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TÌNH HÌNH CHUNG 

Việc này một lần nữa lại kéo theo nhiều hệ lụy khác 

như gia tăng tỉ lệ người trong độ tuổi lao động thiếu 

việc làm hoặc thất nghiệp khi Tổng cục thống kê đã 

công bố rằng trong quý III/2021, cả nước có hơn 

1,8 triệu lao động thiếu việc làm và hơn 1,7 triệu 

lao động thất nghiệp.  

Trong đợt dịch COVID-19 kéo dài vừa qua, tính tới 06 tháng đầu năm 2021, đã có 70,209 doanh nghiệp rút lui 

khỏi thị trường, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó cũng bao gồm 9.942 doanh nghiệp đã giải thể 

và con số này tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2020. Việc hàng loạt doanh nghiệp giải thể trong cùng 1 thời 

điểm đã gây nên sức ép không nhỏ cho ngành hàng nói riêng và cả nền kinh tế nói chung, gây ra nhiều sự đột biến 

không nhỏ đối với các "con số biết nói" trên thị trường như tỉ trọng GDP, nguồn vốn FDI, thuế,... 

Hàng loạt doanh nghiệp phá sản do không đủ chi phí 

chi trả cho người lao động theo quy định đã dẫn đến 

thực trạng doanh nghiệp buộc phải thực hiện việc cắt 

giảm nhân sự hoặc tình trạng "nợ lương" kéo dài.  

Rất nhiều doanh nghiệp đã phải có những phương án 

cấp bách nhằm duy trì cũng như vực dậy doanh nghiệp 

trong suốt làn sóng dịch thứ tư nhưng cũng có không ít 

phương pháp phi thực tế, dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho 

doanh nghiệp như, bán "phá giá" cổ phiếu công ty, tự 

đưa mình vào khủng hoảng "nợ xấu",...   
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NGUYÊN NHÂN  

Do tình hình kéo dài và luôn diễn 

biến phức tạp, hầu hết các doanh 

nghiệp đều bị ảnh hưởng các vấn 

đề liên quan bao gồm: doanh thu, 

lợi nhuận, nhân sự, nguồn vốn đầu 

tư, gặp khó khăn trong việc tái hòa 

nhập cũng như thích nghi với mục 

tiêu kép "vừa phát triển kinh tế vừa 

chống dịch". 

Tuy vậy, số doanh nghiệp gia nhập thị trường được ghi nhận là cao nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu năm từ trước đến nay. 

Với 67.083 doanh nghiệp, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 

trong 6 tháng đầu năm 2021 cũng là mức cao nhất từ trước đến nay trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, với hơn 2 tỷ đồng.  

CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH  

Theo báo cáo khảo sát được thực hiện trên gần 10.200 doanh nghiệp trên toàn quốc của Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) cho thấy:  87,2% doanh 

nghiệp chịu ảnh hưởng ở mức “phần lớn” hoặc “hoàn toàn tiêu cực”, 11% doanh nghiệp cho rằng họ “không bị 

ảnh hưởng gì” và gần 2% ghi nhận tác động “hoàn toàn tích cực” hoặc “phần lớn tích cực”. 
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Một trong những tác động chính cần quan tâm nhất đối 

với doanh nghiệp đó chính là nguồn vốn đầu tư nước 

ngoài (FDI). Theo như khảo sát cho thấy, có hơn 80% 

các quy mô doanh nghiệp khác nhau chịu ảnh hưởng của 

việc thiếu hụt nguồn vốn đầu tư nước ngoài do đại dịch 

mặc dù trước đó, vào năm 2020, Việt Nam từng là quốc 

gia lọt vào tốp 20 nước dẫn đầu thế giới về thu hút FDI.  

Chi phí xét nghiệm n-CoV cho người lao động: Ngoài các 

chi phí liên quan đến lợi nhuận, nguồn vốn và doanh thu, 

doanh nghiệp còn phải đối mặt với chi phí xét nghiệm n-

CoV cho người lao động với tần suất thường xuyên. Việc 

phải chi trả thêm mức phí xét nghiệm trong bối cảnh 

doanh nghiệp còn đang gặp nhiều bất cập trong việc chi 

trả các chi phí bắt buộc được xem xét là điều dường như 

là "gánh nặng" đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.   

Không những thế, chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp 

bị gián đoạn; nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, giảm 

bớt lao động. Cùng với đó là những khó khăn liên quan tới 

thông quan hàng hóa, tiêm vaccine cho người lao động, chi 

phí vận chuyển, lưu kho hàng hóa và các chi phí khác tăng 

cao, các khó khăn về dòng tiền/vốn, thiếu hụt nguyên vật 

liệu sản xuất… 
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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ  

Kể từ khi làn sóng dịch lần thứ tư bùng phát đến nay, Chính phủ và Nhà nước ta cùng với các Bộ, Ngành liên quan đã 

đưa ra nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vực dậy sau đại dịch, cũng như khôi phục trở lại nền kinh tế kết hợp 

với mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch”.  

Đáng chú ý phải kể đến Nghị định 92/2021 về miễn, 

giảm thuế TNDN, GTGT cho Doanh nghiệp khó 

khăn được áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp 

khác nhau bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập 

theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tổ chức được 

thành lập theo Luật Hợp tác xã,  Đơn vị sự nghiệp 

được thành lập theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, Tổ chức khác được thành lập theo quy định 

của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh 

doanh có thu nhập với mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 

cho các loại hình doanh nghiệp được nêu trên. Sự ra 

đời của nghị định này đã hỗ trợ doanh nghiệp giảm 

bớt một gánh nặng về loại hình chi phí cố định 

thường niên, bao gồm cả 2 khoản thuế nêu trên.  Với phương châm “Hỗ trợ doanh nghiệp rất đúng nhu 

cầu, đúng thời điểm" nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có 

thêm động lực duy trì cũng như ổn định hoạt động sản 

xuất kinh doanh, tập trung vực dậy doanh nghiệp, củng 

cố nền kinh tế cho nước nhà, thu hút them nhiều nhân 

tài và hơn hết, bên cạnh đó còn có thể khẳng định chắc 

nịch được rằng Chính phủ luôn đồng hành và lắng 

nghe doanh nghiệp.  

Trên hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp vực dậy sản 

xuất, Chính phủ cũng đã đề ra 4 nhóm giải pháp bao gồm:  

thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản 

xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, 

đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu 

quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng, hỗ trợ cắt 

giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Chính phủ yêu cầu 

tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia. 

• Trên hành trình đồng hành 

cùng doanh nghiệp vực dậy 

sản xuất, Chính phủ cũng đã 

đề ra 4 nhóm giải pháp bao 

gồm:  thực hiện quyết liệt, 

hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-

19, đồng thời tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh 

phục hồi, duy trì và phát 

triển sản xuất, kinh doanh 

gắn với bảo đảm an toàn 

phòng, chống dịch, đảm bảo 

ổn định sản xuất, lưu thông 

hàng hoá thông suốt, hiệu 

quả, an toàn, khắc phục gián 

đoạn chuỗi cung ứng, hỗ trợ 

cắt giảm chi phí, tháo gỡ 

khó khăn về tài chính, dòng 

tiền cho doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh, 

Chính phủ yêu cầu tạo điều 

kiện thuận lợi về lao động, 

chuyên gia. 


