 

cho biết hình thức làm việc của họ là 100% online, gần 29% người trả lời họ đang 

làm việc với hình thức 50% thời gian online và 50% thời gian tại công sở. Có gần 

15% số người trả lời cho biết họ làm việc 100% thời gian tại nơi làm việc. Trong 

số người lao động đang có việc làm thì chỉ 7% cho biết họ đang làm việc theo mô 

hình “3 tại chỗ”. 

Hình 16: Tỷ lệ các hình thức làm việc trong bối cảnh dịch Covid-19  

bùng phát từ tháng 5/2021 
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Về chính sách tiền lương/thu nhập mà người lao động đang có việc làm được 

hưởng trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát (Hình 17) 

Câu hỏi khảo sát: “Nếu bạn đang làm việc thì trong bối cảnh Covid-19 hiện nay, 

chính sách tiền lương của công ty áp dụng với Bạn như thế nào?”  

Trong số 26.378 người tham gia khảo sát trả lời đang có việc, 45% số người trả 

lời cho biết tiền lương của họ giữ nguyên. Số lao động trả lời được tăng lương 

chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 0,4%. Gần 19% số người trả lời cho biết họ có việc 

làm nhưng tiền lương giảm 50%. Bên cạnh đó, 13,6% lao động đang có việc trả 

lời tiền lương của họ bị giảm 20% và lý do này tập trung vào nhóm lao động đang 

duy trì làm việc online. Số lao động có việc làm nhưng lương giảm tới 80% hoặc 

nhận lương tùy thuộc vào sản phẩm làm ra trong tháng chiếm tỷ lệ tương ứng lần 

lượt là 4.5% và 11,7%.   

 

Hình 17: Tỷ lệ các chính sách lương/thu nhập mà người đang làm việc 

được hưởng 
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B. TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA KHẢO SÁT 

Các nội dung tổng hợp đưới đây phản ánh khách quan ý kiến của người lao động 

tham gia khảo sát, chia thành kiến nghị của người lao động mất việc và kiến nghị 

của người lao động có việc. 

1. Tổng hợp kiến nghị của nhóm người lao động mất việc  

Đối với người lao động đã mất việc làm, kiến nghị tập trung hướng vào các nhóm 

kiến nghị sau: 

(i) Liên quan đến chính sách trợ cấp/hỗ trợ trực tiếp, người lao động đề xuất: 

Hiện nay, Nhà nước có truyền thông về các gói hỗ trợ trên phương tiện thông tin 

đại chúng, tuy nhiên số tiền thực sự đến được tay người lao động tự do mất 

việc/người nghèo quá ít so với số tiền đăng trên thông tin đại chúng; Các cấp 

chính quyền nên có hình thức trợ cấp phù hợp, đúng đối tượng. Hiện có rất nhiều 

người là lao động tự do, người kinh doanh, bán hàng tự do bị ảnh hưởng nặng nề 

bởi dịch nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ; Đối với các gói hỗ trợ đối với công 

nhân, nên thông qua các công ty để lên danh sách người được thụ hưởng do mất 

việc. Nhiều công nhân ở trọ không có địa chỉ tạm trú rõ ràng nhưng mất việc và 

không rành về thủ tục nên không phải là đối tượng hoặc nếu muốn được hưởng 

hỗ trợ thì phải chứng minh bằng các giấy tờ với các yêu cầu xác nhận trong bối 

cảnh nhiều nơi giãn cách, người lao động không đi lại được; Cần có công văn 

thông báo gửi cho doanh nghiệp, đồng thời cập nhật thông tin trên ứng dụng 

BHXH điện tử để người lao động cùng nắm thông tin. Hiện tại có rất nhiều doanh 

nghiệp trì trệ hoặc khó khăn trong khâu bổ sung hồ sơ nên các lao động do doanh 

nghiệp cho tạm nghỉ việc chưa thể nhận được nguồn trợ cấp từ gói hỗ trợ của 

Chính phủ; Cần đơn giản hóa thủ tục cho mọi người dân có thể nhận được hỗ trợ, 

không phải chỉ những người lao động có BHXH; Nhà nước có thể mua hàng hóa 

của người nông dân để phát cho người dân; Công khai, minh bạch công tác phát 

tiền trợ cấp tại các phường/xã, tiền có thể được chuyển vào thẻ hoặc áp dụng thẻ 

mua hàng cho người dân thực sự khó khăn; Cấp phát khẩn cấp lương thực, nhu 
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yếu phẩm cho người dân trong khu vực cách ly, giãn cách, ai không có ăn thì 

cần cấp phát khẩn cấp ngay không phân biệt đối tượng, không đòi hỏi giấy tờ, 

nếu có như vậy, người lao động bị mất việc mới yên tâm ở nhà thực hiện việc 

giãn cách xã hội tại những vùng dịch bùng phát mạnh; Trợ cấp cho người lao 

động đóng BHXH từ quỹ BHXH; “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt và linh 

động hỗ trợ cho người trong hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ cho người lao động 

nghèo lang thang, cơ nhỡ; Truyền thông các gói hỗ trợ người lao động mất việc 

đến cụ thể từng địa phương, vì người dân ở nhà nên có những thông tin sẽ không 

được nắm rõ và đầy đủ. 

(ii) Liên quan đến chính sách tiêm chủng vắc xin, người lao động đề xuất: Tăng 

tốc độ tiêm chủng vắc xin bằng cách có cơ chế cho khu vực tư nhân tham gia vào 

dịch vụ tiêm. Tiêm vắc xin nhanh nhất cho nhóm người có nguy cơ cao như người 

già hơn 60 tuổi hoặc các đối tượng theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Hiện nay một 

số quận tại TP. HCM quá cứng nhắc, bắt buộc phải có tạm trú/hộ khẩu, gây khó 

khăn cho người dân muốn tiêm và giảm tốc độ phủ vắc xin của thành phố; Cân 

nhắc tiêm vắc xin cho trẻ em để đảm bảo việc đến trường an toàn; Sớm tiêm vắc 

xin cho những tiểu thương buôn bán tại chợ và cho các chợ hoạt động lại an toàn.  

(iii) Để giải quyết các khó khăn về thu nhập, công việc, người lao động đề xuất: 

Các cơ quan địa phương là bộ phận gần với dân nhất, do đó nên cung cấp thông 

tin tuyển dụng tại từng thôn, ấp, xã phường để người dân có thể tìm hiểu và ứng 

tuyển; Tổ chức các buổi học online phổ biến kiến thức về các mô hình sản xuất, 

kinh doanh hiệu quả; Có chính sách hỗ trợ đào tạo cho người mất việc, phối hợp 

với các doanh nghiệp để thông tin về việc làm đến người lao động; Quảng bá và 

tạo các chương trình đào tạo, hướng nghiệp, kinh doanh trực tuyến trên các 

phương tiện truyền thông; Chính quyền địa phương hỗ trợ, tiếp cận, đào tạo các 

doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể các hình thức bán hàng online, sàn 

thương mại điện tử…; Yêu cầu các hãng xe công nghệ hạ mức chiết khấu để san 

sẻ khó khăn với người lao động; Có chính sách hỗ trợ người lao động trong độ 
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tuổi trung niên (trên 40 tuổi) kiếm được việc làm; Tạo điều kiện thuận lợi cho 

người lao động tìm việc làm bằng những chính sách riêng. Mở rộng thêm nhiều 

kênh tra cứu thông tin cần thiết. 

(iv) Liên quan đến các khoản thuế, phí, lãi vay, người lao động đề xuất: Có giải 

pháp giảm thuế cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ để tạo tâm lý yên tâm khi khởi động 

lại việc kinh doanh. Hiện nay, những đối tượng này bị thiệt hại nặng nề, vẫn phải 

đóng các loại thuế trong suốt thời gian ngừng kinh doanh; Có chính sách về việc 

giảm lãi suất ngân hàng hoặc hoãn trả các khoản vay cho người lao động bị mất 

việc do dịch đến khi ổn định tình hình; Tạo các gói vay lãi suất thấp để các hộ 

kinh doanh cá thể có điều kiện tiếp cận vốn tái hoạt động. 

(v) Để tháo gỡ khó khăn trong đời sống sinh hoạt, người lao động đề xuất: Nên 

tạo một sàn thương mại điện tử tập trung, tích hợp các phương thức vận chuyển 

nhanh để người dân không phải đi chợ truyền thống; Giảm giá tiền điện, tiền nước 

sinh hoạt; Nhà nước có chính sách hỗ trợ/vận động các chủ hộ cho thuê miễn/giảm 

tiền thuê nhà trong thời gian thực hiện giãn cách; Kiểm soát giá tại các chợ, người 

buôn bán tư nhân, đảm bảo lưu thông hàng hóa lương thực,thực phẩm để giá cả 

của các mặt hàng này ổn định; Miễn/giảm học phí cho con em người lao động, sinh 

viên vùng dịch; Kiềm chế không để giá xăng dầu tăng cao trong bối cảnh dịch. 

(vi) Liên quan đến các chính sách hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

lao động tự do, của hộ gia đình, người lao động đề xuất: Bổ sung các quy định 

rõ ràng cho các đơn vị kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ để các đơn vị này có thể kinh 

doanh trong mùa dịch. 

(vii) Liên quan đến các chính sách/công tác chống dịch, người lao động đề xuất: 

Khi hệ thống y tế quá tải, nên có những kênh chính thống phổ biến cách phòng 

chống bệnh. Đối với các trường hợp nhiễm, nên phân theo từng cấp độ nên làm 

gì, không làm gì, trở nặng nên liên hệ ai và xử lý như thế nào theo từng khu vực; 

Nhất quán các quy định chống dịch, thực hiện quyết liệt và triệt để Chỉ thị 16+ để 

nhanh chóng kiểm soát dịch; Nhân lực y tế nên tập trung vào điều trị các ca nhiễm 
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có triệu chứng, còn các ca nhiễm không có triệu chứng thì chính quyền địa 

phương quản lý tại nhà hay tập trung do y tế quận quyết định; Các bác sĩ tuyến 

đầu nên được hưởng các đãi ngộ tương xứng; Các trang thiết bị phải được cung 

cấp đầy đủ, nhanh chóng, hạn chế mọi rào cản thủ tục không cần thiết trong tình 

hình dịch bệnh; Miễn phí tiền xét nghiệm cho các trường hợp đến tiêm vắc xin 

tại bệnh viện; Tăng cường nguồn cung cấp oxy cho các bệnh viện điều trị Covid; 

Nên tạo điều kiện cho người dân không bị nhiễm Covid về quê nếu có nguyện 

vọng vì chi phí sinh hoạt tại TP. HCM rất cao; Kêu gọi toàn dân nâng cao sức 

khỏe (thể dục, ăn uống sinh hoạt lành mạnh), tăng cường đề kháng nhằm chống 

dịch; Quy định chỉ đi chợ theo phường nên tính toán dựa trên khoảng cách, hạn 

chế việc di chuyển xa hơn; Quy định giới nghiêm sau 18h nên lùi lại thành 20h 

hoặc 22h. Hiện nay quy định giờ giới nghiêm cộng thêm chỉ được đi siêu thị 

khung giờ nhất định, khiến người dân phải đứng xếp hàng chờ lượt đi siêu thị và 

lượng người ra đường đông hơn; Phát dụng cụ xét nghiệm nhanh cho mỗi hộ gia 

đình và hướng dẫn sử dụng cho người dân để sàng lọc, bóc tách nhanh, triệt để 

các ca nhiễm. 

(viii) Để tháo gỡ khó khăn trong di chuyển, lưu thông hàng hóa, người lao động 

đề xuất: Giấy đi đường bản giấy đang khiến các công ty đình trệ sản xuất, giao 

thương khó khăn dẫn đến giá cả tăng, hàng hóa thiếu hụt, không cân bằng giữa 

các khu vực, cần cấp thẻ/mã di chuyển điện tử được quản lý bởi hệ thống của 

Chính phủ và nguồn dữ liệu về nhân sự được cấp thẻ/mã phải đồng bộ giữa các 

chốt/trạm/điểm kiểm soát; Nên ưu tiên tiêm vắc xin cho các đối tượng sản xuất, 

vận chuyển hàng hóa; Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất để đảm 

bảo công tác lưu thông hàng hóa, lương thực thực phẩm; Nhu cầu mua hàng trực 

tuyến của người dân tăng cao, cần có chính sách không để các doanh nghiệp vận 

chuyển tăng giá thời điểm dịch; Nới lỏng giãn cách dần bằng cách quản lý bằng 

mã QR cho mỗi người dân khỏe mạnh tham gia lao động, sản xuất; Thiết lập vùng 

đỏ hẹp hơn. 
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2. Tổng hợp kiến nghị của nhóm người lao động đang có việc  

Đối với người lao động đang có việc làm, các kiến nghị tập trung hướng vào các 

nhóm vấn đề sau: 

(i) Liên quan đến chính sách trợ cấp/hỗ trợ trực tiếp, người lao động đề xuất: Rà 

soát, đơn giản hóa thủ tục nhận tiền chính sách; Có chính sách linh hoạt và dễ 

tiếp cận hơn đối với các đối tượng dễ bị tổn thương; Quản lý tốt việc phân bổ quỹ 

hỗ trợ, đảm bảo công bằng, tránh bị tham nhũng, thất thoát; Cơ quan nhà nước và 

doanh nghiệp cùng nhau có kế hoạch hỗ trợ tức thời cho công nhân và người lao 

động đang bị tạm ngưng hoặc mất việc để họ yên tâm thực hiện giãn cách, do 

không còn tiền và tâm lý không có thu nhập trong thời gian dài sắp tới nên mọi 

người không chịu ở yên tại chỗ; Tổ chức phát miễn phí chai xịt khử khuẩn và 

vitamin C cho người dân, có thể vận động tài trợ cho khoản này; Hỗ trợ tiền mặt 

cho các cá nhân mất việc làm hoặc không có việc làm được đóng BHXH trong 

và sau dịch. Mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu của vùng/tháng, liên tục trong 

3 tháng tính từ thời điểm công bố dừng giãn cách xã hội; Gói hỗ trợ thay vì phát 

trực tiếp cho người lao động thì có thể tạo gói trả qua doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

bởi dịch để giữ chân người lao động; Hỗ trợ cho mỗi lao động chính của gia đình 

từ 1-3 triệu đồng để trang trải chi phí sinh hoạt; Dù chi phí tăng, thu nhập giảm 

nhưng vẫn mong muốn gói hỗ trợ dành cho ngành y tế, đội ngũ y tế đang chống 

Covid-19; Các tổ dân phố rà soát các gia đình gặp khó khăn do không có thu 

nhập, không nhận được hỗ trợ, không tiếp cận được với hỗ trợ hoặc đã cố gắng 

nhưng không được hồi đáp (tổng đài 1022); Các gói hỗ trợ cho người dân nên 

chuyển thẳng tiền đến tài khoản hoặc bằng tiền mặt tại nhà mà không cần qua các 

bước thủ tục, do những người nghèo thực sự sẽ không tiếp xúc được với các 

phương tiện thông tin đại chúng để biết về các chính sách cũng như các thủ tục 

liên quan; Sắp xếp chỗ ở, lương thực, thuốc men cho những người yếu thế, người 

nghèo, người gặp khó khăn vì dịch bệnh; Tạo cơ hội việc làm cho người nghèo 

trong độ tuổi lao động, hỗ trợ hoàn cảnh lang thang cơ nhỡ; tổ chức đào tạo nghề 
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cho trường hợp trong độ tuổi đến trường; Có chính sách tốt hơn để động viên cho 

nhân viên y tế;  

(ii) Liên quan đến chính sách tiêm chủng vắc xin, người lao động đề xuất: cần 

tăng tốc tiêm vắc xin để đạt miễn dịch cộng đồng tại các vùng dịch nóng phía 

Nam; Cần công bằng trong phân phối vắc xin, tránh tình trạng xin cho, mua bán 

suất vắc xin; Ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân, lao động tự do những đối tượng 

cần thu nhập buộc phải ra khỏi nhà vì mưu sinh; Ưu tiên tiêm vắc xin cho shipper, 

người buôn bán tại chợ, kinh doanh đồ ăn, bởi có tiêu dùng thì mới có việc làm 

cho người dân; Giao vắc xin cho các đơn vị tư nhân đáp ứng tiêu chuẩn để tăng 

tốc độ tiêm phòng; Ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ quá trình tiêm vắc 

xin nhanh hơn; Ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trước để người lao động có thể đi làm bình thường vì chi phí xét nghiệm 

quá tốn kém và mất nhiều thời gian; Tăng cường và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng 

vắc xin theo vùng từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp; Công bằng, minh bạch và 

thông tin chính xác trong việc tiêm vắc xin đến người dân; Tuyên truyền để người 

dân hiểu được vắc xin nào đã được WHO kiểm định và được sử dụng tại các nước 

khác đều tốt, tránh tâm lý e ngại làm chậm tiến độ tiêm vắc xin trong bối cảnh 

vắc xin còn đang thiếu. 

(iii) Để giải quyết các khó khăn về lương/ thu nhập, chế độ làm việc, người lao 

động đề xuất: Có chính sách mới về lao động, quy định rõ ràng các công việc 

được phép làm online và quy định mức lương; Có chính sách khuyến khích làm 

việc online, không cắt giảm lương nếu làm online; Nhà nước có thể truyền thông 

mở rộng các mô hình có thể làm việc online kiếm thêm thu nhập tại nhà; Các 

trung tâm giới thiệu việc làm đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp phổ biến các 

ngành nghề đang tăng nhu cầu sử dụng trong mùa dịch để người lao động thất 

nghiệp có thể chuyển đổi việc làm phù hợp; Có ngân sách để hỗ trợ người lao 

động thất nghiệp các chi phí xét nghiệm, đi lại, huấn luyện đào tạo… trước khi 

có được việc làm thời vụ; 



   
 

 26 

(iv) Liên quan đến các khoản thuế, phí, lãi vay, người lao động đề xuất: Giảm 

thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội cho cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch; Miễn 

giảm tiền điện, nước sinh hoạt, viễn thông cho người dân trong vùng giãn cách 

xã hội; Ngân hàng hỗ trợ giãn nợ, giảm lãi vay; Nghiên cứu mức giảm thuế VAT 

hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, thuế VAT các dịch vụ vận chuyển, cho thuê nhà cửa 

văn phòng, thuế thu nhập doanh nghiệp; Giảm thuế thu nhập cá nhân tối thiểu 

20% so với hiện nay; Có chính sách ưu đãi cho người đang vay nợ ngân hàng là 

cá nhân mua nhà trả góp hoặc cá nhân vay vốn kinh doanh, vay vốn sinh viên 

trong giai đoạn giãn cách và sau giãn cách 2-4 tháng.  

(v) Để tháo gỡ khó khăn trong đời sống sinh hoạt, người lao động đề xuất: bình 

ổn thị trường tiêu dùng; Hỗ trợ thực phẩm đến đúng đối tượng, đặc biệt những 

khu vực phong tỏa; Tháo gỡ những quy trình làm chậm công tác cứu trợ (qua chốt 

trạm, qua chính quyền xác minh, qua tổ trưởng khu phố…); Có chính sách hỗ trợ 

theo gia đình có con nhỏ. Tham khảo mô hình tại Đức, người dân được hỗ trợ 

theo tiêu chí: người mất việc, người mất 50% thu nhập và gia đình có con nhỏ 

dưới 15 tuổi; Giá cả các loại dịch vụ, hàng hóa cần điều chỉnh giảm theo mức thu 

nhập giảm của người dân để đảm bảo sinh hoạt bình thường; Đảm bảo chuỗi cung 

ứng thực phẩm; Giảm tiền thuốc trị bệnh cho người dân; Giảm học phí cho con 

em các gia đình bị mất/giảm thu nhập do dịch; Làm việc chặt chẽ với các chợ đầu 

mối nhằm đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá nhu yếu phẩm; Vận động giảm 

tiền thuê trọ hoặc có hỗ trợ đối với NLĐ mất việc phải ở trọ. 

(vi) Liên quan đến các chính sách hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, người 

lao động đề xuất: Cần hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp và tiểu thương; Có 

chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân; Phát triển thương mại điện tử 

và có thể cho bán hàng online, nhưng phải kiểm soát chặt chất lượng, giá cả sản 

phẩm và tình hình sức khỏe của shipper; Đẩy nhanh việc tiêm vắc xin cho các 

công ty hạ tầng KCN, các DN đang hoạt động theo mô hình 3 tại chỗ để đảm bảo 

an toàn và tạo sự yên tâm cho người lao động; Khi buộc phải ở tại nhà máy theo 
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3 tại chỗ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, không yên tâm do còn con 

nhỏ và cha mẹ già không ai chăm sóc, nhưng không ở lại theo 3 tại chỗ được thì 

mất việc không có thu nhập. Do đó, có thể thực hiện giãn cách và tiêm ngừa cho 

người lao động, kiểm soát đi làm theo 1 cung đường 2 điểm đến; Chú ý hỗ trợ 

hơn tới các DN giáo dục tư nhân không có doanh thu, vẫn phải duy trì tiền thuê 

nhà, vận hành và một phần lương giáo viên, như giảm, giãn nợ hoặc cho DN vay 

lãi suất ưu đãi để trả lương cho nhân viên; Áp dụng CNTT cho các hoạt động của 

DN; Tạo vùng xanh để khôi phục sản xuất;  

(vii) Liên quan đến các chính sách/quy định chống dịch, người lao động đề xuất: 

Huy động thêm lực lượng chống dịch (y tế tư nhân, dân quân tự vệ…) và có trả 

lương theo hình thức làm thêm để thu hút người lao động có trình độ phù hợp 

đang thất nghiệp; Xây dựng các phương án dài hạn khi dịch bệnh kéo dài, việc 

cách ly, phong tỏa không thể duy trì trong thời gian dài; Kêu gọi DN tham gia 

phòng chống dịch, như đóng góp nhân lực tình nguyện. Do một số DN cho lao 

động ngưng việc nhưng vẫn trả lương, có thể sử dụng nguồn lực này hỗ trợ công 

tác phòng chống dịch như vận chuyển trang thiết bị, vật tư, hỗ trợ bếp ăn, vệ sinh, 

hỗ trợ trực tổng đài điều phối xe, bệnh viện, hỗ trợ nhập liệu; Thành lập tổ phòng 

chống Covid tại tất cả các nhà máy sản xuất, các khu dân cư để người dân tham 

gia bảo vệ cuộc sống bình an; Ban hành một hay nhiều văn bản không quan trọng 

bằng công tác triển khai, giải thích vấn đề trực tiếp, hướng dẫn bằng video, giúp 

người dân hiểu đúng bản chất vấn đề; Dịch bệnh phải đẩy nhanh quá trình công 

nghệ hóa, số hóa thông tin dân cư, an ninh, y tế, hành chính, đất đai, thuế, tài 

chính; Huy động thêm sinh viên từ 18-23 tuổi tham gia hỗ trợ công tác phòng 

chống dịch của địa phương; Miễn/giảm phí test Covid cho các đối tượng buộc 

phải test 3 ngày 1 lần vì yêu cầu công việc; Các quy định, hướng dẫn phòng chống 

dịch phải nhất quán, rõ ràng và không làm khó người lao động; Thực hiện những 

biện pháp chống dịch mạnh mẽ, nghiêm túc, tránh dây dưa kéo dài, gây lãnh phí 

sức người sức của của toàn dân; Tiếp tục khoanh vùng dịch theo 4 mức độ từ an 
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toàn đến nguy cơ cao, cho phép các doanh nghiệp trong vùng an toàn hoạt động 

bình thường; Cung cấp dịch vụ tư vấn F0 nhẹ điều trị, cách ly tại nhà kịp thời 

bằng các tổng đài viên tình nguyện để hỗ trợ từ xa, trả lời thắc mắc, kết nối bác 

sĩ…; Tăng cường trang bị bảo hộ cho các chốt kiểm dịch nhằm đảm bảo tuyệt đối 

không lây nhiễm chéo tại chốt kiểm dịch, các điểm khai báo y tế; Đẩy nhanh tốc 

độ phát triển vắc xin trong nước, nghiên cứu thuốc điều trị Covid theo hướng lâu 

dài; Huy động lực lượng phản ứng nhanh giúp khu vực phong tỏa và cấp cứu cho 

F0 để giảm tỉ lệ tử vong, có thể bố trí taxi thành xe cấp cứu mini; Thiết lập và duy 

trì hiệu quả hơn các đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh trực tiếp vấn 

đề của người dân liên quan đến công tác phòng chống dịch; Hướng dẫn quy trình 

cụ thể, bán dụng cụ test để cho phép người dân tự làm test nhanh để góp phần 

kiểm soát sớm và giảm gánh nặng cho nhà nước về chi phí chống dịch; Nghiên 

cứu áp dụng 7K+3T gồm “Khẩu trang- Khoảng cách- Khử khuẩn- Không tụ tập- 

Khai báo y tế- Không khí trong lành- Khỏe mạnh” và “Tự phát hiện- Tự cách ly- 

Tự chăm sóc”. 

(viii) Để tháo gỡ khó khăn trong lưu thông hàng hóa, người lao động đề xuất: 

Tăng cường đội ngũ shipper để lưu thông hàng hóa; Tạo điều kiện lưu thông hàng 

hóa, nông sản cho các tỉnh, đặc biệt các tỉnh phía nam bằng cách: hỗ trợ các DN, 

đơn vị vận tải đã được tiêm vắc xin tại từng tỉnh đưa vào chuỗi cung ứng hàng 

hóa, đảm bảo ổn định về nhân sự; Đội ngũ shipper cần được chuẩn hóa về sức 

khỏe (vắc xin, test nhanh), phân bố phù hợp về số lượng tại từng khu vực theo 

mật độ dân cư; Hoàn thiện tiêu chí đối với giao hàng tại các vùng dịch, có thể: xe 

giao hàng có ca bin kín, tài xế phải ngồi lại trên xe khi giao hàng, không thanh 

toán bằng tiền mặt…; Thúc đẩy hình thức thông thương hàng hóa liên tỉnh, tránh 

nơi thừa không có chỗ tiêu thụ, nơi không có hàng để mua hoặc phải mua giá cao; 

Chuẩn hóa, thống nhất quy định lưu thống hàng hóa giữa các tỉnh. 

 



   
 

 29 

(ix) Ngoài ra, người lao động đang có việc làm còn có một số đề xuất khác: 

Người lao động thất nghiệp không thể bám trụ được ở thành phố giai đoạn này 

do rất khó khăn. Nên có cơ chế an toàn dịch chuyển để người lao động về địa 

phương; Tại địa phương nên tổ chức chia sẻ nghề nghiệp theo từng vùng miền. 

Người lao động được đăng ký tham gia, hướng dẫn chuyên sâu, bao tiêu sản 

phẩm và có chính sách hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp. Điều này sẽ giảm tải áp lực, 

các vấn đề xã hội tại thành phố, phân bố mật độ dân cư, dịch chuyển cơ cấu lao 

động phát triển bền vững địa phương; Đẩy nhanh thi công các công trình giao 

thông bình thường khó thực hiện do tắc đường, có thể tuyển các lao động không 

thể về quê cho các công trình này; Sau dịch, cần ưu đãi để các nhà đầu tư về các 

vùng dân cư thưa dân, đất rộng phát triển đầu tư, kết hợp đẩy mạnh đầu tư công 

vào các hệ thống cơ sở hạ tầng; Chuyển đổi số, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành 

chính online hiệu quả để hỗ trợ người dân; Nhanh chóng triệt phá các sàn đa 

cấp, tiền ảo, lừa gạt nhà đầu tư nhẹ dạ muốn kiếm thêm thu nhập trong bối cảnh 

dịch; Có kế hoạch kích cầu tiêu dùng ở quy mô quốc gia sau khi dịch tạm ổn; 

Xây dựng hành lý pháp lý và hạ tầng kỹ thuật để chuyển đổi số mọi khía cạnh 

khả thi của cuộc sống và các dịch vụ quản lý, thương mại. 
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PHẦN II 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỨC KHỎE TÀI CHÍNH CỦA 
DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID 19 

A- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH 
DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT TỪ THÁNG 5/2021 TẠI VIỆT NAM 
1. Thông tin khái quát về doanh nghiệp tham gia khảo sát 

Doanh nghiệp tham gia khảo sát chia theo quy mô lao động (Hình 1): 

Trong tổng số 21.517 doanh nghiệp tham gia khảo sát, phần lớn là doanh nghiệp 

siêu nhỏ/hộ kinh doanh dưới 10 lao động, chiếm tới 41%; doanh nghiệp nhỏ có 

số lao động từ 11 đến 50 chiếm gần 38%. Số doanh nghiệp có lao động từ 51 đến 

200 người chiếm khoảng 15%. Doanh nghiệp có lao động từ 201 đến 1.000 người 

chiếm 5% và doanh nghiệp có số lao động trên 1.000 người chiếm 1%. 

Hình 1: Cơ cấu doanh nghiệp theo quy mô lao động (%) 

 
 

Doanh nghiệp tham gia khảo sát chia theo quy mô doanh thu (Hình 2): 

Doanh nghiệp siêu nhỏ/hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng chiếm gần 

39%. Doanh nghiệp có doanh thu từ 3 đến 50 tỷ đồng chiếm gần 42%. Doanh 

nghiệp có doanh thu từ 50 đến 200 tỷ chiếm gần 12%. Doanh nghiệp có doanh 
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thu từ 200 đến 1.000 tỷ chiếm khoảng 5%, và doanh nghiệp có quy mô doanh thu 

trên 1.000 tỷ chiếm hơn 2%. 

 

 

Hình 2: Cơ cấu doanh nghiệp theo quy mô doanh thu (%) 

 
 

Doanh nghiệp tham gia khảo sát chia theo khu vực kinh tế (Hình 3) 

Trong số 21.517 doanh nghiệp tham gia khảo sát, số lượng doanh nghiệp trong 

khu vực Công nghiệp và Xây dựng chiếm 31%. Tỷ lệ số doanh nghiệp Công 

nghiệp và Xây dựng trong mẫu khảo sát khá tương đồng với tỷ lệ này trong tổng 

số doanh nghiệp của Việt Nam. Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2021 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư2, đến 31/12/2019, tỷ lệ số doanh nghiệp công nghiệp 

và xây dựng là 31,4% trong tổng số doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Tuy nhiên tỷ lệ số lượng doanh nghiệp khu vực Dịch vụ chiếm 63% trong 

số doanh nghiệp tham gia khảo sát, thấp hơn tỷ lệ doanh nghiệp khu vực Dịch vụ 

 
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sách trăng Doanh nghiệp Việt Nam 2021, Nhà xuất bản Thống kê 



   
 

 32 

của cả nước (67,5%) và khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản chiếm 6% trong 

số doanh nghiệp tham gia trả lời lại cao hơn tỷ lệ này của cả nước (1,1%). 

Hình 3: Cơ cấu doanh nghiệp theo khu vực kinh tế (%) 

 
Doanh nghiệp tham gia khảo sát chia theo loại hình (Hình 4) 

Đối tượng trả lời câu hỏi khảo sát gồm có loại hình Hộ kinh doanh và Doanh 

nghiệp tư nhân (DNTN), Công ty trách nhiệm hữu hạn (Cty TNHH), Công ty cổ 

phần (Cty CP) của Việt Nam. Loại hình này đại diện chính cho khu vực kinh tế 

tư nhân của Việt Nam và chiếm tới 95% đối tượng tham gia khảo sát. Doanh 

nghiệp nhà nước (DNNN) và Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI hoặc liên doanh vốn với FDI) chiếm tỷ lệ lần lượt là gần 1% và 3,3%. 

Hình 4: Cơ cấu doanh nghiệp theo loại hình (%) 
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Đại diện doanh nghiệp tham gia khảo sát chia theo vị trí quản lý trong doanh 

nghiệp (Hình 5) 

Đối tượng trả lời khảo sát hầu hết nắm giữ vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp/hộ 

kinh doanh. Trong kết quả thống kê, những người trả lời là “chủ hộ kinh doanh” 

được xếp vào nhóm “Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội đồng quản trị” và nhóm này 

chiếm khoảng 20%. Khoảng 54% đối tượng trả lời khảo sát giữ vị trí Tổng giám 

đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc Phó giám đốc doanh nghiệp. Khoảng 

16% đối tượng trả lời khảo sát ở vị trí Giám đốc, Phó giám đốc Tài chính trong 

các công ty lớn hoặc Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trong các doanh 

nghiệp nhỏ/hộ kinh doanh. Ngoài ra, có khoảng 9% đối tượng trả lời khảo sát giữ 

vị trí Giám đốc nhân sự, Phó giám đốc nhân sự trong các doanh nghiệp lớn hoặc 

Trưởng phòng nhân sự hoặc quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ/hộ kinh doanh. 

 

Hình 5: Cơ cấu đại diện doanh nghiệp theo vị trí quản lý (%) 
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Doanh nghiệp tham gia khảo sát chia theo khu vực địa lý (Hình 6) 

Doanh nghiệp tham gia khảo sát có đăng ký kinh doanh ở tất cả các tỉnh/thành 

phố trên lãnh thổ Việt Nam. Hình 6 thể hiện tỷ lệ doanh nghiệp của 5 tỉnh/thành 

phố có tỷ lệ doanh nghiệp trả lời cao nhất bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh 

(chiếm gần 50%), Thủ đô Hà Nội (chiếm hơn 26%), tỉnh Bình Dương (chiếm gần 

4%), tỉnh Đồng Nai (chiếm hơn 2%) và Thành phố Đà Nẵng (chiếm gần 2%). Tỷ 

lệ này không tương đồng với tỷ lệ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo 

tỉnh/thành phố trên cả nước3 nhưng đây là những thành phố phải thực hiện nhiều 

đợt giãn cách/cách ly, phong tỏa kéo dài kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát từ 

tháng 5/2021. Đây là lý do khiến tỷ lệ số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đợt dịch 

này ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành nói trên quan tâm đến khảo sát 

nhiều hơn để họ có thể góp phần phản ánh thực tiễn và các kiến nghị mong muốn. 

Hình 6: Cơ cấu doanh nghiệp theo tỉnh/thành và vùng lãnh thổ (%) 

 

 
3 Theo sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nhà xuất bản thống kê: Năm 
2020, trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 31,4%, 
Hà Nội chiếm 20,4%, Bình Dương chiếm 4,3%, Đồng Nai 3%, Đà Nẵng 2,9%. 
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Ngoài ra, cơ cấu doanh nghiệp tham gia khảo sát còn được thể hiện theo 7 vùng 

kinh tế trọng điểm:  

(1) Vùng Đồng bằng Sông Hồng (không tính Thủ đô Hà Nội), doanh nghiệp trả 

lời chiếm tỷ lệ khoảng 3%, bao gồm các tỉnh/thành phố: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, 

Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, 

Ninh Bình. 

(2) Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, doanh nghiệp trả lời chiếm khoảng 

1,1%, bao gồm các tình/thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, 

Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai 

Châu, Sơn La và Hòa Bình. 

(3) Vùng Bắc Trung Bộ, doanh nghiệp trả lời chiếm khoảng 1,1% bao gồm các 

tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. 

(4) Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (không tính Thành phố Đà Nẵng), doanh 

nghiệp trả lời chiếm khoảng 2,4%, bao gồm các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

(5) Vùng Tây Nguyên, doanh nghiệp trả lời chiếm khoảng 1,1% bao gồm các tỉnh: 

Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. 

(6) Vùng Đông Nam Bộ (không tính Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng 

Nai), doanh nghiệp trả lời chiếm khoảng 2,0%, bao gồm các tỉnh Bình Phước, 

Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(7) Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, doanh nghiệp trả lời chiếm 5,6%, bao gồm 

các tỉnh/thành phố: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng 

Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà 

Mau. 
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2. Thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tham gia khảo sát 

phân theo quy mô và ngành nghề trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát 

từ tháng 5/2021. 

Về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tham gia khảo sát (Hình 7) 

Trong tổng số 21.517 doanh nghiệp tham gia khảo sát online, tỷ lệ số doanh 

nghiệp “Tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch” chiếm tỷ lệ cao nhất 

là 69% (tương đương với 14.890 doanh nghiệp). Khái niệm “tạm ngừng hoạt động 

kinh doanh do dịch” trong khảo sát này khác với khái niệm “tạm ngừng kinh 

doanh” của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khái niệm 

tạm ngừng kinh doanh của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh là doanh nghiệp chủ 

động đi đăng ký ngừng kinh doanh với cơ quan quản lý của nhà nước. Còn các 

doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ở đây là do yếu tố khách quan của dịch4.  

 

Hình 7: Cơ cấu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp (%) 

 
Số doanh nghiệp cố gắng “Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh”  mặc dù không 

thể hoạt động toàn công suất chiếm 16% (tương đương với 3.355 doanh nghiệp). 

Số doanh nghiệp “Giải thể/ngừng hoạt động kinh doanh chờ giải thể” là 15% 

 
4 Phân tích chi tiết nguyên nhân “Tạm ngừng hoạt động kinh doanh do dịch” được trình bày ở mục 3. 
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(tương đương với 3.272 doanh nghiệp). Theo số liệu công bố của Cục đăng ký 

doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch  và Đầu tư, số doanh nghiệp đã giải thể trong 8 tháng 

đầu năm 2021 là 12.196 doanh nghiệp, và số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải 

thể là 30.147 doanh nghiệp5. 

Tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp ở 5 tỉnh/thành phố có sự khác biệt 

đáng kể. Tỷ lệ doanh nghiệp “Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh” dù dưới 

công suất là 11,6% ở Thành phố Hồ Chí Minh thấp thứ 2 sau Đà Nẵng (9%). Tỷ 

lệ doanh nghiệp “Tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch” ở Thành 

phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai cao hơn mức trung bình chung và 

đều trên 71% (Hình 8). Đây cũng là những tỉnh/thành phố có số ca mắc Covid-

19 rất cao hiện nay và thực hiện việc giãn cách/cách ly kéo dài. 

 

Hình 8: Cơ cấu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp phân theo từng 

tỉnh/thành phố tại 5 thành phố lớn (%) 

 
 

 
5 https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/598/5451/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-thang-8-va-8-thang-
dau-nam-2021.aspx 
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Về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tham gia khảo sát theo quy mô lao 

động và doanh thu (Hình 9) 

Theo quy mô lao động: Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể/ngừng hoạt động chờ giải thể 

tập trung cao ở doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ chiếm tỷ lệ 18,6% trong số các 

doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia khảo sát, còn ở các quy mô còn lại thì tỷ lệ này 

dao động quanh mức 12%. Tỷ lệ doanh nghiệp duy trì được một phần hoạt động 

kinh doanh so với doanh nghiệp cùng quy mô tập trung nhiều ở các doanh nghiệp 

có quy mô lớn chứ không phải doanh nghiệp có quy mô nhỏ.  

Hình 9: Cơ cấu doanh nghiêp theo tình trạng hoạt động 
phân theo từng quy mô lao động (%) 

 
So với doanh nghiệp cùng quy mô lao động, tỷ lệ số doanh nghiệp duy trì được 

một phần hoạt động sản xuất trong bối cảnh dịch của doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ 

chiếm khoảng 8,9% trong khi đó tỷ lệ này ở doanh nghiệp siêu lớn (trên 1.000 

lao động) chiếm hơn 42% và ở doanh nghiệp lớn (từ 201 - 1.000 lao động) chiếm 

34,5% (Hình 9). Điều này có thể được lý giải là các doanh nghiệp quy mô lớn, 

siêu lớn thường có ràng buộc trách nhiệm rất cao trong các chuỗi cung ứng, sản 

xuất, xuất nhập khẩu nên việc duy trì hoạt động trở thành vấn đề mang tính “sống 
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còn”, bằng mọi cách không được để đứt gãy. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này 

thông thường đều có các Quy định về quy trình hoạt động, hay các Bộ quy tắc 

liên quan đến an toàn lao động, tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt ở các công ty có vốn 

đầu tư nước ngoài thì họ thường có các Bộ quy tắc theo quy định của công ty mẹ 

để áp dụng tại các nước phát triển và điều này giúp duy trì hoạt động (hoặc một 

phần hoạt động) ngay cả khi bối cảnh dịch hết sức khó khăn. Các doanh nghiệp 

sản xuất quy mô lớn, siêu lớn thì thường có nhà xưởng lớn, vì vậy khi tổ chức 

hoạt động trong bối cảnh dịch,  họ cũng có điều kiện để có thể thực hiện giãn cách 

tương đối theo yêu cầu của các mô hình 3 tại chỗ, 2 cung đường 1 điểm đến hay 

các yêu cầu giãn cách khác. Tuy nhiên khi phân tích các thông tin chi tiết của 

doanh nghiệp, khoảng 70% số các doanh nghiệp siêu lớn duy trì hoạt động sản 

xuất phải cắt giảm lao động. Vì thế, việc đánh giá ảnh hưởng, thiệt hại của các 

nhóm doanh nghiệp hoặc đánh giá thiệt hại của nền kinh tế không chỉ thuần túy 

dựa vào tỉ lệ “đóng cửa” trên số lượng doanh nghiệp, mà còn cần phân tích đồng 

thời nhiều chỉ tiêu thông tin khác. 

Theo quy mô doanh thu: Doanh thu của doanh nghiệp được khảo sát là dựa trên 

doanh thu năm 2020. Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể/ngừng hoạt động chờ giải thể 

của doanh nghiệp siêu nhỏ với doanh thu dưới 3 tỷ đồng so với doanh nghiệp có 

cùng quy mô là gần 21%. Tỷ lệ này ở các quy mô doanh thu khác thấp hơn khá 

nhiều (Hình 10). Kết quả khảo sát cho thấy, quy mô doanh thu càng lớn thì tỷ lệ 

doanh nghiệp giải thể/ngừng hoạt động chờ giải thể càng giảm so với tỷ lệ này 

của các doanh nghiệp có quy mô doanh thu nhỏ hơn. Tỷ lệ giải thể/ngừng hoạt 

động của doanh nghiệp có doanh thu trên 200 tỷ đồng/năm là khoảng hơn 8,5% 

so với doanh nghiệp cùng quy mô. Doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn thì tỷ 

lệ duy trì được một phần hoạt động sản xuất kinh doanh cũng càng cao. Tỷ lệ này 

là trên 27% của số doanh nghiệp có quy mô doanh thu từ 50 - 200 tỷ đồng/năm, 

gần 37% của số doanh nghiệp có quy mô doanh thu từ 200 - 1000 tỷ đồng/năm 

và cao nhất là 47,3% của số doanh nghiệp có quy mô trên 1000 tỷ đồng/năm. 
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Hình 10: Cơ cấu doanh nghiêp theo tình trạng hoạt động 

phân theo từng  quy mô doanh thu (%) 

 
 

So sánh tỷ lệ doanh nghiệp tham gia khảo sát phân theo tình trạng hoạt động 

trong từng ngành kinh tế (Hình 11) 

Trong khu vực Dịch vụ và Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, tỷ lệ doanh nghiệp 

giải thể là 17% so với số doanh nghiệp cùng khu vực kinh tế tương ứng tham gia 

khảo sát. Tỷ lệ này so với tỷ lệ doanh nghiệp giải thể của các ngành kinh tế khác 

là lớn nhất vì tỷ lệ tương ứng của khu vực Công nghiệp và Xây dựng lần lượt là 

10% và 13%.  

Trong số các doanh nghiệp thuộc khu vực Công nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp có 

khả năng duy trì hoạt động sản xuất (dù phải cắt giảm lao động) là 24%. Tỷ lệ 

này của khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản cũng đạt được 22% trong khi đó 

doanh nghiệp Dịch vụ duy trì được hoạt động chỉ chiếm 14% và ở nhóm doanh 

nghiệp Xây dựng, tỷ lệ này là thấp nhất, chỉ đạt 10%. 
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Hình 11: Cơ cấu doanh nghiệp theo tình trạng hoạt động và 
phân theo từng ngành kinh tế lớn (%) 

 

Tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong khu vực Xây dựng là 
76% và cao nhất khi so với các khu vực kinh tế khác. Con số này phản ánh khá 
khách quan và tương đồng với Kết quả khảo sát tình hình việc làm và thu nhập 
của người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-196, tỷ lệ người mất việc của 
người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng cao nhất so với tỷ lệ mất việc 
của các doanh nghiệp thuộc các khu vực kinh tế Nông nghiệp, Công nghiệp và 
Dịch vụ. (Tham khảo Hình 8 Phụ lục I). 

So sánh tỷ lệ doanh nghiệp tham gia khảo sát phân theo tình trạng hoạt động 
trong từng tiểu ngành của khu vực kinh tế Dịch vụ (Hình 12) 

Khi xem xét theo tiểu ngành trong khu vực kinh tế Dịch vụ thì các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm có tỷ lệ duy trì hoạt động kinh 
doanh cao nhất, tỷ lệ này là 42%. Có 58% doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính 
Ngân hàng phải tạm ngừng hoạt động do dịch. Các doanh nghiệp này là các phòng 
giao dịch của các ngân hàng thương mại nằm trong các tỉnh/thành phố thực hiện 
cách ly/phong tỏa, hoặc các doanh nghiệp có hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chinh, 
bảo hiểm, như các công ty cho thuê tài chính, giám định bảo hiểm, hoặc tiệm cầm 
đồ, tư vấn đầu tư. Ngành Dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch, ngành Giáo dục và 

 
6 Khảo sát do Ban IV và VnExpress tiến hành từ ngày 01-08/08/2021 với kết quả chi tiết thể hiện tại Phụ lục I của 
báo cáo này. 
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Đào tạo, ngành Bán buôn, bản lẻ và Sửa chữa ôtô, xe máy và xe có động cơ, 
ngành Kinh doanh bất động sản cùng với ngành Dịch vụ khác là những ngành có 
tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong ngành đều khá cao, 
trên 70% (Hình 12). So với số liệu về người lao động mất việc trong các tiểu 
ngành của khu vực kinh tế Dịch vụ thì đây cũng là những ngành có tỷ lệ lao động 
mất việc cao, trên 50% (Tham khảo Hình 9 Phụ lục I). Trong đó, ngành Dịch vụ 
lưu trú, ăn uống và du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề bậc nhất bởi dịch 
bệnh, chỉ còn khoảng 4% doanh nghiệp duy trì được hoạt động so với các doanh 
nghiệp cùng ngành vì trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này, từ tháng 5/2021 tới 
nay, do tình trạng dịch lan rộng toàn quốc buộc chính quyền tại nhiều tỉnh, thành 
thực hiện việc phong tỏa, giãn cách/cách ly, các khách sạn, nhà hàng tiếp tục rơi 
vào tình trạng “đóng băng”, không có khách, ngay cả các hộ kinh doanh ăn uống 
cũng không được phép hoạt động hoặc hoạt động ở mức độ rất cầm chừng. 

Hình 12: Cơ cấu doanh nghiệp theo tình trạng hoạt động và  
phân theo tiểu ngành dịch vụ (%) 
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Đối với ngành Thông tin, truyền thông, CNTT, tỷ lệ doanh nghiệp trong ngành 
này duy trì được hoạt động kinh doanh cũng không phải cao, chỉ chiếm khoảng 
23% số doanh nghiệp tham gia khảo sát cùng trong ngành. Tỷ lệ số doanh nghiệp 
trong ngành tạm ngừng hoạt động cũng tương đối cao chiếm khoảng 60%. Trên 
thực tế nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT báo cáo lãi hoặc tăng 
lãi, tuy nhiên ngành này còn bao gồm các doanh nghiệp làm lĩnh vực sản xuất 
phim, điện ảnh, lĩnh vực chiếu phim... thì hầu như không thể hoạt động trong bối 
cảnh các tỉnh/thành phố thực hiện cách ly/giãn cách.  

So sánh tỷ lệ doanh nghiệp tham gia khảo sát theo tình trạng hoạt động trong 
từng tiểu ngành công nghiệp (Hình 13) 

Thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp xét theo các tiểu ngành công 
nghiệp thể hiện chi tiết dưới đây. 

Hình 13: Cơ cấu doanh nghiệp phân theo tình trạng hoạt động  
trong từng tiểu ngành công nghiệp (%) 
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3. Lý do khiến các doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh 

doanh và dự kiến thời gian tạm ngừng hoạt động trong bối cảnh dịch 

Đối với các doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch 

Covid-19 bùng phát từ tháng 5/2021, nhóm nghiên cứu đặt ra một câu hỏi khảo 

sát để tìm hiểu sâu hơn lý do khiến doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Trong 

số 14.890 doanh nghiệp trả lời “Tạm thời ngừng hoạt động trong bối cảnh dịch”, 

gần 32,5% doanh nghiệp là diện “tự nguyện ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh 

chờ hết đợt dịch bùng phát”, gần 2,5% doanh nghiệp “buộc phải đóng cửa do có 

người bị nhiễm Covid-19 (F0)”, hơn 6% doanh nghiệp buộc phải ngừng hoạt động 

theo yêu cầu khi áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16/16+ của các tỉnh/thành phố nơi 

doanh nghiệp đăng ký hoạt động (Hình 14). 

Hình 14: Lý do khiến doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động  

trong bối cảnh dịch bùng phát (%) 

 
Lý do khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa tạm thời nhiều nhất là do đứt gãy 

chuỗi cung ứng ngay trong nước, tỷ lệ này là chiếm tới 35,4%. Do việc thực hiện 

phong tỏa, cách ly/giãn cách tại nhiều tỉnh/thành phố, đặc biệt là khi dịch bùng 
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phát, các văn bản chỉ đạo của nhiều tỉnh/thành phố, chính quyền địa phương chỉ 

cho phép “hàng thiết yếu” được lưu thông qua địa bàn, các chốt chặn, kiểm tra 

được dựng lên trên khắp cung đường với các điều kiện đối với lái xe, hàng hóa 

được lưu thông khác nhau, điều này đã tạo ra rất nhiều bất cập trên thực tế vì khái 

niệm “hàng thiết yếu” được các cấp thực thi ở mỗi địa phương/địa bàn hiểu một 

kiểu. Ngay cả khi có văn bản chỉ đạo của Chính phủ cho phép hàng hóa được 

phép lưu thông “trừ hàng cấm” thì các địa phương vẫn mỗi nơi đưa ra một quy 

định, hướng dẫn khác nhau khiến việc lưu thông hàng hóa hết sức khó khăn. Điều 

này còn làm gia tăng chi phí vận chuyển vì thời gian lưu thông tăng gấp nhiều lần 

chưa kể hàng loạt chi phí phát sinh để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, bao 

gồm chi phí xét nghiệm của lái xe. Vấn đề lưu thông nguyên liệu, phụ liệu cho 

sản xuất cũng như lưu thông hàng hóa thành phẩm hết sức khó khăn ngay trên 

lãnh thổ Việt Nam được báo chí liên tục phản ánh trong thời gian qua đồng thời 

cũng thể hiện trong nhiều nội dung phản ánh, kiến nghị mà các Hiệp hội và doanh 

nghiệp gửi khẩn tới Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp “Buộc phải đóng cửa do không đáp ứng được 

các yêu cầu về phòng chống dịch của địa phương” cũng chiếm tới hơn 21%. Điều 

này góp phần làm tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất trong nước trầm 

trọng hơn, vì các doanh nghiệp không thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

để thực hiện các đơn hàng cho các doanh nghiệp khác. Ví dụ: nhiều doanh nghiệp 

sản xuất hàng may mặc tại miền Bắc, trước khi dịch bùng phát từ tháng 5/2021, 

thì nguồn nguyên phụ liệu cho ngành may được cung cấp chủ yếu bởi các doanh 

nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, 

hoặc Đồng Nai. Khi dịch bùng phát tại các tỉnh/thành phố phía Nam, nhiều doanh 

nghiệp phải đóng cửa, các doanh nghiệp miền Bắc bị mất nguồn cung ứng nguyên 

phụ liệu dẫn tới tình trạng buộc phải đóng cửa tạm thời chờ đối tác khôi phục lại 

sản xuất hoặc chờ có nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu để thay thế. 
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Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động do dịch Covid-19, 

các doanh nghiệp tham gia khảo sát ở nhóm này được hỏi về việc “dự kiến đóng 

cửa tạm thời trong bao lâu” và dưới đây là trả lời của các doanh nghiệp (Hình 15).  

Hình 15: Dự kiến khoảng thời gian tạm thời đóng cửa (%) 

 
Tỷ lệ cao nhất trong số các lựa chọn trả lời là gần 45% doanh nghiệp cho biết 

“Không dự tính được” thời gian phải đóng cửa bao lâu. Điều này cho thấy các 

doanh nghiệp hiện khá bị động, không thể dự tính được các kế hoạch sử dụng lao 

động, đặt nguyên liệu hay các kế hoạch khác dù trong ngắn hạn.  

Tỷ lệ cao thứ hai trong số các lựa chọn trả lời là khoảng 28,5% doanh nghiệp cho 

biết họ dự tính tạm đóng cửa “1-3 tháng”. Tỷ lệ doanh nghiệp lạc quan nhất có 

thể lượng hóa được thời gian dự kiến đóng cửa chỉ “trong vòng 2 tuần” hoặc tỷ 

lệ doanh nghiệp bi quan nhất với dự kiến đóng cửa “hơn 6 tháng” đều vào khoảng 

2,5%. Tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến đóng cửa “trong vòng 4 tuần” hay phải đóng 

cửa trong vòng “3-6 tháng” là hơn 10%. 

 

4. Sức khỏe tài chính và các khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch 

Covid-19 bùng phát từ tháng 5/2021 

Do đây là cuộc khảo sát nhanh, nên sức khỏe tài chính của doanh nghiệp được 

khảo sát chỉ phản ánh trên hai chỉ số ước tính về dòng tiền và doanh thu dự kiến 

của doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 5/2021. 
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Câu hỏi liên quan đến các chỉ số này cũng như những khó khăn mà các doanh 

nghiệp đang đối mặt được hỏi chung cho cả nhóm doanh nghiệp đang “Duy trì 

hoạt động sản xuất kinh doanh” và nhóm doanh nghiệp “Tạm ngừng hoạt động 

do dịch”. Việc thể hiện kết quả từ khảo sát sẽ được trình bày theo nhóm vấn đề 

dưới đây và có phân tách cho từng nhóm đối tượng để thấy sự tương đồng hoặc 

khác biệt của hai nhóm doanh nghiệp này. 

Về dòng tiền của doanh nghiệp 

Câu hỏi: Dòng tiền hiện tại của Doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp duy trì 

hoạt động trong bao lâu? 

Dòng tiền của doanh nghiệp được ví như “máu” của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ 

lệ doanh nghiệp “Tạm ngừng hoạt động do dịch” chỉ còn dòng tiền giúp doanh 

nghiệp duy trì hoạt động “ít hơn 1 tháng” chiếm khá cao, gần 40% và gấp 2,5 lần 

tỷ lệ này (17,7%) ở các doanh nghiệp đang “Duy trì hoạt động sản xuất kinh 

doanh”. Nếu xem số liệu chi tiết theo loại hình thì hộ kinh doanh là đối tượng dễ 

tổn thương nhất với 45% số hộ trả lời có dòng tiền duy trì hoạt động “ít hơn 1 

tháng”; tỷ lệ này theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và công ty 

cổ phần của Việt Nam là 39,5%; ở loại hình doanh nghiệp nhà nước là 30%; còn 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là khoảng 23,5%. Điều này cho thấy 

nếu các doanh nghiệp tiếp tục phải đóng cửa dài hơn 1 tháng mà không có sự hỗ 

trợ từ bên ngoài, thì khả năng giải thể là rất cao.  

Tỷ lệ doanh nghiệp có dòng tiền hiện tại có thể giúp duy trì hoạt động từ 1 đến 

dưới 3 tháng là tương đồng giữa nhóm doanh nghiệp “Tạm ngừng hoạt động do 

dịch” và nhóm doanh nghiệp phần nào đang “Duy trì hoạt động sản xuất kinh 

doanh”, đều quanh mức 46%. Con số này có thể có hàm ý, doanh nghiệp “tạm 

ngừng hoạt động do dịch” có thể tiếp tục tồn tại hay không phụ thuộc khá nhiều 

vào khả năng được phép hoạt động trở lại hay không. Nếu nhóm doanh nghiệp 

đang “tạm ngừng hoạt động do dịch” lại chỉ có dòng tiền đủ để duy trì hoạt động 

từ “1 đến dưới 3 tháng” mà vẫn tiếp tục ở trong các khu vực đang thực hiện cách 
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ly/giãn cách thì xác suất các doanh nghiệp này rơi vào nhóm giải thể là cũng rất 

cao vì họ không có nguồn tiền từ bên ngoài bổ sung dưới mọi hình thức. 

Vì thế, thời điểm tháng 9/2021 có thể xem là thời điểm mang tính chất “quyết 

định” để “cứu nguy” cho hai nhóm doanh nghiệp nêu trên nếu chính quyền có thể 

hỗ trợ doanh nghiệp vận hành trở lại hoạt động hoặc tự thân các doanh nghiệp tổ 

chức được sản xuất, kinh doanh. 

Hình 16: Dòng tiền của doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động  

trong khoảng thời gian dự kiến (%) 

 
Đây cũng có thể là một bài học cho các doanh nghiệp về trích lập dự phòng, và 

qua các đợt bùng phát dịch lần trước (mặc dù quy mô, thời gian không dài như 

đợt dịch này) có thể có những doanh nghiệp đã chuẩn bị các phương án dự phòng 

tài chính cho doanh nghiệp mình, nên qua kết quả khảo sát thì vẫn có số doanh 

nghiệp có dòng tiền đủ để duy trì hoạt động “hơn 6 tháng”. Tỷ lệ doanh nghiệp 

đang “Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh” có dòng tiền để duy trì hoạt động 

“hơn 6 tháng” là 17%, cao hơn gần 6 lần so với tỷ lệ này (3,1%) ở nhóm doanh 

nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch”. 
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Về nỗ lực của doanh nghiệp tìm cách giải quyết khó khăn về dòng tiền 

Câu hỏi: Doanh nghiệp làm gì để giải quyết dòng tiền nếu bị thiếu hụt? 

Để giải quyết khó khăn về dòng tiền bị thiếu hụt, cả doanh nghiệp “tạm ngừng 

hoạt động do dịch” và doanh nghiệp đang “duy trì sản xuất kinh doanh” đại đa số 

đều chủ động chọn giải pháp “giảm chi phí hoạt động như cắt giảm lao động, tiền 

lương, tổ chức lại sản xuất”. Tỷ lệ các doanh nghiệp chọn cách thức này tương 

đồng ở cả hai nhóm doanh nghiệp là khoảng 64% (Hình 17). 

Hình 17: Cách thức chính của doanh nghiệp để giải quyết 

khó khăn về dòng tiền 

 
Nguồn bên ngoài để các doanh nghiệp có thể giải quyết khó khăn về dòng tiền là 

việc đi vay. Vay từ ngân hàng thương mại là cách thức phổ biến nhất mà các 

doanh nghiệp lựa chọn. Tỷ lệ các doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch” 

tiếp cận nguồn vay từ các ngân hàng thương mại của là khoảng 30%, trong khi 

đó tỷ lệ này của các doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh” là hơn 39%. 

Nguồn vay thứ hai đó là vay từ tổ chức tài chính vi mô hoặc cá nhân. Tỷ lệ các 
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doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch” tiếp cận nguồn vay này là hơn 22% 

còn ở các doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh” gần 18%.  

Nguồn vay thứ ba mà cả hai nhóm doanh nghiệp này đã thực hiện là “vay gói hỗ 

trợ của nhà nước” để giải quyết khó khăn, với tỷ lệ khá tương đồng là hơn 17%.  

Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch” thì xuất 

hiện 2,4% doanh nghiệp trả lời “không có cách nào khác” để giải quyết khó khăn 

về dòng tiền và các doanh nghiệp này phản ánh một số nội dung ở góc độ bi quan 

như “không thể tiếp cận được gói hỗ trợ của nhà nước”, “không thể vay”, “lên 

tivi vi mà vay”, “xin vay từ năm ngoái đến năm nay không được”... 

 

Về doanh thu dự kiến của doanh nghiệp 

Câu hỏi: Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 5/2021, Doanh nghiệp 

ước tính doanh thu trong năm 2021 thay đổi như thế nào theo kế hoạch? 

Trong số các doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch”, tỷ lệ doanh nghiệp 

trả lời “doanh thu dự kiến giảm trên 75%” là tỷ lệ cao nhất, gần 37%, con số này 

ở các doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh” chỉ có hơn 11% (Hình 18).  

Hình 18: Doanh thu dự kiến thay đổi như thế nào theo kế hoạch (%) 
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Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời “doanh thu dự kiến giảm từ 25%-50%” ở các doanh 

nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch” là gần 32%. Như vậy, tính chung tỷ lệ 

doanh nghiệp có doanh thu dự kiến giảm trên 50% ở các doanh nghiệp “tạm 

ngừng hoạt động do dịch” là hơn 68%. Tỷ lệ này ở các doanh nghiệp “duy trì sản 

xuất kinh doanh” chỉ bằng một nửa, khoảng 34%. 

Đối với các doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh”, tỷ lệ doanh nghiệp trả 

lời doanh thu dự kiến “giảm từ 25% đến dưới 50%” là tỷ lệ cao nhất, 38%. Nhóm 

doanh nghiệp này cũng có doanh nghiệp trả lời doanh thu “không thay đổi” hoặc 

thậm chí “doanh thu tăng” với tỷ lệ lần lượt là gần 5% và 7%. Trong khi đó tỷ lệ 

này ở nhóm doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch” chỉ khoảng 0,3%.  

 

Về khó khăn tài chính của doanh nghiệp 

Cả hai nhóm doanh nghiệp đều được hỏi về 5 khó khăn lớn nhất đối với vấn đề 

tài chính mà Doanh nghiệp đang phải đối diện.  

Khó khăn lớn nhất nhiều doanh nghiệp của cả 2 nhóm gặp phải là trả tiền lương 

cho người lao động. Trên 71% doanh nghiệp tham gia khảo sát của cả nhóm doanh 

nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch” và nhóm doanh nghiệp “duy trì sản xuất 

kinh doanh” cho biết họ gặp khó khăn này (Hình 19).  

Khó khăn thứ hai nhiều doanh nghiệp của cả 2 nhóm gặp phải là trả lãi vay cho 

ngân hàng với 61% doanh nghiệp ở nhóm “tạm ngừng hoạt động do dịch” và 

50% ở nhóm doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh”. 

Khó khăn thứ ba nhiều doanh nghiệp của cả hai nhóm gặp phải là trả tiền thuê 

đất/kho bãi/nhà xưởng/văn phòng cho khu vực tư nhân với 57% doanh nghiệp 

ở nhóm “tạm ngừng hoạt động do dịch” và 40% ở nhóm doanh nghiệp “duy trì 

sản xuất kinh doanh”. 

Khó khăn thứ tư nhiều doanh nghiệp của cả hai nhóm gặp phải là đóng tiền bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn (BHXH, 
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BHYT, BHTN, KPCĐ). Tương tự như vấn đề trả lương công nhân, tỷ lệ trả lời 

của hai nhóm này khá giống nhau là 51%, không có sự chênh lệch giữa hai nhóm.  

Khó khăn thứ năm mà nhiều doanh nghiệp của cả hai nhóm gặp phải là trả nợ 

gốc cho ngân hàng. Tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ 

gốc cho ngân hàng là 37% trong số doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch” 

và 31% trong số doanh nghiệp  “duy trì sản xuất kinh doanh”. 

Hình 19: Khó khăn tài chính cho các khoản thanh toán của doanh nghiệp 
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Khó khăn thứ sáu nhưng tỷ lệ khá tương đồng với khó khăn thứ năm là hơn 30% 

doanh nghiệp của cả hai nhóm đều cho biết, họ gặp khó khăn trong việc thanh 

toán tiền điện, nước, nhiên liệu đầu vào. 

Khi so sánh các khó khăn về thanh toán các khoản chi của hai nhóm doanh nghiệp 

trong cùng một khoản mục chi như chi trả lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN, 

KPCĐ cũng như chi trả lãi vay, chi trả gốc các khoản vay, hay chi trả tiền thuê 

đất đai, nhà xưởng, văn phòng cho tư nhân thì tỷ lệ của nhóm doanh nghiệp “tạm 

ngừng hoạt động do dịch” thường cao hơn một chút hoặc bằng so với tỷ lệ của 

nhóm doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh”. Tuy nhiên có sự khác biệt khá 

lớn khi xem xét khó khăn trong việc thanh toán các khoản chi liên quan đến phòng 

chống dịch. Tỷ lệ các doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh” cho biết họ gặp 

khó khăn với các khoản chi liên quan đến xét nghiệm Covid-19 và các khoản chi 

khác theo yêu cầu chống dịch là trên dưới 30% còn tỷ lệ này ở các doanh nghiệp 

“tạm ngừng hoạt động” chỉ dao động quanh 10%. Kết quả này cũng phản ánh khá 

khách quan tình hình thực tế mà nhiều hiệp hội, doanh nghiệp kiến nghị trong 

thời gian qua. Trong báo cáo “Khuyến nghị phòng chống dịch và phục hồi kinh 

tế sau 15/8/2021” của Tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch và phục hồi 

kinh tế của Thành phố Hồ Chí Mình ngày 9/8/2021, báo có đề cập đến “gánh 

nặng tài chính của Doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ” bao gồm “chi phí trợ cấp 

tiền lương cho người lao động (75-150.000 đồng/ngày) để họ chấp nhận ở lại 

công ty/nhà máy để tham gia sản xuất, chi phí ăn uống 3 bữa, chi phí xét nghiệm 

(220.000-250.000 đồng/lượt), chi phí tổ chức ở và mua sắm vật dụng sinh hoạt”. 

Báo cáo khảo sát này có thực hiện thống kê ở 5 doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ 

và cho biết bình quân 5 doanh nghiệp này phải trả chi phí tăng thêm cho 1 người 

lao động là 9.330.000 đồng/tháng. Và trong báo cáo này cũng nhận xét là “do 

gánh nặng tài chính và không đủ nguồn lực để tổ chức về cơ sở vật chất, nên có 

một tỷ lệ không cao doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, và một số doanh nghiệp 

thực hiện nhưng không đảm bảo đúng các điều kiện, có lỗ hổng nên bị lây lan.   
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5. Biện pháp ứng xử đối với người lao động trong các doanh nghiệp trước 

tác động của dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 5/2021 

Đối với nhóm doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch” và “duy trì sản 

xuất kinh doanh” 

Như phần trên có đề cập, một biện pháp để giải quyết khó khăn khi dòng tiền bị 

thiếu hụt là các doanh nghiệp chủ động thực hiện cắt giảm chi phí hoạt động, 

trong đó có việc cắt giảm lao động vì tiền trả lương cho người lao động và tiền 

đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ là 2 khoản chi thuộc nhóm 5 gánh 

nặng tài chính lớn nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp tham gia khảo sát. Tuy 

nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy, vẫn còn nhiều doanh nghiệp nỗ lực không 

cắt giảm lao động mà áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để giữ chân lao động 

trong bối cảnh dịch (Hình 20). 

Hình 20: Chính sách áp dụng với người lao động tại các doanh nghiệp ‘tạm 

ngừng hoạt động’ và doanh nghiệp ‘duy trì sản xuất kinh doanh’ 
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Đối với doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch”, biện pháp “cắt giảm lao 

động từ 75% đến dưới 100%” được lựa chọn nhiều nhất với tỷ lệ 24%. Nhưng 

chính sách thứ hai cũng được nhiều doanh nghiệp nhóm này lựa chọn lại là 

“không cắt giảm lao động, cho lao động nghỉ tạm thời không hưởng lương lúc 

dịch chưa được kiểm soát” với tỷ lệ 23%. Tỷ lệ các doanh nghiệp “duy trì sản 

xuất kinh doanh” lựa chọn 2 chính sách tương ứng trên lần lượt là 5% và 13%. 

Đối với doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh”, chính sách với lao động phổ 

biến nhất mà các doanh nghiệp này lựa chọn là “không cắt giảm lao động và duy 

trì chính sách lương, phúc lợi như trước và “không cắt giảm lao động nhưng giảm 

giờ làm/giảm lương” với tỷ lệ lựa chọn lần lượt là 27% và 24%. Nhóm doanh 

nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch” thực hiện chính sách “không cắt giảm lao 

động và duy trì chính sách lương” chỉ đạt tỷ lệ 6%, ít hơn 1/4 so với tỷ lệ này ở 

các doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh”. Tỷ lệ doanh nghiệp “tạm ngừng 

hoạt động do dịch” có khả năng thực hiện chính sách “không cắt giảm lao động 

nhưng giảm giờ làm/giảm lương” là 16%, bằng khoảng 3/5 so với với tỷ lệ này ở 

các doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh”. 

Tính chung liên quan đến chính sách cắt giảm lao động, thì 52% trong số các 

doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch” thực hiện nhóm chính sách này, ít 

là “cắt giảm dưới 25%”, nhiều là cắt giảm “từ 75% đến dưới 100%”. Trong số 

doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh” thì tỷ lệ các doanh nghiệp thực hiện 

chính sách cắt giảm lao động tính gộp là 31% (Hình 20). 

Bên cạnh đó, đối với nhóm doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh”, có 

khoảng 4% doanh nghiệp cho biết họ “không cắt giảm lao động và tranh thủ tuyển 

thêm lao động”. Đây được coi là những “điểm sáng” trong bức tranh tổng thể 

tương đối xám màu. 
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Đối với nhóm doanh nghiệp “Giải thể/ngừng hoạt động chờ giải thể” 

Để hiểu rõ hơn việc ứng xử đối với người lao động của các doanh nghiệp “Giải 

thể/ngừng hoạt động chờ giải thể” do tác động của dịch Covid-19, khảo sát đặt ra 

câu hỏi nếu bị giải thể thì doanh nghiệp áp dụng những cách ứng xử như thế nào 

đối với lao động. Có tới 44% doanh nghiệp thuộc nhóm “giải thể/ngừng hoạt động 

chờ giải thể” cho biết là họ không hỗ trợ gì cho lao động; 25% doanh nghiệp 

nhóm này trả lời là hỗ trợ 1 tháng lương; 22% doanh nghiệp nhóm này hỗ trợ 

người lao động dưới hình thức “hướng dẫn người lao động nhận Bảo hiểm thất 

nghiệp” (Hình 21). 

Hình 21: Cách thức ứng xử của doanh nghiệp khi giải thể (%) 

 
Những con số nêu trên có thể phản ánh một hiện trạng là nhiều doanh nghiệp có 

sử dụng lao động nhưng không đóng BHXH, BHTN cho người lao động nên khi 

giải thể, tỷ lệ người lao động không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào khá cao 

còn tỷ lệ được tiếp cận chính sách BHTN ở mức độ dưới trung bình. 

6. Các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước được doanh nghiệp cho là sẽ hiệu quả 

Trong lần khảo sát này, một câu hỏi đặt ra với doanh nghiệp về các chính sách hỗ 

trợ của nhà nước là “Theo Anh/Chị, chính sách nào sau đây được cho là có hiệu 

quả để hỗ trợ doanh nghiệp (chọn tối đa 5 lựa chọn)? Trả lời của doanh nghiệp 

được thống kê cụ thể tại Hình 22 dưới đây. 
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Hình 22:  Chính sách hỗ trợ từ Nhà nước được doanh nghiệp  

cho là sẽ hiệu quả 

 
Chính sách được nhiều doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch” lựa chọn 

nhất là “Hỗ trợ doanh nghiệp vay với lãi suất 1-3%/năm để trả lương”, với tỷ lệ 

lựa chọn là 62%. Đề xuất này khá nhất quán so với kết quả thống kê 5 gánh nặng 

tài chính lớn nhất mà doanh nghiệp đang gặp phải đặc biệt với doanh nghiệp “tạm 

ngừng hoạt động do dịch” (Hình 19). Vì trong bối cảnh tạm ngừng hoạt động, họ 

vẫn phải tìm cách giữ chân lao động chờ cơ hội khôi phục sản xuất, kinh doanh, 

bởi chi phí tuyển dụng lại là rất cao đặc biệt đối với các nhóm nhân sự quản lý, 

nhân sự chuyên môn kỹ thuật sâu.  

Chính sách “Hỗ trợ doanh nghiệp vay với lãi suất 1-3%/năm để trả lương” không 

phải lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh”, 
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nhưng cũng là lựa chọn nhiều thứ hai của nhóm doanh nghiệp này, chiếm tỷ lệ là 

55%. Đây là nhóm doanh nghiệp đang chịu rất nhiều áp lực và chịu nhiều khoản 

chi phí phát sinh đối với người lao động không chỉ tiền chi lương, bảo hiểm, nhằm 

duy trì một phần hoạt động, đặc biệt các doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất 

hàng xuất khẩu, nhằm để giữ thị trường, giữ khách hàng, không bị phạt hợp đồng. 

Như đã đề cập ở phần khó khăn về tài chính của doanh nghiệp (Hình 19), để “duy 

trì sản xuất kinh doanh” mặc dù dưới công suất, nhiều doanh nghiệp thực hiện “3 

tại chỗ” đã phải tăng thêm chi phí bình quân cho 1 lao động một tháng là 9,33 

triệu đồng. Trong khi đó “bình quân tháng một lao động của doanh nghiệp đang 

hoạt động có kết quả SXKD năm 2019 đạt 9,3 triệu đồng”7. Tức là chi phí cho 

lao động tăng gấp đôi. Vì thế, đây là nhóm chính sách quan trọng để giúp doanh 

nghiệp giảm bớt khó khăn, nâng được sức cạnh tranh, cải thiện sức khỏe tài chính 

nhằm tiếp tục duy trì hoạt động và đảm bảo thu nhập cho người lao động. 

Một phần vì lý do trên, có tới 65% doanh nghiệp nhóm này lựa chọn chính sách 

hỗ trợ hiệu quả nhất đối với họ là chính sách “giảm thuế thu nhập doanh nghiệp” 

(TNDN). Khi chi phí tăng, đặc biệt chi phí lao động, hay chi phí vận chuyển hàng 

hóa, hay thậm chí chi phí bị phạt hợp đồng do không đảm bảo thời hạn, số lượng 

hàng hóa, thì nhiều doanh nghiệp có thể cũng “không còn lợi nhuận” và trong 

trường hợp này không có cơ hội để hưởng lợi từ chính sách giảm thuế TNDN. 

Tuy nhiên nếu doanh nghiệp có khả năng quản trị tốt, chèo lái được hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch để có lợi nhuận thì chính sách này có thể 

xem là một hành động đồng hành của Nhà nước với doanh nghiệp, giúp doanh 

nghiệp có thêm dòng tiền để tích lũy, mở rộng đầu tư trong nước, duy trì được 

cầu đầu vào về nguyên, nhiên liệu, dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

của họ, từ đó lại có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ, hoặc doanh nghiệp trong chuỗi 

cung ứng sẽ có thêm cơ hội phục hồi trong bối cảnh dịch bệnh còn tiếp diễn. 

 
7 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2021, Nhà xuất bản Thống kê 
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Chính sách “giảm thuế thu nhập doanh nghiệp” cũng được lựa chọn nhiều thứ hai 

trong nhóm doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động do dịch”, với tỷ lệ 60%.  

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước được doanh nghiệp trong cả 2 nhóm lựa chọn, 

với tỷ lệ nhiều thứ 3, là Nhà nước hỗ trợ “giảm chi phí điện, nước, nhiêu liệu cho 

hoạt động kinh doanh”. Có 54% doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp “tạm 

ngừng hoạt động do dịch” và 50% doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp “duy 

trì sản xuất kinh doanh” cho đây là cách Nhà nước có thể hỗ trợ doanh nghiệp 

hiệu quả và nhanh nhất, ít bị cản trở bởi các điều kiện khác về sửa đổi luật, hay 

các điều kiện hành chính đi kèm với các chính sách hỗ trợ khác của Chính phủ 

trong thời gian qua. 

Chính sách được nhiều doanh nghiệp cả hai nhóm lựa chọn nhiều thứ 4 và cho là 

chính sách hỗ trợ có hiệu quả là “giảm thuế giá trị gia tăng (VAT)”. Có 48% 

doanh nghiệp thuộc nhóm “duy trì sản xuất kinh doanh” và 46% doanh nghiệp 

thuộc nhóm “tạm ngừng hoạt động do dịch” lựa chọn chính sách này. Mặc dù 

VAT là thuế gián thu, không phải thuế trực thu như thuế TNDN, tức là doanh 

nghiệp chỉ thu hộ Nhà nước nhưng các doanh nghiệp vẫn mong Nhà nước xem 

xét giảm thuế này để có thể giúp giảm giá hàng hóa (giá có cả thuế), tăng khả 

năng cạnh tranh của hàng hóa, đồng thời điều này sẽ giúp tăng cầu hàng hóa của 

người dân. Khi cầu hàng hóa tăng thì các doanh nghiệp có thể duy trì, phục hồi 

và phát triển sản xuất. 

Chính sách thứ năm được cả hai nhóm doanh nghiệp cho là chính sách hỗ trợ có 

hiệu quả là “giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội”. Có 41% doanh nghiệp thuộc nhóm 

“duy trì sản xuất kinh doanh” và 33% doanh nghiệp thuộc nhóm “tạm ngừng hoạt 

động do dịch” lựa chọn chính sách này. Khi tỷ lệ đóng góp này giảm thì góp phần 

giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời có thể tạo một hướng mới cho 

doanh nghiệp là dùng tỷ lệ giảm đóng bảo hiểm bắt buộc để có thể đóng góp bảo 

hiểm tự nguyện cho người lao động, một cách thức góp phần giữ chân người lao 

động đồng thời mang lại nguồn dự phòng đời sống cho người lao động. 
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Ngoài 5 chính sách được lựa chọn nhiều nhất thì có gần 30% các doanh nghiệp 

cho là chính sách “hoãn đóng bảo hiểm xã hội từ 3-6 tháng” hoặc “giảm thuế thu 

nhập cá nhân” cũng là những chính sách hiệu quả. 

 

7. Kinh nghiệm của các doanh nghiệp “duy trì sản xuất kinh doanh” và sự 

sẵn sàng quay trở lại hoạt động sớm nhất của các doanh nghiệp “tạm ngừng 

hoạt động do dịch” 

Để nắm bắt hành động chủ động của doanh nghiệp trong bối cảnh tỷ lệ các ca 

nhiễm trong nước chưa có dấu hiệu giảm, hoạt động còn nhiều khó khăn, khảo 

sát đã đặt ra câu hỏi “Anh/chị có thực hiện kế hoạch nào” để “duy trì hoạt động 

sản xuất kinh doanh?”  hoặc “để có thể quay trở lại hoạt động sớm nhất?”. Kết 

quả thăm dò được thể hiện trong Hình 23. 

Hình 23: Kế hoạch hành động của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch 

  



   
 

 61 

B - TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT 

Các nội dung tổng hợp dưới đây phản ánh khách quan ý kiến đề xuất, kiến nghị 
cụ thể của doanh nghiệp tham gia khảo sát bên cạnh các đánh giá đã được thống 
kê, phân tích bên trên, và được chia thành ba nhóm kiến nghị của các nhóm doanh 
nghiệp (i) tạm ngừng hoạt động do dịch, (ii) duy trì sản xuất/ kinh doanh, (iii) giải 
thể/ ngừng hoạt động chờ giải thể. 

1. Tổng hợp kiến nghị của nhóm doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do dịch 

Cụ thể, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động trong 
bối cảnh dịch tập trung hướng vào các vấn đề sau: 

(i) Liên quan đến các gói/chính sách hỗ trợ trực tiếp, các doanh nghiệp vẫn tập 
trung phần lớn kiến nghị vào các vấn đề thuế, phí, lệ phí và lãi vay ngân hàng: 
Đề xuất các chính sách liên quan được thiết kế theo hướng nhà nước hỗ trợ, phối 
hợp với doanh nghiệp trả lương cho người lao động phải tạm nghỉ do dịch; Đôn 
đốc, kiểm soát tốc độ giải ngân để gói hỗ trợ đến được với người dân và doanh 
nghiệp nhanh nhất có thể; Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được nguồn 
vốn vay với lãi suất ưu đãi để phục hồi sản xuất kinh doanh; Các ngân hàng 
thương mại cho phép khoanh nợ, lùi thời hạn trả nợ của tất cả các khoản nợ phát 
sinh từ cuối năm 2021 (thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ 4) ít nhất 6-12 
tháng để doanh nghiệp có thời gian phục hồi sản xuất kinh doanh và dòng tiền; 
Giảm lãi suất cho vay (2%) đối với dư nợ vay hiện tại của doanh nghiệp trong 
thời gian giãn cách; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn doanh 
nghiệp mới quay trở lại hoạt động; Giảm các chi phí điện, nước, nhiên liệu phục 
vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phí thuê kho bãi trong ít nhất 6 tháng; Bình ổn 
giá nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất, tránh để xảy ra tình trạng đầu 
cơ, gom hàng sau dịch; Đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp được vay với 
lãi suất thấp để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng hoạt động và 
phục hồi sản xuất kinh doanh. Khoản đóng BHXH trong thời gian vay để trả 
lương cũng cần được tạm hoãn chi; Cần tinh gọn thủ tục, đơn giản hóa các điều 
kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận được các gói hỗ trợ, đồng thời giám sát để 
đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng; Miễn hoặc giảm 75% tiền thuê đất nhà nước cho 
các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; Giảm (50%) thuế giá trị gia tăng; Xây 
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dựng các gói vay phù hợp với từng loại hình, quy mô doanh nghiệp; Có thể hỗ 
trợ giảm gánh nặng tài chính với mức thuê mặt bằng tối thiểu đối với các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ; Giảm (đề xuất 50%) phí bảo trì đường bộ cho doanh nghiệp 
vận tải trong 18 tháng; Miễn giảm thuế xuất nhập khẩu trong 6 tháng để bù đắp 
chi phí duy trì sản xuất, qua đó tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

(ii) Để duy trì và đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các 
doanh nghiệp đề xuất: Cần tập trung các giải pháp để đảm bảo chuỗi cung ứng 
vận hành thông suốt, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các đơn hàng xuất khẩu, tránh 
để bị phạt do chậm cung ứng hoặc bị hủy đơn hàng, mất khách hàng, mất thị 
trường và theo đó khó có thể phục hồi sau dịch; Nghiên cứu xây dựng thêm các 
mô hình sản xuất kinh doanh an toàn (như mô hình vùng xanh kinh tế) để doanh 
nghiệp tùy đặc điểm tình hình có thể chủ động, linh hoạt lựa chọn và áp dụng 
trong bối cảnh việc duy trì mô hình 3 tại chỗ kéo dài hiện quá tốn kém và không 
giữ chân được người lao động do các vấn đề về tâm lý, đời sống; Trường hợp 
xuất hiện ca F0 trong doanh nghiệp, y tế địa phương cần có quy trình xử lý rõ 
ràng để nhanh chóng hướng dẫn doanh nghiệp, hỗ trợ bóc tách, tránh để lây lan 
thành ổ dịch lớn và cũng cần làm rõ các trường hợp doanh nghiệp được phép duy 
trì một phần hoặc toàn phần hoạt động sau khi đã bóc tách F0, hoặc làm rõ điều 
kiện cụ thể và thời gian để có thể mở cửa trở lại. 

(iii) Về công tác phòng chống dịch, các doanh nghiệp đóng góp ý kiến: Cần có 
sự phân loại theo quy mô doanh nghiệp để áp dụng các biện pháp giãn cách phù 
hợp; Có cơ chế cho phép doanh nghiệp có thể chủ động xét nghiệm cho người lao 
động theo hướng dẫn của Bộ Y tế và đảm bảo nguồn cung dụng cụ xét nghiệm 
với giá sản xuất hoặc trợ giá; Cần thường xuyên đánh giá các mặt tích cực và tiêu 
cực của các giải pháp phòng chống dịch hiện nay để kịp thời điều chỉnh và thay 
đổi, đồng thời tính toán, chuẩn bị các phương án “sống chung với dịch”, cải thiện 
hệ thống giám sát y tế, năng lực y tế, trên cơ sở đánh giá tình hình dịch để linh 
hoạt các giải pháp; Nên áp dụng công nghệ dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư quốc 
gia để đảm bảo các chính sách hỗ trợ người dân được chính xác và hiệu quả. Có 
thể sử dụng mã QR để kiểm soát việc hỗ trợ người dân cũng như kiểm soát quá 
trình tiêm chủng hiện nay. Chú ý đến các đối tượng người nghèo, yếu thế, người 
lớn tuổi do không có điều kiện tiếp cận công nghệ để khai báo thông tin; Có cơ 
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chế huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia vào quá trình tiêm chủng để đẩy 
nhanh tốc độ phủ vắc xin; Khoanh hẹp vùng đỏ, mở rộng dần vùng xanh để doanh 
nghiệp có thể hoạt động trở lại. 

(iv) Liên quan đến quá trình tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Sars-Covy2, các 
doanh nghiệp mong muốn: đẩy nhanh quá trình tiêm vắc xin cho TP. HCM và 
các tỉnh có nhiều khu công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, phấn 
đấu đạt tỷ lệ phủ vắc xin trên 70% để phục hồi kinh tế, sản xuất xuất khẩu; Cân 
đối, phân phối, sử dụng nguồn vắc xin đang còn ít một cách hợp lý, giảm tỷ lệ 
phân phối cho các tỉnh ít chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 hơn, đặc biệt là các cùng 
nông thôn có mật độ dân số thấp. 

(v) Về vấn đề di chuyển và lưu thông hàng hóa, các doanh nghiệp đề xuất: Cấp, 
sử dụng thống nhất mã QR trong quản lý đi lại, vận chuyển trên toàn quốc thay 
vì mỗi tỉnh, thành lại phát sinh các loại hình giấy phép khác nhau như hiện nay 
và không có giá trị sử dụng khi di chuyển liên tỉnh; Hỗ trợ tối đa cho hoạt động 
logistics, vận chuyển, lưu thông hàng hóa để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng hàng 
hóa thiết yếu và xuất nhập khẩu; Thống nhất từ trung ương đến từng địa phương 
về phương án đảm bảo lưu thông hàng hóa. Các địa phương cần liên kết, phối 
hợp, hỗ trợ nhau tránh việc “ngăn sông cấm chợ cục bộ”. 

(vi) Ngoài các vấn đề trên, các doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động còn có 
một số đề xuất, kiến nghị khác như sau: Doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó 
khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính như gia hạn thị thực cho chuyên 
gia, người lao động nước ngoài, cần Chính phủ và Bộ ngành chức năng hỗ trợ rà 
soát, điều chỉnh trong bối cảnh dịch; Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển 
đổi số nhanh nhất từ phía các cơ quan nhà nước trong bối cảnh dịch, trước mắt 
với các quy trình thủ tục, giấy tờ liên quan tới người dân, doanh nghiệp để hạn 
chế tình trạng “yêu cầu giãn cách” nhưng lại cũng yêu cầu “người dân, doanh 
nghiệp phải đến trực tiếp trụ sở các cơ quan hành chính để làm các thủ tục trong 
mùa dịch”. Triển khai thống nhất 01 nền tảng hoặc ứng dụng trong việc kiểm soát 
lưu thông và khai báo y tế; Sớm đưa ra các giải pháp kích cầu khi dịch bệnh được 
kiểm soát; Các ứng dụng, website, công cụ phục vụ công tác tuyên truyền, phòng 
chống dịch bệnh nên thống nhất một nguồn chính thức, thông tin được đưa ra 
nhanh nhất và chuẩn xác nhất, tránh tình trạng tin giả, tin tiêu cực gây hoang 
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mang; Tạo các khu vực chợ dã chiến, xe bán hàng lưu động đáp ứng tiêu chí 5K 
để tiếp tế, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân; Nên hạn chế tối đa các đoàn 
thanh kiểm tra doanh nghiệp; Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố làm tăng chi phí 
logistics; Có chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đặc biệt là nông sản xuất khẩu; 
Kiểm soát tốt hàng hóa nhập lậu, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng; Đẩy mạnh 
đầu tư công, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

2. Tổng hợp kiến nghị của nhóm doanh nghiệp duy trì sản xuất 

Đề xuất, kiến nghị của nhóm doanh nghiệp duy trì sản xuất tập trung vào các 
nhóm vấn đề: Chính sách tài khoá, tiền tệ nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp; 
công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccin; các mô hình duy 
trì sản xuất kinh doanh an toàn trong bối cảnh dịch; vấn đề lưu thông hàng hóa. 
Cụ thể: 

(i) Về các chính sách tiền tệ, doanh nghiệp mong muốn được vay vốn từ ngân 
hàng với lãi suất thấp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại nợ, 
giãn thời hạn nộp lãi và nợ gốc. Kiến nghị cụ thể như sau: Ngân hàng Nhà nước 
điều phối ngân hàng thương mại giảm lãi vay mới cho DN từ 3-5%, gia hạn thời 
gian trả nợ gốc; Có biện pháp thiết thực, quyết liệt và nhanh chóng để doanh 
nghiệp được vay vốn ưu đãi; nâng mức cho vay từ 70% lên 85% giá trị tài sản thế 
chấp; Đề xuất ngân hàng giảm lãi suất trên dư nợ hiện tại, tái cấp vốn cho vay để 
duy trì hoạt động, đặc biệt là khu vực sản xuất; cung cấp thêm các giải pháp để 
doanh nghiệp huy động vốn từ cộng đồng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh; Hỗ 
trợ cho vay vốn lãi suất 0% đối với những doanh nghiệp sản xuất vẫn phát sinh 
doanh thu không thuộc các doanh nghiệp nằm trong nhóm nợ xấu; Ưu tiên sử 
dụng vốn vay vào việc đầu tư thiết bị máy móc và mua nguyên vật liệu,...  

(ii) Liên quan đến công tác phòng chống dịch, các doanh nghiệp có ý kiến đóng 
góp về việc ứng dụng công nghệ cũng như cách tiếp cận sống chung với dịch 
trong bối cảnh “bình thường mới”, cụ thể: Đề nghị Bộ Y tế ủng hộ chủ trương 
hình thành các cơ sở y tế/trạm y tế tại các doanh nghiệp, cụm doanh nghiệp và 
hướng dẫn các cơ sở y tế trong doanh nghiệp danh mục vật tư y tế , thuốc điều trị 
cần thiết cho bối cảnh phòng, chống dịch, tập huấn và nhân rộng phác đồ điều trị 
F0 tại nhà thành điều trị F0 tại cơ sở y tế của doanh nghiệp/cụm doanh nghiệp và 
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gắn kết với phác đồ của các cơ sở y tế cấp cao hơn; Tích hợp phần mềm khai báo 
y tế, di biến động dân cư… để tạo thuận lợi cho người dùng, tránh gây ùn ứ 
nghiêm trọng các điểm khai báo; tận dụng các công cụ IT để giảm bớt thủ tục; 
Trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Chính phủ và Bộ Công an nghiên cứu cơ 
chế tích hợp dữ liệu liên quan tới tiêm chủng, xét nghiệm, khai báo/tầm soát y 
tế... và cho phép các địa phương, doanh nghiệp được kết nối, sử dụng các dữ liệu 
thứ cấp nhằm quản lý và phân loại người lao động theo các thang đánh giá mức 
độ an toàn trong dịch bệnh để có biện pháp quản trị, ra quyết định phù hợp. 

 (iii) Về vấn đề tiêm chủng vắc xin, các doanh nghiệp đều bày tỏ mong muốn 
được tiêm vắc xin sớm để được quay trở lại hoạt động. Cụ thể các kiến nghị như 
sau: Ưu tiên TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, khu vực kinh tế trọng điểm để sớm phục 
hồi sản xuất kinh doanh; Ưu tiên tiêm vắc xin cho các đối tượng thuộc doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh và logistic; Tiêm cuốn chiếu và có chính sách phù 
hợp cho những người đã tiêm vắc xin được đi làm kết hợp với việc yêu cầu doanh 
nghiệp duy trì các biện pháp quản trị an toàn; Tăng tốc tiêm chủng tối đa bằng 
mọi nguồn lực để sớm đạt miễn dịch cộng đồng; Nhanh chóng phê duyệt vắc xin 
Nanocovax của Việt Nam để chủ động tăng nguồn vắc xin; Chuẩn bị, xác định 
phương án sống chung với dịch bệnh sau tiêm vắc xin. 

 (iv) Liên quan đến việc duy trì sản xuất kinh doanh an toàn trong bối cảnh 
dịch, các doanh nghiệp có kiến nghị, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo hầu hết đều mong muốn có nhiều mô hình 
sản xuất kinh doanh an toàn để linh hoạt lựa chọn thay vì chỉ có mô hình “3 tại 
chỗ”, bởi chi phí để đáp ứng yêu cầu là quá cao và ảnh hưởng rất lớn đến sức 
khoẻ tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể các kiến nghị: Doanh nghiệp chỉ có khả 
năng thực hiện 3 tại chỗ trong vài tuần, còn vài tháng thì không thể, bởi trụ sở 
công ty không đủ lớn để bố trí đủ chỗ ăn, ngủ nghỉ cho nhân viên, ngoài ra việc 
nhân viên không được về nhà thăm gia đình, hay có việc đột xuất cần giải quyết, 
nhất là những nhân viên có con cái còn đi học sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý 
người lao động; Khi cơ quan chính quyền kiểm tra vận hành 3 tại chỗ, cần linh 
hoạt tùy theo mô hình doanh nghiệp, chẳng hạn với ngành nông nghiệp, việc yêu 
cầu lắp camera trong thời gian giãn cách là bất khả thi,.. Do đó, các doanh nghiệp 
cũng kiến nghị về vùng sản xuất “xanh” và các hướng đi mới: Cơ sở nào ở vùng 
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xanh an toàn thì cho phép đơn vị đó hoạt động sản xuất bình thường; chính quyền 
tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ/khách sạn hoạt động 
phối hợp với doanh nghiệp sản xuất/cơ sở kinh doanh khác theo mô hình sản xuất 
xanh, hoặc 2 địa điểm 1 con đường,... nhằm giảm tải áp lực cho doanh nghiệp 
trong việc lo chỗ ăn nghỉ của người lao động; Làm rõ các điều kiện của “người 
lao động xanh”, “doanh nghiệp xanh”, “nơi ở xanh”...để xây dựng các mô hình 
hoạt động, biện pháp quản lý và đánh giá y tế tương ứng.  

(v) Liên quan đến vấn đề di chuyển, lưu thông hàng hóa, các doanh nghiệp đang 
gặp rất nhiều khó khăn do các quy định phòng chống dịch tại địa phương thiếu 
đồng bộ, thống nhất và phát sinh nhiều chi phí không chính thức. Cụ thể kiến 
nghị: Các tỉnh thực hiện đúng theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, 
công văn hướng dẫn của Bộ y tế, Bộ giao thông vận tải về luồng xanh, về phương 
pháp chấp thuận xét nghiệm nhanh Covid; Đơn giản hoá các thủ tục đi đường, tạo 
sự nhất quán trong quy định vận tải, vận chuyển để có thể di chuyển liên tỉnh mà 
không phải xin giấy phép nhiều lần; Tạo điều kiện tối đa cho lưu thông hàng hoá 
và các hoạt động thiết yếu khác để duy trì hoạt động của doanh nghiệp; Cấp phép 
cho phương tiện của DN hoạt động mà không để DN mất tiền bôi trơn khi xin cấp 
phép; Giảm bớt thủ tục hành chính, giấy phép con; Ban hành rõ ràng, đơn giản 
thủ tục hành chính về việc cho công nhân về và nhận công nhân mới sau một thời 
gian làm tại doanh nghiệp theo “3 tại chỗ”. 

Bên cạnh các nhóm vấn đề trên, các doanh nghiệp đang “duy trì sản xuất kinh 
doanh” cũng kiến nghị giảm các cuộc kiểm tra, thanh tra trong bối cảnh dịch bệnh. 

3. Tổng hợp kiến nghị của nhóm doanh nghiệp giải thể/ngừng hoạt động chờ 
giải thể 

Đối với doanh nghiệp giải thể/ngừng hoạt động chờ giải thể, kiến nghị tập trung 
hướng vào các nhóm vấn đề sau: 

(i) Liên quan đến chính sách hỗ trợ vay vốn để tái mở cửa doanh nghiệp, nhóm 
doanh nghiệp giải thể/ngừng hoạt động chờ giải thể đề xuất: Khi dịch đã trong 
tầm kiểm soát, Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là khối doanh 
nghiệp nhỏ lẻ tạo các gói vay lãi suất thấp để các doanh nghiệp có điều kiện tiếp 
cận vốn tái hoạt động. Đối với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất, các chính 
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sách và gói hỗ trợ này lại càng cần thiết, vì nếu ngành sản xuất trong nước khủng 
hoảng thì sẽ bị khối doanh nghiệp nước ngoài chiếm ưu thể và kinh tế trong nước 
sẽ phụ thuộc vào nhập khẩu từ đó có nguy cơ làm gia tăng lạm phát. Đồng thời, 
nhóm doanh nghiệp này cũng mạnh dạn đề xuất Chính phủ có những chính sách 
hỗ trợ kết nối doanh nghiệp tới các quỹ hỗ trợ vốn để doanh nghiệp tái mở cửa 
sau dịch. Ngoài ra, vì tình hình dịch bệnh không thể trả nợ đúng hạn, rất nhiều 
doanh nghiệp đã bị ghi nhận có nợ xấu khiến cho doanh nghiệp rất khó khăn trong 
việc vay vốn khi có ý định tái mở cửa trở lại, vì vậy, kiến nghị Chính phủ ban 
hành những chính sách hỗ trợ cho vay hỗ trợ hậu Covid-19 đồng thời nghiên cứu 
khả năng tái cơ cấu nợ xấu ngân hàng nhằm tháo gỡ rào cản trách nhiệm cho các 
ngân hàng trong quá trình xử lý nợ. 

(ii) Liên quan đến chính sách tiêm chủng vắc xin, nhóm doanh nghiệp giải 
thể/tạm ngừng hoạt động chờ giải thể đề xuất: Tăng tốc độ tiêm chủng vắc xin 
bằng cách có cơ chế cho khu vực tư nhân tham gia vào dịch vụ tiêm. Khi nhà 
nước lo vắc xin miễn phí cho người yếu thế, người dân, người có hoàn cảnh khó 
khăn, thì tư nhân sẽ san sẻ, góp phần với Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ 
tiêm vắc xin cho chính những lao động trong các doanh nghiệp. Việc này giúp 
phần nào san sẻ gánh nặng với các cơ sở y tế công cộng, từ đó nhanh chóng tạo 
miễn dịch cộng đồng, cuộc sống trở lại bình thường, đồng thời giúp doanh nghiệp 
có cơ hội tái mở cửa và hoạt động trở lại bình thường.  

(iii) Để tháo gỡ khó khăn liên quan đến các thủ tục kinh doanh, nhóm doanh 
nghiệp giải thể/ngừng hoạt động chờ giải thể đề xuất: Chính phủ chỉ đạo các Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện cho doanh nghiệp giải thể nhanh nhất có thể để 
doanh nghiệp dễ dàng phát triển công việc mới. Đồng thời, khi doanh nghiệp mở 
cửa trở lại, xem xét giảm các thủ tục, chi phí đăng ký thành lập mới để Doanh 
nghiệp có thể mở của thuận tiện và nhanh hơn./. 
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