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TRAO ĐỔI CỦA CHỦ TỊCH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM –  

TIẾN SỸ VŨ TIẾN LỘC 

DOANH NGHIỆP VIỆT TRONG CUỘC CHIẾN DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG 

I. Giữa hai cuộc chiến 

Những ngày này, đất nước ta đang giữa hai cuộc chiến: cuộc chiến y tế với mục 

tiêu đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 bảo vệ sức khỏe của nhân dân và cuộc chiến kinh tế 

với mục tiêu đẩy lùi suy thoái, duy trì tăng trưởng, bảo đảm công ăn việc làm cho người 

lao động 

Nếu như đội quân áo trắng – những thầy thuốc của nhân dân - là những chiến sỹ 

trên tuyến đầu trong cuộc chiến y tế, thì đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân là những 

chiến sỹ trên tuyến đầu trong cuộc chiến kinh tế. Cả hai cuộc chiến đều khốc liệt 

Trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta đã triển khai khá 

sớm, khá bài bản và hiệu quả các giải pháp đồng bộ với sự vào cuộc của các hệ thống 

chính trị, của toàn dân và nước ta đang trở thành một điển hình thành công trong kiểm 

soát dịch bệnh. 

Nhưng trong cuộc chiến kinh tế, những nỗ lực của chúng ta mới chỉ ở bước khởi 

đầu. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nhưng 

việc thực thi của các bộ ngành và địa phương còn chậm. Nếu chống dịch như chống 

giặc thì trong cuộc chiến chống suy thoái và duy trì tăng trưởng cũng cần phải khẩn 

trương quyết liệt và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn dân. 

Cuộc chiến kinh tế để chống suy giảm chắc chắn sẽ kéo dài hơn cuộc chiến đẩy 

lùi dịch bệnh. Tổng thư ký Liên Hợp quốc đã nhận định: Bệnh dịch Covid-19 là cuộc 

khủng hoảng tồi tệ nhất của nhân loại kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và tác 

động kinh tế của dịch bệnh sẽ là một cuộc suy thoái toàn cầu. 

Là một nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam đứng trước những tác động vô cùng 

lớn từ hệ lụy của dịch bệnh và cuộc suy thoái toàn cầu đó. Lực lượng chủ công giữ vai 

trò duy trì sản xuất kinh doanh trong đại dịch và tái cấu trúc để phục hồi và phát triển 

sau đại dịch chính là đội ngũ doanh nhân – những vị thuyền trưởng đang đứng mũi 

chịu sào gần 800 nghìn doanh nghiệp và trên 5 triệu hộ kinh doanh trong cả nước. 

Dịch bệnh đang là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng suy giảm của doanh 

nghiệp. Trong 3 tháng đầu năm, cả nước đã có tới gần 35 nghìn doanh nghiệp rút lui 

khỏi thị trường - con số kỷ lục từ trước đến nay. Và lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, số 

lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lớn hơn số doanh nghiệp đăng ký thành lập 

mới. Theo một kết quả khảo sát nhanh của VCCI được triển khai cuối tháng 3 đầu 

tháng 4, thì tác động của đại dịch đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp là rất nghiêm trọng. Có tới gần 85% doanh nghiệp trong mẫu khảo sát cho biết 

dịch bệnh đã làm cho thị trường tiêu thụ của họ bị thu hẹp, gần 60% doanh nghiệp cho 

rằng dịch bệnh khiến họ thiếu vốn và đứt dòng tiền cho kinh doanh, trên 40% doanh 

nghiệp cho biết đại dịch gây thiếu nguồn cung nguyên liệu, 43% doanh nghiệp phải thu 

hẹp quy mô lao động do thiếu việc làm. 82% doanh nghiệp cho rằng doanh thu năm 
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2020 của họ sẽ bị sụt giảm so với năm 2019. Và có tới 30% doanh nghiệp dự báo có 

thể tụt giảm tới 30-50% và 22% sẽ tụt giảm trên 50%. 

Cũng theo kết quả khảo sát của VCCI, nếu tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn 

biến phức tạp, thì có tới gần 30% số doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động được 

không quá 3 tháng, 50% doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm. Trên 75% số doanh 

nghiệp thì báo sẽ phải thu hẹp quy mô lao động và có tới gần 10% số doanh nghiệp 

phải giảm quy mô lao động tới 50% so với hiện nay. Chỉ có chưa đầy 1% số doanh 

nghiệp gia tăng lao động. Hệ lụy của xu hướng này sẽ là hàng triệu lao động sẽ có nguy 

cơ mất việc làm trong những tháng tới đây. 

Các doanh nghiệp đã làm gì trong bối cảnh này? Cũng theo kết quả khảo sát, hầu 

hết các doanh nghiệp đã tích cực và chủ động triển khai các biện pháp chống dịch tại 

nơi làm việc theo khuyến cáo của Bộ Y tế và chính quyền các địa phương, đồng thời 

cố gắng nỗ lực cao nhất để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. “Nhiệm vụ kép” đòi 

hỏi những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp. 73% số doanh nghiệp đã kịp 

thời có chính sách hỗ trợ người lao động trong khủng hoảng. Các doanh nghiệp nhìn 

chung đã chủ động, sáng tạo đưa ra các giải pháp phù hợp kịp thời trong sử dụng lao 

động. Trên 60% doanh nghiệp đã áp dụng phương thức làm việc linh hoạt về thời gian 

cho một bộ phận lao động, 46% doanh nghiệp không cắt giảm lao động nhưng giảm 

giờ làm, 42% doanh nghiệp tranh thủ thời gian dịch bệnh để đào tại lại nhân lực, 41% 

doanh nghiệp tổ chức làm việc tại nhà. Chỉ khoảng 20% doanh nghiệp cho biết đã buộc 

phải cắt giảm lao động, chấm dứt hợp đồng lao động và 21% doanh nghiệp cho biết đã 

phải cắt giảm lương để không phải cắt giảm lao động. Đó là những ứng sử linh hoạt 

đầy trách nhiệm. 

Chưa ai dự báo được khi nào thì dịch bệnh sẽ qua đi, nhưng một điều chắc chắn 

là hệ lụy, ảnh hưởng của dịch bệnh tới nền kinh tế sẽ còn kéo dài và không thể khắc 

phục được ngay khi dịch bệnh kết thúc và khó khăn với doanh nghiệp còn chất chồng 

trước mắt. 

II. Những giải pháp ngắn hạn  

Trên cơ sở tập hợp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có công văn số 0210/PTM-PTDN ngày 

25/2/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp, kiến 

nghị các giải pháp dài hạn và đề xuất 12 giải pháp ngắn hạn có tính chất cấp bách để 

hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp 

cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó 

với dịch Covid-19, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác. Cộng 

đồng doanh nghiệp vui mừng đón nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả 

của Thủ tướng; sự vào cuộc của các bộ ngành, địa phương để các giải pháp hỗ trợ 

doanh nghiệp bước đầu đi vào thực tiễn, hỗ trợ tích cực cộng đồng doanh nghiệp vượt 

qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh. 

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 và khó khăn của 

doanh nghiệp ngày càng gia tăng, VCCI đã tiến hành khảo sát nhanh tình hình doanh 
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nghiệp và ngày 3/4/2020 Chủ tịch VCCI đã tổ chức họp trực tuyến với lãnh đạo của 

gần 100 hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước để nắm bắt tình hình thực hiện các 

Chỉ thị của Thủ tướng, ảnh hưởng mới của dịch Covid-19 tới hoạt động của doanh 

nghiệp và những đề xuất, kiến nghị tiếp theo của cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở 

tập hợp ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp, ngoài các giải pháp 

đang được các bộ ngành và địa phương triển khai, ngày 6/4/2020 Chủ tịch VCCI đã lại 

gửi công văn tiếp tục kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp mới cụ thể như sau: 

 Về việc phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và duy trì sản 

xuất kinh doanh:  

1. Trong điều kiện dịch bệnh đang được kiểm soát tương đối tốt như hiện nay, 

mặc dù không được chủ quan, nhưng chúng tôi đề nghị, trừ một số ngành/lĩnh vực rất 

hạn chế phải tạm thời đóng cửa, cần khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sản 

xuất lưu thông tiến hành bình thường với điều kiện tuân thủ đầy đủ các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh để doanh nghiệp có thể tự cứu mình, duy trì sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và bớt 

đi gánh nặng trợ cấp của nhà nước trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn rất eo hẹp 

như hiện nay. 

2. Đề nghị Chính phủ bổ sung và công bố ngay danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết 

yếu phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi 

cho sản xuất và lưu thông các hàng hóa dịch vụ này phục vụ đời sống nhân dân, ngay 

cả trong trường hợp cần siết chặt hơn các biện pháp cách ly, phong tỏa. Hiện nay, mặc 

dù đã có quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo Luật giá, Luật bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng, tuy nhiên các địa phương đang có cách hiểu khác nhau về 

hàng hóa thiết yếu, gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp như không cho 

phép lưu thông hàng hóa, nguyên liệu, đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp sản xuất, 

đình chỉ việc thi công của công trường xây dựng. Mặt khác, hiện nay các doanh nghiệp 

sản xuất và kinh doanh theo chuỗi nên tất cả các khâu của quá trình sản xuất, phân 

phối đều liên quan tới nhau, cần phải bảo đảm đồng bộ thì cả chuỗi mới hoạt động 

được, không thể xử lý cứng nhắc chỉ cho phép sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 

cuối cùng.  

3. Đề nghị Bộ Y tế có kịch bản hoặc quy định rõ ràng cho các doanh nghiệp, nhất 

là các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp… để hướng 

dẫn xử lý và cách ly khi có người lao động hay khách hàng đến giao dịch bị nhiễm 

Covid-19, tránh việc phải đóng cửa toàn bộ khu công nghiệp, doanh nghiệp khi không 

cần thiết. 

4. Đề nghị cho phép các dịch vụ chuyên môn trong các tòa nhà văn phòng được 

duy trì đội ngũ nhân viên tối thiểu và các chức năng hoạt động tối thiểu quan trọng đối 

với các hoạt động của doanh nghiệp, với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn 

về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. 
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5. Đề nghị giãn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư 

kinh doanh, nhất là với nhà đầu tư nước ngoài do điều kiện dịch bệnh không thể vào 

Việt Nam để hoàn thành các thủ tục đúng thời gian theo yêu cầu quy định.  

Về chính sách tài khóa: 

6. Đề nghị cho thực hiện ngay việc tạm hoãn nộp các khoản thuế GTGT, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của người lao động, bảo hiểm xã hội, phí 

công đoàn… trong khi chờ chính sách cụ thể vì quá trình hướng dẫn thực hiện các giải 

pháp theo Chỉ thị của Thủ tướng của các bộ ngành còn chậm, doanh nghiệp có thể 

ngừng hoạt động, phá sản trước khi cơ chế, chính sách được áp dụng. Các chính sách 

này cần được áp dụng với hệ thống các ngân hàng thương mại vì các ngân hàng thương 

mại cũng là doanh nghiệp. 

7. Ngoài việc thực hiện giãn, hoãn tiến độ nộp các khoản thuế, bảo hiểm xã hội, 

phí, lệ phí, đề nghị có các chính sách miễn, giảm các khoản phải nộp này thuộc chức 

năng của Chính phủ. Đề nghị Chính phủ trình Quốc hội ngay đầu kỳ họp giữa năm các 

biện pháp giảm thuế, phí và thu ngân sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội.  

8. Đề nghị giãn, hoãn, miễn giảm tiền thuế đất cho các doanh nghiệp trong bối 

cảnh dịch bệnh. 

9. Đề nghị cho thực hiện ngay việc hồi tố với chi phí lãi vay khi tính thuế trong 2 

năm 2017 và 2018 (theo dự thảo sửa đổi Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20/2017/NĐ-CP 

quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết). Việc hồi tố 

có đủ cơ sở pháp lý, bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, là việc làm hợp lý, 

hợp tình, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào sự đồng hành chia sẻ của 

các cơ quan chính phủ với những khó khăn của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp duy 

trì và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, tạo nguồn thu 

cho ngân sách nhà nước.  

10. Đồng thời với việc cho phép chuyển lỗ cho 5 năm tiếp theo, đề nghị cho phép 

khấu trừ các khoản lỗ của năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vào năm 

lợi nhuận của năm 2019. Điều này cho phép doanh nghiệp chi trả nộp thuế trong vòng 

2 năm 2019-2020 và giúp tránh phá sản cho những doanh nghiệp có lợi nhuận trong 

năm 2019 nhưng lại thua lỗ nhiều trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

 Về chính sách tín dụng: 

11. Ngoài các giải pháp hiện hành như tái cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, giảm 

phí; doanh nghiệp đề nghị có mức giảm sâu thêm từ 2-3% đối với khoản vay mới và 

vay hiện hữu (đến mức còn khoảng 4-5% đối với khoản vay tiền đồng và 2-3% đối với 

khoản vay USD) cho từng nhóm khách hàng có ảnh hưởng dịch bệnh khác nhau. 

12. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn quy trình chuẩn đối với việc thẩm 

định, đánh giá thiệt hại, xác định đối tượng doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ do trên 

thực tế các ngân hàng thương mại thực hiện khác nhau. 

13.  Đề nghị xem xét nới lỏng các tiêu chí cho phép cung cấp các khoản vay bình 

thường và các khoản vay lãi suất thấp 
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Về chính sách lao động, tiền lương, công đoàn: 

14. Đề nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021. 

15. Đề nghị tạm dừng các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người 

lao động vào quỹ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

trong năm 2020. Đề nghị Chính phủ trình ra Quốc hội đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm 

thất nghiệp từ 1% xuống 0,5%, giảm mức đóng kinh phí công đoàn từ 2% xuống còn 

1% trước mắt cho năm 2020. 

16. Sử dụng quỹ kết dư quỹ bảo hiểm xã hội để hỗ trợ cho doanh nghiệp trả lương 

cho người lao động khi người lao động phải nghỉ việc vì thiếu việc làm và sử dụng quỹ 

kết dư này cùng với nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội cho doanh nghiệp vay 

với lãi suất 0% để hỗ trợ cho doanh nghiệp trả lương cho người lao động. 

17. Đề nghị Chính phủ có hướng dẫn cụ thể về trường hợp người có hợp đồng lao 

động nghỉ việc, ngừng việc không hưởng lương trong thời gian dịch bệnh  để người lao 

động vẫn giữ được việc làm; xem xét các chính sách về thời gian làm việc linh hoạt 

trong giai đoạn dịch bệnh để doanh nghiệp có thể giảm giờ làm việc hàng tuần và điều 

chỉnh mức lương phù hợp cho người lao động; cho phép người lao động và người sử 

dụng lao động thỏa thuận trả mức lương thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng trong 

thời gian dịch bệnh, được phép giảm giờ làm và trả lương tương ứng với với giờ làm 

việc; cho phép người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp toàn phần đối với các 

doanh nghiệp bị đóng cửa để giữ chân người lao động; cho phép không tính lương tăng 

ca đối với doanh nghiệp giảm số lượng lao động, tăng giờ làm thêm trong nhà máy do 

thực hiện việc đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh theo quy định 

của Bộ Y tế và hướng dẫn của các địa phương. 

18. Tạo điều kiện thuận lợi cấp mới, gia hạn giấy phép lao động, visa cho lao động 

nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam trước thời điểm dịch bệnh bùng phát hoặc đang 

thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định nhưng bị từ chối với lý do là người nước ngoài.  

Về chính sách hỗ trợ một số lĩnh vực bị thiệt nặng nề bởi dịch Covid-19:  

19. Trong lĩnh vực du lịch, đề xuất cho phép dùng 50% tiền ký quỹ du lịch trong 

năm 2020 để có thể hỗ trợ sản xuất kinh doanh và hoặc giảm 50% tiền ký quỹ du lịch, 

trước mắt cho năm 2020. Nghiên cứu giảm tiền thuê đất cho các ngành khách sạn và 

các ngành du lịch nghỉ dưỡng 

20. Liên quan đến logistics, đề xuất giảm phí cảng biển về mức 50% trong năm 

2020 và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải làm việc với các hãng tàu nước ngoài yêu cầu 

giảm thu các phụ phí quá cao và bất hợp lý như hiện nay. Trong lĩnh vực vận tải đường 

bộ đề nghị giãn thời gian thu phí để giảm chi phí BOT. 

 Về cải cách thủ tục hành chính:  

21. Thực hiện Chính phủ điện tử, làm việc trực tuyến và tinh giản đến mức tối 

thiểu các thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực, đăng ký đầu tư, hải quan, thuế, 

bảo hiểm xã hội để doanh nghiệp có thể tiếp nhận nguồn nguyên vật liệu nhanh nhất 

và xuất khẩu thuận lợi nhất, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với cán bộ các cơ quan nhà 

nước.  
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22. Khuyến khích các cơ quan nhà nước chấp nhận hồ sơ, văn bản qua email bằng 

chữ ký điện tử (hợp pháp) của doanh nghiệp; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm 

như chấp nhận khai báo thực tế của doanh nghiệp, giảm tỷ lệ kiểm tra trước thông quan; 

miễn thu phí các thủ tục hành chính và các dịch vụ công liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp… 

23. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không tổ chức 

thanh, kiểm tra định kỳ trong năm 2020 với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi 

phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

Về tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ 

24. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương đề xuất và triển khai 

thực hiện khẩn trương hơn các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao. Đồng thời có cơ chế 

giám sát, kiểm tra sát sao đối với việc triển khai thực hiện của các bộ ngành. Đề nghị 

giao cho Tổ công tác của Thủ tướng là đầu mối đôn đốc việc này hoặc tốt nhất nên 

thành lập một Ban chỉ đạo và Tổ công tác đặc biệt về giải quyết khó khăn và trợ giúp 

doanh nghiệp ở cả cấp trung ương và các địa phương để phối hợp các nỗ lực của các 

cơ quan tổ chức có liên quan. Đề nghị cơ cấu đại diện lãnh đạo của các hiệp hội doanh 

nghiệp tham gia Ban chỉ đạo, Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp các cấp để thúc đẩy 

triển khai trong cộng đồng doanh nghiệp. 

25. Bảo đảm cho tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đều 

được tiếp cận các gói giải pháp hỗ trợ, tuy nhiên cần phân loại các doanh nghiệp tiếp 

cận nguồn hỗ trợ theo các mức độ ảnh hưởng khác nhau, chú trọng các ngành, lĩnh 

vực, khu vực doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh như ngành hàng không, 

dệt may, da giày, logistic, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, 

hộ kinh doanh… (hiện nay theo hướng dẫn của các bộ ngành thì mới xem xét hỗ trợ 

các doanh nghiệp bị thiệt hại về doanh thu, tài sản trên 50%, lao động mất việc trên 

50%...) 

26. Bảo đảm công khai, minh bạch đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình hỗ trợ doanh 

nghiệp, tránh việc lợi dụng chính sách, cơ chế “xin-cho” hoặc gây khó khăn, phiền hà 

cho doanh nghiệp. Thực hiện minh bạch thông tin, quy trình, giải trình tiến độ thực 

hiện các giải pháp tương tự như thông tin, quy trình chống dịch. 

27. Cần thống nhất đầu mối thông tin để phổ biến kịp thời các chỉ đạo và cơ chế 

chính sách của Chính phủ, bộ ngành tới doanh nghiệp dưới hình thức trực tuyến qua 

mạng, email… để doanh nghiệp có thể tiếp cận được ngay khi có các chỉ đạo và văn 

bản mới. 

28. Đề nghị Chính phủ, các bộ ngành cần sớm tổ chức triển khai nghiên cứu kinh 

nghiệm các nước, tổ chức đánh giá nhanh, tổng kết tình hình thực tiễn ở các địa phương, 

các doanh nghiệp để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp và người 

lao động trong điều kiện dịch bệnh. 
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Về sự chung tay của người lao động và người tiêu dùng 

29. Doanh nghiệp rất cần sự chia sẻ và đồng hành từ phía người lao động và người 

tiêu dùng. Đề nghị các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn chủ động vận động người 

lao động sẵn sàng chấp nhận trả một phần lương đủ để đảm bảo cuộc sống, phần còn 

lại cho doanh nghiệp trả chậm sau một thời gian (theo thỏa thuận) để chung tay với 

doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ngoài ra, đề nghị cho áp dụng sớm điều khoản của 

Bộ Luật về lao động 2019 (có hiệu lực từ 2021): Khi bị thiên tai dịch bệnh do điều kiện 

khách quan, cho phép doanh nghiệp được trả lương cho người lao động ở mức tối thiểu 

14 ngày, sau đó có thể trả thấp hơn theo thỏa thuận, để duy trì doanh nghiệp. (Theo báo 

cáo của Hiêp hội dệt may, nếu phải trả lương đầy đủ trong điều kiện không có việc làm 

thì hầu hết các doanh nghiệp dệt may sẽ hết vốn trong vòng 3 tháng. Nhiều doanh 

nghiệp khác cũng cùng chung cảnh ngộ). 

30. Người tiêu dùng tích cực hưởng ứng cuộc vận động của UBTW Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để 

hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm dịch vụ nhằm trụ vững và vượt qua dịch bệnh. 

Đây là thời điểm thích hợp để đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” với một xung lực mới: gần 100 triệu người dân Việt hậu thuẫn cho 

hàng Việt và doanh nghiệp Việt. 

Về phía cộng đồng doanh nghiệp: 

Các doanh nghiệp cần theo dõi sát tình hình, phải tự cứu mình, tiếp tục phát huy 

các sáng kiến, các giải pháp để tiếp tục trụ vững và phát triển. Sau đây là một số gợi ý 

cụ thể: 

31. Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp. Đây là lúc cần tập trung xem xét các điều 

kiện để đổi mới tổ chức sản xuất, đổi mới công nghệ, cơ cấu lại thị trường, tổ chức lao 

động để tăng hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh; 

32. Nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số và hướng tới các chuẩn mực quốc tế 

trong quản trị doanh nghiệp.  

33. Thực hiện tiết kiệm, cắt giảm chi phí, giảm giá thành. Đây là biện pháp có 

hiệu quả và có thể làm ngay để đối mặt với khó khăn về nguồn cung và thị trường tiêu 

thụ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh. 

Cần rà soát lại toàn bộ các chi phí và thực hiện giảm, cắt giảm các chi phí đến mức tối 

đa có thể. 

34. Đào tạo và đào tạo lại nhân viên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển doanh 

nghiệp trong hiện tại và tương lai – công việc mà do hạn chế về thời gian mà trước đây 

doanh nghiệp còn lơ là chưa thực hiện; xây dựng hệ thống trả lương linh hoạt (có thể 

thấp hơn mức tối thiểu vùng trong thời gian dịch bệnh); 

35. Tăng cường liên kết thông qua các chuỗi cung ứng và mạng lưới các hiệp hội 

doanh nghiệp ngành hàng và địa phương, phát triển thị trường nội bộ và hợp tác với 

nhau vươn ra thị trường thế giới. 

36. Chuẩn bị tích cực các nền tảng cho giai đoạn phát triển bền vững sau đại dịch 

và nền tảng quan trọng nhất là ý chí và tinh thần khởi nghiệp của doanh nhân. 
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III. Những vấn đề dài hạn 

Không chỉ trong đại dịch mà ngay cả thời hậu Covid-19, vấn đề lớn nhất sẽ là việc 

làm, Tổ chức Lao động Quốc tế dự báo Covid-19 sẽ làm cho 25 triệu người mất việc. 

Nhiều tổ chức quốc tế còn đưa ra con số cao hơn thế. Việc tái cấu trúc nền kinh tế, 

chuyển đổi mô hình kinh doanh sau Covid-19 sẽ làm sâu sắc thêm xu hướng này. Xu 

hướng chuyển đổi số và ro-bot hóa chắc chắn sẽ được đẩy mạnh hơn. Giao dịch trực 

tuyến và nền kinh tế online sẽ lên ngôi. Thị trường nội địa và mạng sản xuất nội bộ các 

nền kinh tế sẽ được xem trọng. Thương mại và đầu tư quốc tế sẽ đảo chiều – luồng vốn 

đầu tư của các nền kinh tế phát triển có xu hướng quay lại về chính quốc. Đầu tư quốc 

tế sẽ phi tập trung hơn để phân tán rủi ro. Tác động cộng hưởng của công nghệ, của 

chiến tranh thương mại và Covid-19… sẽ vẽ lên một bức tranh kinh tế toàn cầu với 

nhiều sắc màu và hình khối mới. Hội nhập vẫn là một xu hướng quan trọng, nhưng 

chắc chắn hội nhập sẽ được điều chỉnh lại với tinh thần không chỉ thúc đẩy tự do mà 

còn cần hài hòa hơn và công bằng hơn.  

Nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và 

thách thức chưa từng có. 

Việt Nam sẽ có cơ hội đón nhận dòng vốn mới có chất lượng cao hơn trong một 

chiến lược đầu tư phi tập trung, đa phương hóa nguồn cung ứng để tránh lệ thuộc quá 

lớn vào một thị trường của các tập đoàn xuyên quốc gia. Việt Nam có sẵn lợi thế về 

địa kinh tế, địa chính trị, có quy mô thị trường và nguồn lực nhưng để tận dụng tốt cơ 

hội này, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng thể chế, nguồn nhân 

lực và cơ sở hạ tầng để đón nhận dòng vốn đầu tư mới. Nhưng thách thức cũng lớn hơn 

khi xu hướng tự động hóa gia tăng, cơ hội việc làm trong những ngành sử dụng nhiều 

lao động giản đơn sẽ bị thu hẹp. Bài toán công ăn việc làm cho hàng triệu lao động kỹ 

năng còn thấp, trong các ngành công nghiệp Dệt may, Da dày, Điện tử - các cỗ máy 

tạo việc làm chủ yếu trong nền kinh tế, cũng như hàng triệu lao động đang hàng ngày 

hàng giờ được giải phóng khỏi khu vực nông nghiệp năng suất thấp cần được tạo việc 

làm trong thời gian tới là một thách thức lớn. Sứ mệnh giải quyết công ăn việc làm cho 

lực lượng này đè nặng lên vai của đội ngũ doanh nhân. 

Nhưng doanh nghiệp Việt Nam, chủ yếu là các DNNVV, 5 triệu hộ kinh doanh, 

xét về bản chất kinh tế, cũng chính là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của nền kinh 

tế. Làm sao nâng cao năng lực của doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, 

nhỏ và vừa, để họ có thể trụ vững trong thời kỳ Covid-19 và vương lên trong thời kỳ 

hậu Covid đang trở thành nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị và nhiệm vụ 

đẩy mạnh cải cách đồng bộ về thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực làm bệ đỡ cho 

doanh nghiệp lớn lên sẽ là yêu cầu quan trọng nhất, mở đường cho sự phát triển của 

nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp ở tương lai. 


