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LỜI CẢM ƠN 

Được sự hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam 

(Aus4Reform), Nhóm nghiên cứu và Cục Quản ký đăng ký kinh doanh - Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đã thực hiện Báo cáo “Nghiên cứu, đánh giá giá khả năng ứng 

phó của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng Covid-19, đề xuất các giải pháp 

nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trước khủng hoảng”. 

Trong vài thập niên gần đây, thế giới đã chứng kiến những cuộc khủng 

hoảng mang tính tác động dây chuyền chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

Nhưng với đại dịch Covid-19 thì có thể nói lần đầu tiên, khủng hoảng đã đạt được 

tới quy mô toàn cầu và tác động tới tất cả các quốc gia, các mặt của đời sống xã 

hội, sản xuất và đối tượng vô hình khó nhận diện. Doanh nghiệp Việt Nam với đa 

phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có quy mô nhỏ và thời gian hoạt động ngắn, 

khái niệm ứng phó với khủng hoảng đối với những doanh nghiệp này là một khái 

niệm tương đối xa lạ và chưa được xem trọng. Khi đối diện với các cuộc khủng 

hoảng, các doanh nghiệp thường không có sự chuẩn bị kịp thời và không có một 

kế hoạch phù hợp để ứng phó.  

Báo cáo hướng tới đáp ứng các mục tiêu cụ thể là làm rõ tầm quan trọng 

của hoạt động lập kế hoạch ứng phó với khủng hoảng. Đánh giá kinh nghiệm, 

chiến lược, bài học kinh nghiệm ứng phó với khủng hoảng dịch Covid-19 và đưa 

ra những giải pháp, định hướng nhằm nâng cao năng lực thích ứng với khủng 

hoảng của doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, đóng góp vào việc xây dựng các chính 

sách của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị, nâng cao 

năng lực dự báo, ứng phó và phục hồi của doanh nghiệp sau các cuộc khủng hoảng 

trước những biến động của nền kinh tế, đặc biệt đối với các DNNVV; đóng góp 

vào việc xây dựng các Báo cáo về cải thiện môi trường kinh doanh; đóng góp giải 

pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia… 

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh xin chân thành cảm ơn Chương trình 

Aus4Reform, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, các chuyên gia tư 

vấn, nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI), các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp đã đóng 

góp nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ báo cáo. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 

luôn mong muốn tiếp tục nhận được các đánh giá, ý kiến đóng góp từ các cơ quan, 

đơn vị, chuyên gia,…để hoàn thiện Báo cáo với chất lượng tốt hơn.  

Nhóm Chuyên gia do PGS.TS. Nguyễn Đình Tài chủ trì, với sự tham gia 

của thạc sỹ Lê Anh Văn, thạc sỹ Lê Thị Xuân Huế. 

Các quan điểm, ý kiến trình bày trong Báo cáo là của Nhóm nghiên cứu, 

không phải của cơ quan tài trợ hay của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. 
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GIỚI THIỆU 

 

1. Bối cảnh 

Trong vài thập niên gần đây, thế giới đã chứng kiến những cuộc khủng 

hoảng mang tính tác động dây chuyền chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng 

như khủng hoàng tài chính châu Á (1997); khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008); 

các khủng hoảng khu vực như thiên tai, chiến tranh có ảnh hưởng dây chuyền tới 

nền kinh tế thế giới… Nhưng với đại dịch Covid-19 thì lần đầu tiên, khủng hoảng 

đã đạt tới quy mô toàn cầu và tác động tới tất cả các quốc gia, các mặt của đời 

sống xã hội và sản xuất và đối tượng vô hình khó nhận diện. Lần đầu tiên việc 

đóng cửa biên giới quốc gia (hàng không, cảng biển, cửa khẩu biên giới) được coi 

là giải pháp đương nhiên và cần thiết. Một cụm từ nổi bật nhất liên quan tới hoạt 

động SXKD được nhắc tới: “Khủng hoảng chuỗi cung ứng”. 

Trong bối cảnh đó, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, người lao động 

cũng chịu những tác động không nhỏ. Kinh tế của Việt Nam hiện đang ở giai đoạn 

phát triển dựa vào năng lực cạnh tranh nhờ các nguồn lực sẵn có và thâm dụng 

lao động, hướng vào xuất khẩu. Các doanh nghiệp Việt Nam (trong đó có DN 

FDI) chủ yếu chiếm lĩnh khâu lắp ráp trung gian, nhập nguyên vật liệu đầu vào từ 

nước ngoài là chủ yếu (điển hình là từ Trung Quốc) và khâu vận tải logistic và 

phân phối, lưu thông, tiếp thị sản phẩm đều chủ yếu thực hiện ở thị trường bên 

ngoài (với thị trường xuất khẩu chính là Hoa Kỳ, EU là những thị trường có sức 

mua lớn...). Vì vậy, khi các thị trường liên quan tới đầu vào hay đầu ra của sản 

phẩm gia công chịu tác động của dịch Covid-19 buộc phải áp dụng các biện pháp 

như phong tỏa, giãn cách xã hội thì chắc chắn có ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất 

trong nước khi số lượng đơn hàng giảm hay khủng hoảng thiếu thùng công-te-nơ 

trong vận tải quốc tế khiến giá cước gia tăng, ùn ứ hàng tại các cảng biển lớn trên 

thế giới, có tác động không nhỏ tới hoạt động SXKD tại Việt Nam, tới tăng trưởng 

kinh tế, tới năng lực cạnh tranh quốc gia, tới giá trị xuất khẩu, tới công ăn việc 

làm của người lao động.  

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của doanh 

nghiệp Việt Nam, khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng hoạt động, thậm 

chí đứng trước nguy cơ phá sản. Trước tình hình đó, Quốc hội, Chính phủ đã ban 

hành nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời nhằm nâng cao sức chống chịu cho doanh 

nghiệp, giúp doanh nghiệp thích ứng, duy trì hoạt động, phát triển vượt qua những 

thách thức của dịch Covid-19 như Nghị quyết số: 43/NQ-QH, 11/NQ-CP, 

105/NQ-CP, 68/NQ-CP, 126/NQ-CP, 128/NQ-CP. Những nỗ lực của Quốc hội, 
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Chính phủ đã tác động tích cực, giúp doanh nghiệp dần thích nghi và bước sang 

trạng thái phục hồi và phát triển. Dịch bệnh đã khiến các doanh nghiệp Việt Nam 

phải tự nhìn nhận và đánh giá lại năng lực, khả năng thích ứng, chiến lược và mô 

hình kinh doanh của mình.  

Doanh nghiệp Việt Nam với đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có quy 

mô nhỏ và thời gian hoạt động ngắn, vì vậy, thường hạn chế về nguồn lực và kinh 

nghiệm trong ứng phó với những biến động bất ngờ của nền kinh tế, nhất là trong 

các cuộc khủng hoảng có tác động trên quy mô rộng và thời gian dài như đại dịch 

Covid-19. Khái niệm ứng phó với khủng hoảng đối với những doanh nghiệp này 

là một khái niệm tương đối xa lạ và chưa được xem trọng. Khi đối diện với các 

cuộc khủng hoảng, các doanh nghiệp thường không có sự chuẩn bị kịp thời và 

không có một kế hoạch phù hợp để ứng phó. Chính vì thế, khi khủng hoảng xảy 

ra, đa phần các doanh nghiệp phải “loay hoay” tìm hướng đi hoặc trông chờ vào 

sự hỗ trợ từ bên ngoài, điều này tạo nên rủi ro rất lớn cho doanh nghiệp, khiến 

hoạt động SXKD của doanh nghiệp bị đình trệ, thậm chí là ngừng hoạt động.  

Trong cuộc khủng hoảng Covid-19, một số doanh nghiệp vẫn tồn tại và 

phát triển, những doanh nghiệp này có chiến lược kinh doanh phù hợp, có mô hình 

quản trị linh hoạt, kế hoạch và chiến lược kinh doanh thích ứng được với khủng 

hoảng. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp này rất nhỏ, đồng thời, doanh nghiệp 

cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận những thông tin liên quan do chủ đề này 

vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam.  

Dịch Covid-19 đến nay cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên, rủi ro bùng 

phát dịch bệnh vẫn luôn thường trực và hiệu lực của vắc-xin đã giảm dần theo 

thời gian. Rủi ro của Dịch Covid-19 khiến một số doanh nghiệp sản xuất cầm 

chừng, ngần ngại mở rộng quy mô sản xuất, chưa phục hồi như trước dịch. Bên 

cạnh đó, thực tế hiện nay cho thấy các doanh nghiệp có thể sẽ phải đối mặt với 

các cuộc khủng hoảng khác liên quan tới: chiến tranh, dịch bệnh, môi trường, tài 

chính, nhân sự… Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị kế hoạch để 

ứng phó với những yếu tố rủi ro, bất định, các cuộc khủng hoảng để phát triển một 

cách bền vững, tăng cường sức đề kháng trước các cuộc khủng hoảng, góp phần 

nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, khủng hoảng Covid-

19 là một trường hợp điển hình để nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Báo cáo hướng tới đáp ứng các mục tiêu cụ thể là làm rõ tầm quan trọng 

của hoạt động lập kế hoạch ứng phó với khủng hoảng, đánh giá kinh nghiệm, 

chiến lược, bài học kinh nghiệm ứng phó với khủng hoảng dịch Covid-19 và đưa 
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ra những giải pháp, định hướng nhằm nâng cao năng lực thích ứng với khủng 

hoảng của doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, đóng góp vào việc xây dựng các 

chính sách của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị, nâng 

cao năng lực dự báo, ứng phó và phục hồi của doanh nghiệp sau các cuộc khủng 

hoảng trước những biến động của nền kinh tế, đặc biệt đối với các DNNVV; 

đóng góp vào việc xây dựng các Báo cáo về cải thiện môi trường kinh doanh , 

nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia. 

3. Phạm vi 

- Phạm vi không gian và thời gian: Phân tích, đánh giá khả năng ứng phó 

của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng Covid-19 từ năm 2020 đến nay, đề 

xuất các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước các cuộc 

khủng hoảng. 

- Phạm vi nội dung:  

Thực trạng khả năng ứng phó của doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng 

Covid-19 tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tới một số nội dung như:  

(i) Tầm quan trọng của quản trị khủng hoảng doanh nghiệp trong bối cảnh 

dịch bệnh và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng ứng phó với khủng hoảng của 

doanh nghiệp;  

(ii) Tác động của khủng hoảng Covid-19 đến doanh nghiệp; 

(iii) Thực trạng khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam trong bối 

cảnh Covid-19 và bài học từ khả năng ứng phó của doanh nghiệp trong cuộc khủng 

hoảng Covid-19 tại Việt Nam; 

(iv) Kinh nghiệm quốc tế trong ứng phó với khủng hoảng của doanh nghiệp, 

kinh nghiệm của cơ quan, Chính phủ trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp; quản trị 

khủng hoảng; 

(v) Một số kiến nghị, giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của doanh 

nghiệp trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai; Kiến nghị giải pháp hỗ trợ 

của Chính phủ đối với doanh nghiệp trước khủng hoảng.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu tại bàn: Phương pháp này được áp dụng chủ yếu trong nội 

dung rà soát quy định liên quan; tham khảo các báo cáo, số liệu đã được công bố, 

các tài liệu nghiên cứu sẵn có về tác động của Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt 

Nam và khả năng ứng phó của các doanh nghiệp này với dịch Covid-19. 
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- Khảo sát thực tế: Nghiên cứu được thực hiện dựa trên khảo sát đối với các 

doanh nghiệp về thực trạng khả năng ứng phó của doanh nghiệp với khủng hoảng, 

các bài học kinh nghiệm rút ra và các giải pháp để nâng cao khả năng thích ứng 

của doanh nghiệp trước khủng hoảng.  

- Phỏng vấn sâu doanh nghiệp/chuyên gia: Phương pháp này được kết hợp 

thực hiện trong quá trình nghiên cứu, đối tượng là một số doanh nghiệp điển hình 

thuộc các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế và hiệp hội doanh nghiệp nhằm 

tìm ra các bài học để kiến nghị các giải pháp phù hợp. 

5. Cấu trúc của Báo cáo 

Ngoài phần giới thiệu và kết luận, Báo cáo nghiên cứu gồm những phần 

chính như sau:  

Phần I: Tầm quan trọng của quản trị khủng hoảng doanh nghiệp trong bối 

cảnh dịch bệnh và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng ứng phó với khủng hoảng 

của doanh nghiệp; 

Phần II: Tác động của khủng hoảng Covid-19 đến doanh nghiệp; 

Phần III: Thực trạng khả năng ứng phó của doanh nghiệp trong cuộc khủng 

hoảng Covid-19; 

Phần IV: Kinh nghiệm quốc tế trong ứng phó với khủng hoảng của doanh 

nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp và quản trị khủng hoảng; 

Phần V: Những giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp 

trước các cuộc khủng hoảng. 
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I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG DOANH 

NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI KHỦNG HOẢNG CỦA 

DOANH NGHIỆP 

1. Khủng hoảng và tầm quan trọng của quản trị khủng hoảng doanh 

nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh 

1.1. Khái niệm khủng hoảng và các đặc điểm 

Khủng hoảng là vấn đề lớn mà nhân loại thường phải đối mặt, trên nhiều 

lĩnh vực, ở mọi quốc gia, thậm chí mang tính toàn cầu. Có nhiều cách tiếp cận và 

giải thích về khủng hoảng. Theo Jonathan Bernstein, một chuyên gia xử lý khủng 

hoảng người Mỹ thì: “khủng hoảng là tình thế đe dọa nghiêm trọng tới uy tín, làm 

gián đoạn nghiêm trọng công việc hoặc hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng tiêu cực 

tới giá trị cổ phiếu”. Còn Tạp chí Kinh doanh Havard thì định nghĩa rằng “khủng 

hoảng là một tình thế đã đạt tới giai đoạn nguy hiểm, gay cấn, cần phải có sự can 

thiệp ấn tượng và bất thường để tránh hay để sửa chữa thiệt hại lớn”. 

Khủng hoảng thường xảy ra nhanh (nên còn được gọi là tình huống khẩn 

cấp), bất ngờ, bất định, dù rằng đa số các trường hợp thì mầm mống của khủng 

hoảng đã được “ủ” từ rất lâu trước đó; liên tục thay đổi quy mô, tốc độ, thậm chí 

vượt ra khỏi sự tính toán, tầm kiểm soát của con người. Việc loại bỏ hoàn toàn 

khủng hoảng khỏi thế giới là điều phi thực tế. Hầu như không thể dự báo được 

thời gian, địa điểm, hình thái lộ diện và nhất là hậu quả của khủng hoảng. 

Khủng hoảng thường có tác động lớn, thường là đa lĩnh vực, hiệu ứng lan 

truyền nhanh, rộng. Người ta thường đo mức độ khủng hoảng cũng như đánh giá 

một hiện tượng đã đạt đến mức khủng hoảng hay không chủ yếu ở hậu quả của 

nó, chứ không phải là hiện tượng ban đầu mà nó biểu hiện, tác động. Một hiện 

tượng bất thường và nguy hiểm khi vẫn tồn tại trong không gian hẹp, đang được 

kiểm soát thì chưa là khủng hoảng; khi lan rộng, không kiểm soát được và có 

những tác động lớn thì mới được coi là khủng hoảng. Nói chung, một trạng thái 

bất thường xảy ra (điều kiện cần) chỉ là hoặc dẫn đến khủng hoảng nếu nó làm 

lung lay, rung chuyển, phá vỡ hệ thống, thiết chế cũ hoặc buộc hệ thống, thiết chế 

cũ phải thực hiện những công việc mới, chưa có tiền lệ (điều kiện đủ). 

1.2. Tầm quan trọng của việc quản trị khủng hoảng và xây dựng chiến lược, 

kế hoạch ứng phó trong dài hạn của doanh nghiệp 

Doanh nghiệp không thể tránh được mọi cuộc khủng hoảng, nhưng có thể 

làm cho khủng hoảng trở nên bớt nghiêm trọng bằng cách kiểm soát chúng. Giảm 
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thiểu tối đa hậu quả do khủng hoảng gây ra là mục đích của quản trị khủng hoảng. 

Quản trị khủng hoảng là khái niệm có nội hàm phức tạp, nhiều cách hiểu, nhưng 

tựu trung là một quá trình sắp xếp, chuẩn bị và ứng phó, khắc chế và giải quyết 

khủng hoảng cũng như hậu quả của nó. 

Tổ chức tài chính thế giới (IFC) khi đưa ra lời khuyên cho các nhà lãnh đạo 

doanh nghiệp trong cẩm nang “Vượt qua khủng hoảng” đã nhấn mạnh yếu tố quản 

trị doanh nghiệp. Theo đó, nếu có một hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt, doanh 

nghiệp sẽ thiết lập được sự kiểm soát giữa các bên có liên quan, tăng sự minh 

bạch, rõ ràng của các kênh thông tin, báo cáo, nâng cao trách nhiệm giải trình ở 

các tầng khác nhau của doanh nghiệp, thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ, 

quản lý rủi ro và xây dựng được các chuẩn mực cao về đạo đức xuyên suốt trong 

toàn bộ doanh nghiệp.  

Khi khủng hoảng tác động tới doanh nghiệp, một hệ thống quản trị doanh 

nghiệp tốt sẽ cho phép doanh nghiệp lập kế hoạch đối phó với khủng hoảng một 

cách hiệu quả, xác định và truyền đạt được vai trò và trách nhiệm một cách rõ 

ràng, cũng như thiết lập được một chiến lược trao đổi thông tin có hiệu quả. Các 

hành động này sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sau khủng hoảng và 

giảm thiểu những thiệt hại tới hoạt động kinh doanh. 

Đối với quản trị khủng hoảng, một hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt có 

thể cho phép Hội đồng quản trị và các thành viên Ban điều hành cấp cao nắm bắt 

được các vấn đề nảy sinh và phòng tránh trước khi các vấn đề này trở thành khủng 

hoảng hoặc thảm họa. Hơn nữa, nếu một vấn đề vẫn phát sinh mặc dù đã có một 

hệ thống quản trị tốt (chẳng hạn như do tác động của nhân tố bên ngoài), vai trò 

trách nhiệm của các cá nhân đưa ra quyết định sẽ được xác định rõ ràng, các bộ 

phận và các cá nhân trong doanh nghiệp sẽ biết phải làm gì, các biện pháp dự 

phòng được đưa ra thảo luận một cách cởi mở và doanh nghiệp có thể nhanh chóng 

tìm ra các giải pháp thích ứng. 

Một cuộc khủng hoảng thực sự thường đến bất ngờ với rất ít hoặc không có 

dấu hiệu cảnh báo trước. Nếu không được chuẩn bị để ứng phó với các tình huống 

bất ngờ thì khủng hoảng có thể có tác động sâu rộng đến doanh nghiệp. Một doanh 

nghiệp được chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua cơn bão thì cơ hội sống sót cao hơn 

nhiều so với những doanh nghiệp đang hoạt động mà không có chính sách, thủ 

tục và cấu trúc cho trường hợp khẩn cấp. Đó là lý do mỗi doanh nghiệp, tổ chức 

cần phải có một kế hoạch quản trị khủng hoảng.  

Trong những năm gần đây, kết quả đánh giá quản trị doanh nghiệp cho thấy, 

các doanh nghiệp quản trị tốt có kết quả kinh doanh tốt hơn các doanh nghiệp 
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quản lý kém. Với năng lực quản trị tốt, doanh nghiệp sẽ tối đa hoá được hiệu quả 

kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh được thị trường, vượt qua 

và phục hồi sau khủng hoảng nhanh hơn, đồng thời giảm xung đột lợi ích giữa các 

bên có quyền lợi liên quan. Doanh nghiệp cần vượt lên trên sự tuân thủ theo cách 

đối phó, tự nguyện áp dụng ở mức cao hơn luật, hướng đến quản trị doanh nghiệp 

ở mức tiến bộ. Các doanh nghiệp cần nhận thức rằng, quản trị tốt trước hết là làm 

vì lợi ích của doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc nâng cao khả năng ứng phó với 

khủng hoảng.  

Bằng cách xây dựng một kế hoạch quản trị khủng hoảng, xây dựng chiến 

lược, kế hoạch ứng phó với khủng hoảng trong dài hạn, doanh nghiệp sẽ có một 

kho tài nguyên có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Trong thực tế, các mối đe dọa, 

khủng hoảng có rất nhiều hình dạng và quy mô, do đó, việc hoạch định chiến lược 

quản trị cho doanh nghiệp sẽ giúp xác định các cuộc khủng hoảng tiềm ẩn và có 

phương án xử lý khi có bất kỳ cuộc khủng hoảng nào có thể xảy ra. Mặc dù không 

thể xác định từng cuộc khủng hoảng tiềm ẩn doanh nghiệp có thể phải đối mặt, 

nhưng với việc lập kế hoạch quản trị khủng hoảng và chiến lược ứng phó trong 

dài hạn, doanh nghiệp sẽ biết phải làm gì khi đối mặt với các thảm họa khác nhau. 

Việc có kế hoạch ứng phó với khủng hoảng cũng giúp tạo ra cảm giác an tâm cho 

các thành viên của doanh nghiệp khi họ biết mình sẽ được bảo vệ, giúp cải thiện 

tinh thần làm việc cũng như sự gắn bó của nhân viên đối với doanh nghiệp, đồng 

thời, cũng giúp giảm thời gian gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp, giảm thiểu 

tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

Thực tế cho thấy hiện nay vẫn chưa có khái niệm về khủng hoảng doanh 

nghiệp và quản trị khủng hoảng doanh nghiệp trong các văn bản quy phạm pháp 

luật về doanh nghiệp. Do đó, chưa có căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước, 

bộ, ngành, địa phương ban hành các kế hoạch trợ giúp doanh nghiệp nhằm giải 

quyết những khó khăn, thách thức của doanh nghiệp khi đối diện với khủng hoảng. 

Đồng thời, đại dịch Covid-19 đã chạm tới một khái niệm mà trước đây, ít doanh 

nghiệp quan tâm tới, đó là khái niệm quản trị khủng hoảng. Đó là những giải pháp 

được lên kế hoạch và chỉ đạo sát sao nhằm kiểm soát khủng hoảng. Doanh nghiệp 

cần phải thiết lập kế hoạch quản lý khủng hoảng chính là để đối phó với những 

vấn đề tiêu cực có thể xảy ra với doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp duy 

trì uy tín và thương hiệu của mình trước khách hàng, đối thủ cạnh tranh và những 

bên liên quan; bảo vệ các thành tố nội tại bên trong của doanh nghiệp khi có những 

tình huống xấu nhất có thể xảy ra; giúp doanh nghiệp luôn ở trong tâm thế chuẩn 

bị để đối phó với những khủng hoảng tệ nhất xảy ra; duy trì hoạt động ổn định 

của doanh nghiệp kể cả trong thời điểm khủng hoảng…  
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Trong bối cảnh đại dịch đã gây ra những diễn biến phức tạp trên phạm vi 

toàn cầu và Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều ngành kinh tế, doanh 

nghiệp cần phải có sự xoay chuyển liên tục trong định hướng chiến lược cũng như 

phương thức thực thi các chiến lược đó. Đảm bảo kế hoạch thích ứng và duy trì 

hoạt động, xem xét lại chiến lược và mô hình kinh doanh, cũng như xác định vị 

thế thị trường là điều doanh nghiệp cần ưu tiên để phát triển trong dài hạn.  

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng Covid-19 được đánh giá như một cuộc 

sàng lọc, là “liều thuốc thử” cho nhà lãnh đạo kiên tâm, doanh nghiệp kiên cường. 

Những doanh nghiệp yếu kém sẽ phải rời đi và để lại sân chơi cho các doanh 

nghiệp có hệ thống quản trị tốt. Không chỉ chứng tỏ được sự vững vàng trong cơn 

bão, các doanh nghiệp này còn tìm được cơ hội trong nguy nan, thậm chí chuyển 

nguy thành cơ để sẵn sàng hồi phục và bứt phá trong bối cảnh mới. Đây là minh 

chứng cho tầm quan trọng của quản trị tốt. 

Có thể nói, các doanh nghiệp luôn có những khác biệt về sự nhanh nhạy và 

tầm nhìn dài hạn, và những đặc điểm này đã định hướng cho nhiều doanh nghiệp 

ứng phó với cuộc khủng hoảng. Kết quả khảo sát của Deloitte cho thấy rằng trong 

việc hướng tới xây dựng các tổ chức kiên cường có khả năng vượt qua cuộc khủng 

hoảng tiếp theo tốt hơn, các lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng tăng trưởng và công 

nghệ là hai trong những yếu tố quan trọng nhất đối với các tổ chức có khả năng 

phục hồi cao, nhưng họ cũng nhận ra sự cần thiết phải có chiến lược dài hạn phù 

hợp với tham vọng, đầu tư vào nhân viên, củng cố tình hình vốn, cũng như quản 

trị tài nguyên môi trường và nguồn lực xã hội. 

1.3. Tầm quan trọng của ứng dụng CNTT, CĐS trong quản trị SXKD của 

doanh nghiệp 

(i) Vai trò của ứng dụng CNTT, CĐS trong quản trị SXKD của doanh nghiệp 

CĐS trong doanh nghiệp là việc ứng dụng các giải pháp công nghệ số vào 

các quá trình sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, để tạo ra những giá trị 

mới. Đồng thời, CNTT đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu 

trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động SXKD của mỗi doanh nghiệp. 

Sự phát triển và ứng dụng của Internet đã làm thay đổi mô hình và cách thức hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp, việc chuyển dần các giao dịch truyền thống 

sang giao dịch điện tử đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò và cả nhu cầu của các bên 

hữu quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…) của doanh nghiệp. 

CNTT là một trong những giải pháp tối ưu để quản lý doanh nghiệp. Có nhiều 

mô hình đầu tư CNTT trong doanh nghiệp, mỗi mô hình có cách tiếp cận khác nhau 

nhưng đều có chung mục đích là giúp doanh nghiệp xác định được lộ trình đầu tư 
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và mối quan hệ giữa các thành phần trong bức tranh tổng thể về ứng dụng CNTT 

trong doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp cần phải chọn cho mình mô hình đầu tư 

CNTT cho phù hợp để phát huy hiệu quả các khoản đầu tư, phục vụ cho mục tiêu 

kinh doanh và phù hợp với năng lực khai thác công nghệ của doanh nghiệp. 

Đây là sự thay đổi quan trọng, mang tính tổ chức, liên quan đến toàn bộ 

doanh nghiệp từ chiến lược đến con người, cấu trúc tổ chức. CĐS được đánh giá 

là xu hướng tất yếu, mang lại lợi ích toàn diện, giúp gia tăng khả năng cạnh tranh, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu năng suất lao động, kết nối giữa các bộ phận 

trong doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, 

trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt với những thách thức 

lớn từ tác động tiêu cực của Covid-19, CĐS là một trong những chiến lược then 

chốt mà các doanh nghiệp đã và đang đẩy mạnh thực hiện nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh trong tình hình mới, cũng như phục hồi sau đại dịch. 

 (ii) Nhận thức của các doanh nghiệp về ứng dụng CNTT, CĐS 

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp đã có nhận thức bước đầu về tầm quan 

trọng của CNTT nhưng số lượng các doanh nghiệp có thể khai thác được sâu khả 

năng của CNTT mới chỉ dừng lại ở con số ít ỏi. 

Theo nghiên cứu của American Express, CNTT hiện chiếm 19% chi phí 

kinh doanh. Công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời. Lợi ích gắn kết nhân 

viên với khách hàng, lợi ích cho người tiêu dùng khi mua sản phẩm/dịch vụ, lợi 

ích trong việc quản lý và bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp 

đã thành công khi tận dụng được những lợi thế của CNTT. Thực tế cho thấy, theo 

một báo cáo của Deloitte, các doanh nghiệp sử dụng CNTT vào hoạt động kinh 

doanh có mức tăng trưởng doanh thu cao gấp bốn lần so với các tổ chức không 

ứng dụng. 

Chương trình quản trị quan trọng nhất, được sử dụng rộng rãi nhất trong 

các doanh nghiệp là quản lý tài chính, kế toán. Khoảng 88% số doanh nghiệp áp 

dụng CNTT có sử dụng phần mềm kế toán tài chính, nhưng ngay cả đối với những 

doanh nghiệp đã ứng dụng CNTT, chỉ có khoảng 20% các phần mềm thoả mãn 

được yêu cầu của họ. 

DNNVV chưa thực sự thấy được lợi ích lớn lao của CNTT, chưa làm quen 

được với hình thức kinh doanh trong môi trường thương mại điện tử, chưa có am 

hiểu về CNTT với một tầm nhìn chiến lược nên chưa có sự quan tâm cần thiết. 

Nguyên nhân là đa số các doanh nghiệp không có bộ phận chuyên trách về CNTT, 

ít chú trọng cử nhân viên đi đào tạo về CNTT và ít đầu tư thời gian và tiền bạc để 

được tư vấn chuyên sâu về các ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, khả năng tài chính 
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của doanh nghiệp, chính sự hạn hẹp về ngân quỹ đã khiến họ không thể đầu tư có 

chiều sâu vào các ứng dụng CNTT vì vậy nhiều doanh nghiệp triển khai thiếu tính 

hệ thống, không đạt hiệu quả cao. 

Covid-19 đã có những tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp nói chung và 

DNNVV nói riêng. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy đại dịch là chất xúc tác khiến 

làn sóng CĐS tại doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cộng đồng 

doanh nghiệp đã tích cực, chủ động tìm hướng đi mới, áp dụng CĐS trong vận 

hành doanh nghiệp để có thể duy trì tối đa hoạt động sản xuất và kinh doanh. CĐS 

đối với doanh nghiệp, không còn chỉ là tầm nhìn, mà là nhu cầu cần thiết để tồn 

tại và phát triển trong bối cảnh Covid-19 cũng như xu thế phát triển chung của 

toàn cầu. 

Theo khảo sát được công bố trong tháng 9/2021 của VCCI trên 10.000 

doanh nghiệp, Covid-19 đã tác động đến 87,2% doanh nghiệp. Nhiều công ty sụt 

giảm từ 50 - 90% doanh thu so với trước dịch, thậm chí có những doanh nghiệp 

đã phải tạm ngừng SXKD. Trong bối cảnh đó, CĐS được xem là một trong những 

giải pháp then chốt giúp DNNVV tồn tại cũng như thêm cơ hội bước ra khỏi 

khủng hoảng và phát triển mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19. 

Nhiều DNNVV cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đẩy nhanh 

quá trình số hóa. Theo số liệu khảo sát của Hiệp hội DNNVV Việt Nam có tới 

hơn 80% lãnh đạo doanh nghiệp muốn CĐS và 65% doanh nghiệp sẵn sàng đầu 

tư mạnh vào CĐS. Điều này đã cho thấy nhu cầu chuyển đổi mạnh mẽ và tinh 

thần chuyển mình theo xu thế của khối doanh nghiệp này. 

Cũng theo khảo sát của VCCI khi đánh giá tác động của Covid-19 đến hoạt 

động của doanh nghiệp và phân tích xu hướng ứng dụng CĐS để vượt qua khó 

khăn cho thấy, dịch Covid-19 đã giúp các doanh nghiệp nhận thức và thúc đẩy 

CĐS thông qua việc ứng dụng công nghệ số. Theo đó, chỉ trong vòng 6 tháng năm 

2021, kết quả đạt được đã bằng gần một nửa số doanh nghiệp CĐS trong nhiều 

năm trở lại đây. Đến nay, những doanh nghiệp còn lại cũng đã bắt đầu quan tâm 

đến CĐS. 

Tỷ lệ các doanh nghiệp lớn ứng dụng các công nghệ số cao hơn, tuy nhiên 

các DNNVV cũng đã dần bắt kịp kể từ khi Covid-19 xuất hiện. Các doanh nghiệp 

đã ứng dụng công nghệ số trong việc nâng cao năng lực quản trị, tập trung vào 

các vấn đề như mua hàng, bán hàng, quản trị nội bộ, logistics, sản xuất và 

marketing. Trong đó, có các hoạt động như sử dụng thương mại điện tử, mạng xã 

hội, thanh toán điện tử, sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự từ xa, quản lý 

chứng từ, kho hàng,... 
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(iii) Cơ hội do ứng dụng CNTT, CĐS đem lại 

Theo các chuyên gia, dịch bệnh đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng đem 

đến cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp. Thói quen người dùng thay đổi trong 

đại dịch khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ trên các nền tảng số ngày càng cao. Nghiên 

cứu của Google, Temasek và Bain & Company cho thấy từ khi bắt đầu đại dịch 

đến nửa đầu năm 2021, Việt Nam có thêm 8 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số mới 

với 55% trong số họ đến từ các khu vực không phải thành phố lớn. Thống kê này 

cho thấy không chỉ doanh nghiệp CĐS mà ngay cả thói quen người dùng cũng 

chuyển sang môi trường số hóa rất nhanh. Bên cạnh đó, Việt Nam là quốc gia 

tham gia hội nhập sâu rộng với nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã được 

ký kết và có hiệu lực. Do đó, muốn nắm bắt được những cơ hội hội nhập mang lại 

thì doanh nghiệp phải nhanh chóng tái cơ cấu sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, CĐS vào SXKD, hướng đến nền SXKD thông minh để tham gia vào 

chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Báo cáo “Chỉ số phát triển kỹ thuật số của DNNVV khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương” do Cisco thực hiện cho biết quá trình số hóa của các DNNVV tại 

Việt Nam có thể đóng góp từ 24-30 tỷ USD vào GDP trong năm 2024 và góp 

phần vào phục hồi kinh tế hậu Covid-19. 

(iv) Một số khó khăn, thách thức trong ứng dụng CNTT, CĐS 

Khảo sát của VCCI cũng chỉ ra CĐS trong doanh nghiệp còn có nhiều rào 

cản. Cụ thể, chi phí ứng dụng công nghệ số cao; thiếu cơ sở hạ tầng; sợ rò rỉ dữ 

liệu cá nhân, doanh nghiệp; khó khăn trong thay đổi tập quán kinh doanh; khó 

khăn trong việc tích hợp các công cụ CNTT; các quy tắc, quy định không phù 

hợp với số hóa; thiếu cam kết, hiểu biết của người lao động, nhận thức của chủ 

doanh nghiệp, trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn chưa cao... 

Trong khi các DNNVV gặp khó khăn nhiều hơn liên quan đến các vấn đề 

nguồn lực nội bộ, thì các doanh nghiệp lớn lo sợ nhiều hơn đến các vấn đề bên 

ngoài khi ứng dụng công nghệ số như vấn đề về an toàn thông tin, an ninh mạng 

bởi các doanh nghiệp này là một trong những đối tượng thường bị tin tặc nhắm 

đến. Vô hình trung, nỗi lo về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin đã khiến 

các doanh nghiệp này chùn bước, đánh mất những lợi ích của quá trình số hóa. 

Theo báo cáo của Cisco, 17% doanh nghiệp còn thiếu nhân lực có kỹ năng số; 

16,7% doanh nghiệp thiếu nền tảng CNTT; 15,7% doanh nghiệp thiếu tư duy kỹ 

thuật số hoặc các thách thức về văn hóa trong doanh nghiệp.  

Đối với thách thức về việc triển khai, một khảo sát của Hiệp hội Phần mềm 

và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) cũng đã cho biết, 69% doanh nghiệp 
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không biết lựa chọn đối tác nào để triển khai CĐS, 72% không biết bắt đầu từ đâu, 

92% không biết CĐS như thế nào. Qua đại dịch Covid-19, hầu hết tổ chức đều 

xác định CĐS là bắt buộc nhưng điều quan trọng là làm thế nào để triển khai thành 

công, làm sao chọn được một lộ trình, cách tiếp cận phù hợp với đặc thù của doanh 

nghiệp.  

Sẽ không có một mô hình mẫu chung để thành công cho tất cả, do đó mỗi 

doanh nghiệp cần phải lựa chọn làm sao để thay đổi phù hợp cho từng công ty, 

làm sao tìm được đối tác có đủ năng lực, tin tưởng để cùng nhau vươn ra biển lớn. 

Có thể nói khủng hoảng là cơ hội đưa tất cả doanh nghiệp về cùng một điều kiện. 

Các doanh nghiệp nhanh chóng tăng tốc CĐS hơn thì sẽ đi qua khủng hoảng nhanh 

hơn thông qua việc tận dụng dữ liệu và các giải pháp công nghệ để vừa hoạt động 

vừa ứng phó để phát triển. 

1.4. Tầm quan trọng của quản trị tài chính trong quản trị doanh nghiệp 

Quản trị tài chính tốt giúp doanh nghiệp phát triển an toàn, bền vững, chủ 

động ứng phó với các cú sốc tài chính hiệu quả. Thông qua việc giải quyết các mối 

quan hệ tài chính của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh, giúp doanh nghiệp 

xác định nhu cầu các yếu tố đầu vào, xác định khả năng cung ứng các sản phẩm 

đầu ra; tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động huy động đủ, kịp thời nguồn vốn 

phục vụ kinh doanh và sử dụng linh hoạt các công cụ huy động vốn; xác định chính 

xác giá trị của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện các 

phương thức kinh doanh để đạt hiệu quả cao hơn. Như vậy, quản trị hoạt động tài 

chính doanh nghiệp có chức năng cơ bản là huy động và sử dụng có hiệu quả mọi 

nguồn lực tài chính phù hợp với yêu cầu của hoạt động SXKD của doanh nghiệp 

trong từng thời kỳ. Thông qua quản trị tài chính, doanh nghiệp tạo được sự cân đối 

thường xuyên giữa cầu về vốn và khả năng tài chính của doanh nghiệp; hiểu rõ đặc 

điểm của từng nguồn vốn để lựa chọn các quyết định cạnh tranh thu hút vốn; khai 

thác, sử dụng các nguồn vốn với hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Dòng tiền được coi như là dòng máu nuôi sống doanh nghiệp, do vậy quản 

trị dòng tiền là một trong những nội dung vô cùng quan trọng trong quản trị tài 

chính của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải doanh nghiệp 

Việt Nam nào cũng chú trọng vào quản lý dòng tiền mà chỉ tập trung vào chăm 

chút chỉ tiêu lợi nhuận. Một trong những trường hợp phổ biến ở các doanh nghiệp 

Việt Nam đó là các doanh nghiệp tăng trưởng rất nhanh nhưng lợi nhuận lại vượt 

xa số tiền mặt thực tế nhận được. Tình huống này làm cho các doanh nghiệp dễ 

bị cạn kiệt về tiền mặt. 

Theo điều tra của VCCI, trong quý I/2020, có tới 60% số doanh nghiệp 



 

 

 

21 

 

thuộc nhóm khảo sát rơi vào tình trạng thiếu vốn, đứt dòng tiền và 40% doanh 

nghiệp thì rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung nguyên liệu. Dòng tiền thu từ bán 

hàng, cung cấp dịch vụ không có trong khi các nhu cầu thanh toán chi phí hoạt 

động, chi phí lãi vay vẫn liên tục phát sinh. Như vậy, cùng với việc các doanh 

nghiệp không xây dựng kế hoạch quản trị dòng tiền và quy trình quản lý tài chính 

nội bộ từ trước sẽ khiến cho việc kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp đã lỏng 

lẻo nay còn gặp nhiều khó khăn hơn.  

Khi thiếu hụt tiền mặt, các doanh nghiệp sẽ tìm đến kênh huy động vốn trên 

thị trường tài chính. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng gặp không ít trở ngại khi 

tiếp cận kênh huy động này. Trong báo cáo tổng hợp vào đầu tháng 5/2020 của 

Ngân hàng Nhà nước, tín dụng của toàn ngành Ngân hàng tăng 1,2% tuy nhiên 

khu vực doanh nghiệp lại giảm 0,8%. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp thiếu 

hụt lớn về nguồn vốn.  

Nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp bị thiếu tài sản đảm bảo. Theo 

khảo sát của VCCI, hiện có tới 90% các DNNVV thiếu tài sản đảm bảo nên khi 

rơi vào khó khăn lại càng khó tiếp cận nguồn vốn. 

Một nguyên nhân nữa khiến cho việc tiếp cận vốn tín dụng của các doanh 

nghiệp khó khăn là các doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu minh bạch về thông tin. 

Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thiếu sự đồng nhất, không được kiểm toán 

và độ tin cậy không cao. Các doanh nghiệp cũng không có nhiều kinh nghiệm 

trong việc lập báo cáo kinh doanh, quản trị dòng tiền. Điều này khiến việc thu 

thập thông tin về các doanh nghiệp rất khó khăn và tốn kém. Vì lẽ đó, các tổ chức 

tài chính khó có thể cho doanh nghiệp vay, bởi những rủi ro tín dụng mà họ có 

thể gặp phải.  

Công tác quản trị hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng gặp nhiều thách thức 

do bị thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung ứng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. 

Rất nhiều ngành sản xuất trong nước bị phụ thuộc nguồn nguyên vật liệu nhập 

khẩu từ Trung Quốc, trong khi vận chuyển hàng hóa từ thị trường này gặp nhiều 

khó khăn do dịch bệnh. Ví dụ như ngành Dệt may, Trung Quốc đóng vai trò cung 

cấp nguồn đầu vào rất lớn, chiếm tới 60% giá trị vải, hơn 55% giá trị xơ sợi và 

khoảng 45% giá trị phụ liệu. Hay như ngành công nghiệp sản xuất ô tô cũng bị 

gián đoạn sản xuất, do phần lớn các phụ tùng linh kiện sản xuất ô tô của các doanh 

nghiệp này cũng đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc - hai địa điểm bùng phát dịch 

bệnh Covid-19 mạnh mẽ nhất khu vực châu Á. 

Về trình độ của Ban lãnh đạo doanh nghiệp nói chung và Giám đốc tài chính 

doanh nghiệp nói riêng, tại Việt Nam, cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm 
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tuyệt đại đa số lên tới 95-96% với một đặc thù là thiếu tính cạnh tranh, thiếu liên 

kết, lệ thuộc nhiều vào các chính sách ban hành của Nhà nước, thiếu tinh thần đổi 

mới sáng tạo. Chiến lược hoạt động của nhóm doanh nghiệp này gần như không 

có, hoặc rất ngắn hạn, động cơ chộp giật do vậy các doanh nghiệp này rất khó 

trưởng thành. 

Với quy mô hoạt động nhỏ nên hầu hết các doanh nghiệp đều đang hoạt 

động với một mô hình quản trị kém bài bản, các bộ phận quản trị trong doanh 

nghiệp không có sự tách biệt rõ ràng, không chuyên môn hóa và đúng chức năng, 

dẫn đến từng khâu trong doanh nghiệp đều không được làm tốt. Tại các doanh 

nghiệp siêu nhỏ, công tác quản trị chủ yếu mang tính tự phát, không có tính hệ 

thống, không được đào tạo chính quy, không phân chia chuyên môn cho các bộ 

phận chức năng, chủ yếu mang nặng yếu tố “kinh nghiệm”. Với một tổ chức, khi 

bộ phận đứng đầu chưa thực sự làm tốt, thì việc cả hệ thống dễ dàng bị phá hỏng 

là điều khó tránh khỏi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự yếu 

và kém của các doanh nghiệp của Việt Nam, cũng như ảnh hưởng đến sự phục 

hồi và phát triển của các doanh nghiệp sau đại dịch. 

2. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng ứng phó với khủng hoảng của 

doanh nghiệp 

2.1. Về hình thức sở hữu 

DN FDI và doanh nghiệp trong nước có cách thức ứng phó và vượt qua 

khủng hoảng khác nhau. DN FDI có quan hệ hữu cơ gắn kết với thị trường nước 

ngoài nên những tác động từ thị trường bên ngoài có ảnh hưởng trực tiếp tới sản 

xuất của đối tượng này. Các doanh nghiệp này có nguồn lực như tài chính, năng 

lực tổ chức nên có điều kiện để ứng phó tốt hơn (có bài bản hơn) với biến động 

của dịch Covid, như bản thân các doanh nghiệp này đều áp dụng các quy trình sản 

xuất khá tiên tiến, thậm chí là quy trình ISO 9001 với phiên bản mới nhất lại chính 

là phiên bản đặt trọng tâm vào yếu tố quản lý rủi ro. Các doanh nghiệp trong nước 

chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ và thường có đặc điểm giỏi ứng phó và có giải 

pháp tình thế, dễ cạn vốn lưu động, dễ thành lập và rút lui để tái gia nhập (như dễ 

dàng tuyển dụng hay giảm biên chế dưới nhiều hình thức...) và thiên về tính linh 

hoạt chứ chưa có chiến lược tầm nhìn dài hạn. Các DN FDI ngoài ra còn có tính 

tổ chức thể hiện ở việc liên kết hội đoàn để tạo ra tiếng nói có trọng lượng và bản 

thân các hội viên của các hiệp hội này có nhiều doanh nghiệp là các văn phòng tư 

vấn có tên tuổi nên có thể tập hợp và đưa ra những kiến nghị hay giải pháp đề xuất 

có tính lý luận và đã có nhiều cuộc gặp giữa đại diện của các hiệp hội doanh 

nghiệp nước ngoài với đại diện cao nhất của chính quyền tỉnh và thành phố, thậm 
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chí với Thủ tướng của Việt Nam. 

2.2. Về địa bàn và quy mô 

Có sự khác biệt giữa doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ và doanh nghiệp hoạt 

động trong khu công nghiệp tập trung. Khi đại dịch bùng phát và có nguy cơ lan 

rộng tại các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang hay Bình Dương thì lúc này cần 

có giải pháp đặc thù cho cả khu công nghiệp hay vùng chứ không còn gói gọn 

trong phạm vi một doanh nghiệp. Một ví dụ đáng lưu ý là trường hợp thành phố 

Hải Phòng khi chính quyền có giải pháp tổ chức để hỗ trợ hoạt động của các khu 

công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh được coi là khá thành công. Một số phương 

châm chỉ đạo để ứng phó với đại dịch áp dụng cho các địa phương như “Ba tại 

chỗ, một cung đường, hai điểm đến” khi áp dụng vào địa bàn đặc thù như thành 

phố Hồ Chí Minh thì lại tỏ ra bất cập trong tình huống khủng hoảng gia tăng ví 

dụ như không có đủ quỹ đất để xây dựng các khu nhà trọ quy mô lớn cho người 

lao động...). 

2.3. Trên phương diện về ngành, lĩnh vực 

Trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, các địa phương phải 

thực hiện nghiêm ngặt quy định về giãn cách xã hội nhưng trên thực tế vẫn có thể 

thấy ngành y tế, phân phối lưu thông hàng nhu yếu phẩm vẫn phải hoạt động hết 

công suất, cảng biển, hàng không, nhất là hàng không quốc tế dù phải áp dụng 

những quy định cách ly kiểm dịch nhưng vẫn không thể không hoạt động. Và tình 

hình diễn biến của dịch khi lắng xuống, khi bùng phát khó lường nên không thể 

nhất loạt cùng đóng cửa hay mở cửa như nhau được. Có thể tham khảo bài học 

phân ngành của Malaysia khi phân ngành sản xuất và dịch vụ ra các nhóm để căn 

cứ vào diễn biến dịch bệnh mà có các ưu tiên điều tiết đóng mở khác nhau với các 

nhóm ngành khác nhau như ngành logistic phân phối lưu thông, ngành cung ứng 

vật tư nhu yếu phẩm, ngành sản xuất công ích điện nước, ngành xuất khẩu chủ lực... 

2.4. Về hệ sinh thái và tính liên ngành 

Cần có một nền tảng và giao diện phù hợp với tư cách là hình thức tổ chức 

để tranh thủ thế mạnh của CNTT để tăng cường vai trò của các hiệp hội ngành 

nghề trong việc nắm bắt tình hình diễn biến của doanh nghiệp có thể bắt mạch và 

chẩn đoán nhanh tình hình sức khỏe doanh nghiệp với một số tiêu chí đơn giản và 

thiết thực nhất để các cấp lãnh đạo cấp cao có thể kịp thời can thiệp khi cần thiết. 

Khi các cam kết quốc tế liên quan tới các hiệp định thương mại tự do có thể hạn 

chế khả năng trợ cấp của Chính phủ cho doanh nghiệp cụ thể thì việc hỗ trợ triển 

khai các dự án kết nối trao đổi thông tin đa chiều như trên đòi hỏi phải có ngân 

sách và như vậy tránh việc giao nhiệm vụ nhưng không có nguồn lực thực hiện 
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hay không có tính khả thi khi kết nối liên ngành. Xét bản thân mỗi đơn vị như là 

một thực thể thì doanh nghiệp đó nằm trong một chuỗi giá trị ngành có đầu vào 

và đầu ra, các tác động đó có ảnh hưởng liên hoàn. Đơn cử những thách thức chính 

mà doanh nghiệp phải đối phó là thiếu dòng tiền hoạt động vốn lưu động, thiếu 

nguyên liệu đầu vào, thiếu nhân công và đầu ra là khó khăn trong thực hiện đơn 

hàng. Phân tách tiếp các chỉ số trên có thể thấy các chỉ số phụ ví dụ như các quan 

ngại chính về phương diện tài chính như trả công lao động và an sinh xã hội, thanh 

toán tiền vay, chi phí cố định. 

II. TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG COVID-19 ĐẾN DOANH 

NGHIỆP  

1. Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình doanh nghiệp gia 

nhập và rút lui khỏi thị trường 

Đại dịch Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đã tạo nên sự xáo trộn lớn và 

có tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế nói chung, trong đó khu vực doanh 

nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề. Các doanh nghiệp Việt Nam với sức cạnh tranh 

còn thấp, chủ yếu quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa (chiếm trên 98%), đã đối mặt với 

những khó khăn không nhỏ. Từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 

đợt bùng phát dịch Covid-19 (Đợt dịch đầu tiên từ ngày 22/1/2020 đến 22/7/2020; 

Đợt 2 từ ngày 23/7/2020 đến ngày 27/1/2021; Đợt 3 từ ngày 28/1/2021 đến 

26/4/2021; Đợt 4 từ ngày 27/4/2021 đến nay).  

Có thể nói, các đợt dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực nhiều mặt đến hoạt 

động SXKD. Các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã 

phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô. Nền kinh tế Việt Nam nói chung và 

các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng phải đối mặt với những hệ lụy chưa từng có 

từ đại dịch Covid-19, cũng như đứng trước nguy cơ chậm phục hồi khi các biến 

chủng mới của Covid-19 đe dọa đến mỗi quốc gia và sức khỏe của mỗi doanh 

nghiệp. Sau 4 làn sóng dịch bệnh liên tiếp, nền kinh tế Việt Nam đã chịu những 

tác động liên tiếp trên diện rộng, từ những doanh nghiệp quy mô nhỏ đến các tập 

đoàn lớn đều bị cuốn vào vòng xoáy đình trệ các hoạt động SXKD. Điều này được 

thể hiện rõ nét qua bức tranh về tình hình doanh nghiệp gia nhập và rút lui khỏi 

thị trường trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua.  

Theo dõi tình hình doanh nghiệp năm 2020 có thể nhận thấy sự thay đổi rõ 

nét của tình hình đăng ký doanh nghiệp qua từng tháng theo diễn biến của dịch 

bệnh. Nếu như tháng 1 tình hình phát triển khá ổn định vì chưa có ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19, thì đến tháng 2/2020 tình hình bắt đầu xấu đi khi ca Covid-

19 đầu tiên được phát hiện vào ngày 23/1. Trong tháng 3/2020, tình hình đăng ký 
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doanh nghiệp tiếp tục xấu hơn nhiều khi xuất hiện những ca bệnh Covid-19 đầu 

tiên trong cộng đồng tại Hà Nội, dẫn đến việc cả nước phải thực hiện giãn cách 

xã hội trong tháng 4/2020. Điều này khiến cho tháng 4 là tháng có tình hình phát 

triển doanh nghiệp ảm đạm nhất trong năm nay. Mặc dù vậy, sau khi kết thúc giãn 

cách xã hội (ngày 22/4/2020), tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 dần 

ổn định hơn; Những sắc màu hi vọng dần trở lại với bức tranh doanh nghiệp trong 

tháng 6, tháng 7 với sự phục hồi rõ nét khi các hoạt động KTXH trở lại bình 

thường và một loạt các chính sách hỗ trợ của Chính phủ được triển khai. Tuy 

nhiên, việc dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp với làn sóng Covid-19 

thứ 2 cũng như xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh 

(sau gần 3 tháng không có ca nhiễm mới) đã khiến số lượng doanh nghiệp thành 

lập mới trong những tháng cuối năm không thể bứt phá như các năm trước mà chỉ 

dao động trong khoảng từ 10 - 13 nghìn doanh nghiệp. 

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 

năm 2020 ghi nhận sự giảm sút nhẹ về 

số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 

134.941 doanh nghiệp, giảm 2,3% so với 

năm 2019. Trong khi đó, có 101.719 

doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, 

tăng 13,9% so với năm 2019, bao gồm: 

46.592 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng 

kinh doanh có thời hạn, 37.663 doanh 

nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải 

thể, 17.464 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục 

giải thể.  

Việc số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng cao so với 

năm 2019 (tăng 62,2% so với năm 2019) cho thấy sự ảnh hưởng sâu rộng và lâu 

dài của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, 

một số lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng cao là: Xây 

dựng (6.412 doanh nghiệp, tăng 54,8%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.897 doanh 

nghiệp, tăng 86,5%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và 

chuyên môn khác (2.879 doanh nghiệp, tăng 69,2%); Dịch vụ việc làm, du lịch, 

cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (2.818 doanh 

nghiệp, tăng 87,6%); Giáo dục và đào tạo (878 doanh nghiệp, tăng 89,6%); Hoạt 

động dịch vụ khác (610 doanh nghiệp, tăng 79,9%) và Nghệ thuật, vui chơi và 

giải trí (350 doanh nghiệp, tăng 73,3%). Đây là các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng 

nề nhất do dịch bệnh Covid-19.  

Hình 1: DN rút lui khỏi thị trường trong năm 2019 và 

2020 

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, 

Bộ KH&ĐT 
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Có thể thấy, ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp 

vẫn chọn giải pháp tiếp tục chờ đợi, tạm ngừng hoạt động để nghe ngóng, xem xét 

diễn biến của thị trường, tìm kiếm những ý tưởng, hướng đi mới hoặc chờ đợi triển 

khai các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, rồi mới quyết định tiếp tục kinh doanh hay 

giải thể doanh nghiệp, chưa “đóng cửa” doanh nghiệp hoàn toàn.  

Bước sang năm 2021, tình hình đăng ký 

doanh nghiệp tiếp tục chịu tác động của diễn biến 

của dịch bệnh. Ngay từ Quý I/2021, sau một năm 

2020 chống chịu với ảnh hưởng của dịch bệnh, các 

doanh nghiệp Việt Nam đã gặp phải nhiều khó 

khăn do việc đóng cửa biên giới giữa nhiều quốc 

gia, thương mại quốc tế chưa thông suốt, đứt gãy 

chuỗi cung ứng khiến cho chi phí nguyên vật liệu 

đầu vào trở nên đắt đỏ... Do vậy, lần đầu tiên trong 

giai đoạn Quý I kể từ năm 2016 đến năm 2021, số 

doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã có sự giảm 

sút. Bước sang Quý II/2021, mặc dù xuất hiện 

những ca bệnh đầu tiên của làn sóng Covid-19 lần 

thứ tư với biến chủng mới Delta kể từ cuối tháng 

4/2021, nhưng việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô 

của nước ta đã giúp cho tình hình đăng ký doanh 

nghiệp trong tháng 4, 5/2021 có những tín hiệu 

tích cực. Trong đó, số lượng doanh nghiệp gia 

nhập thị trường trong tháng 4/2021 đạt mức kỷ 

lục so với giai đoạn cùng kỳ các năm trước.  

Tuy nhiên, kể từ tháng 6/2021, tình hình đăng ký doanh nghiệp bắt đầu có 

dấu hiệu chững lại. Bối cảnh dịch bệnh cùng thời gian phong tỏa kéo dài đã khiến 

cho tình hình đăng ký doanh nghiệp trong những tháng tiếp theo có sự sụt giảm 

“nghiêm trọng” so với những năm trước. Sau thời gian dài chịu tác động dai dẳng 

của dịch Covid-19, sức lực của nhiều doanh nghiệp đã bị bào mòn. Đặc biệt, trong 

Quý III/2021 đã xuất hiện hiện tượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể 

cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Đồng thời, số lượng doanh nghiệp thành 

lập mới Quý III/2021 là thấp nhất trong giai đoạn Quý III kể từ năm 2015.  

Có thể nói, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với 

các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài liên tiếp (đặc biệt là Quý III/2021) 

đã khiến hoạt động SXKD và tinh thần khởi nghiệp của người dân bị ảnh hưởng 

Hình 2: Tình hình đăng ký doanh 

nghiệp năm 2021 

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký  

kinh doanh, Bộ KH&ĐT 

 



 

 

 

27 

 

nghiêm trọng trong năm qua. Trong năm 2021, có 116.839 doanh nghiệp ra đời, 

giảm 13,4% so với năm 2020, là mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay. Có đến 

14/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với năm 2020, chủ 

yếu là những ngành, nghề chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sản xuất phân phối, 

điện, nước, gas (giảm 79,2%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 25,6%); Nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (giảm 24,3%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 

23,0%) và Hoạt động dịch vụ khác (giảm 21,8%). 

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2021 là 4.135.966 

tỷ đồng (giảm 25,8% so với năm 2020), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp 

thành lập mới là 1.611.109 tỷ đồng (giảm 27,9% so với năm 2020). Có 43.526 

doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong năm 2021 (tăng 10,3% so 

với năm 2020), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động 

đạt 2.524.857 tỷ đồng (giảm 24,4% so với năm 2020). Vốn đăng ký bình quân 

trên một doanh nghiệp trong năm 2021 đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 16,8% so với năm 

2020. Điều này phần nào cho thấy những khó khăn do dịch bệnh gây ra trong năm 

qua đã khiến cho nhiều doanh nghiệp thiếu hụt dòng tiền, cùng với đó là tâm lý e 

ngại, thận trọng trong việc đầu tư các dự án kinh doanh mới hoặc mở rộng quy 

mô sản xuất. 

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 

2021 là 853.964 lao động, giảm 18,1% so với năm 2020.  

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương luôn dẫn đầu cả nước về số 

doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, trong năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề 

của dịch Covid-19, đã có sự sụt giảm về cả số doanh nghiệp đăng ký thành lập 

và số vốn đăng ký, cụ thể số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại địa phương 

này là 32.344, giảm 21,9%, số vốn đăng ký là 505.790 tỷ đồng, giảm 55,3% so 

với năm 2020. 

Dịch bệnh kéo dài cũng đã bào mòn sức lực của nhiều doanh nghiệp trong 

nước, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm, quy mô vốn 

nhỏ.  Có 119.828 doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động, giải thể trong năm 2021, 

tăng 17,8% so với năm 2020. Trong số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có tới 

54.960 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (chiếm 45,9%), tức là chưa rời thị 

trường mà tiếp tục “đóng băng” doanh nghiệp, chờ đợi thời điểm thích hợp để tìm 

kiếm cơ hội kinh doanh mới. 

Tính riêng Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2021 có 31.659 doanh 

nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể (chiếm 26,4% số doanh nghiệp rút lui của 

cả nước), giảm 2,6% so với năm 2020. Trong đó, phần lớn là doanh nghiệp tạm 
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ngừng kinh doanh có thời hạn (15.621 doanh nghiệp, tăng 13,2% so với năm 

ngoái, chiếm 28,4% số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh của cả nước). 

Sang đến năm 2022, nền kinh tế đi vào thích ứng và phục hồi, tình hình 

đăng ký doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới 

trong 8 tháng đầu năm 2022 là 101.325 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai 

đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021, 

trong đó: 

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2022 

là 3.638.409 tỷ đồng (tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó, số vốn 

đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.136.256 tỷ đồng (tăng 0,3% so với 

cùng kỳ năm 2021). Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt 

động đạt 2.502.153 tỷ đồng (tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2021), với 35.110 

lượt doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng (tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 

2021). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2022 

đạt 11,2 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2022 là 

48.126 doanh nghiệp, tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, con số 

doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tính trong 8 tháng đầu năm nay đã cao hơn 

số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong một năm của giai đoạn trước đây1. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở tất cả 17 lĩnh vực, trong đó phải kể 

đến các lĩnh vực đã chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian 

qua: Hoạt động dịch vụ khác (1.400 doanh nghiệp, tăng 222,6%); Sản xuất phân 

phối, điện, nước, gas (748 doanh nghiệp, tăng 192,2%); Giáo dục và đào tạo 

(1.201 doanh nghiệp, tăng 68,7%); Kinh doanh bất động sản (1.684 doanh nghiệp, 

tăng 61,3%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (18.063 doanh nghiệp, tăng 

58,3%) và Dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.765 doanh nghiệp, tăng 51,0%);... 

Dưới ảnh hưởng dai dẳng của dịch bệnh, trong 8 tháng đầu năm 2022 có 

104.317 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,0% so với cùng kỳ năm 

2021. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh 

doanh trong ngắn hạn (59.609 doanh nghiệp, chiếm 57,1% tổng số doanh nghiệp 

rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng đầu năm 2022). Trong đó: 

- Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong trong 8 tháng đầu 

năm 2022 là 59.609 doanh nghiệp, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2021. Phần 

lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 8 tháng đầu năm 2022 có thời gian 

                                                      
1 Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong các năm 2017; 2018; 2019; 2020 và 2021 lần lượt là 26.448; 34.010; 

39.421; 44.096 và 43.116 
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hoạt động ngắn (từ 0-5 năm) với 28.980 doanh nghiệp (chiếm 48,6%), tập trung 

chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 53.379 doanh nghiệp (chiếm 89,5%, 

tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2021).  

- Trong 8 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 

32.400 doanh nghiệp, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2021. So với cùng kỳ năm 

2021, số lượng các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể giảm ở 7/17 lĩnh vực và 

tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 28.568 doanh nghiệp (chiếm 

88,2%, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021). 

- Số doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng đầu năm 2022 là 12.308 doanh 

nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 8/17 ngành nghề kinh 

doanh có tỷ lệ doanh nghiệp đã giải thể giảm so với cùng kỳ năm 2021. Doanh 

nghiệp giải thể trong 8 tháng đầu năm 2022 chủ yếu là các doanh nghiệp có thời 

gian hoạt động ngắn (từ 0-5 năm) với 8.400 doanh nghiệp (chiếm 68,2%) và tập 

trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 10.725 doanh nghiệp (chiếm 

87,1%, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2021).  

2. Tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh 

nghiệp Việt Nam 

Dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD 

của doanh nghiệp, nền kinh tế thế giới và trong nước gặp khó khăn làm tổng cầu 

giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường đầu vào và đầu ra của doanh 

nghiệp; môi trường SXKD của doanh nghiệp bị xáo trộn.  

Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh, Chính phủ đã có chỉ đạo kịp thời về 

việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần 

“chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng, chống dịch. 

Điều này phần nào đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển của các doanh nghiệp. 

Theo Báo cáo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam 

của VCCI và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, đại dịch Covid-19 nhìn 

chung có tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp tại Việt Nam, với 87,2% doanh 

nghiệp cho biết chịu ảnh hưởng ở mức “phần lớn” hoặc “hoàn toàn tiêu cực”. 

Trong đó, chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn cả là các doanh nghiệp mới hoạt 

động dưới 03 năm, nhóm có quy mô siêu nhỏ, nhỏ… Do ảnh hưởng nặng nề của 

dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp cũng đã chọn cách rút lui khỏi thị trường bằng việc 

tạm ngừng kinh doanh có thời hạn hoặc giải thể. 

Có thể thấy, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực và mạnh mẽ đến quá 

trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, được thể hiện qua 4 giai đoạn của 

dịch bệnh như sau: 
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2.1. Giai đoạn 1 (từ 22/1/2020 đến 22/7/2020) 

Đây là giai đoạn đầu của dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam với việc phát hiện 

ca nhiễm đầu tiên vào ngày 23/1/2020. Việc này dẫn đến Chính phủ buộc phải 

đóng biên giới với Trung Quốc và cùng với đó là lệnh phong tỏa ở Trung Quốc 

đã làm gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu các ngành như may mặc, da giày, 

và điện tử; đồng thời, làm giảm nguồn cầu của nhiều ngành du lịch và lưu trú, gỗ 

và nội thất, và nông sản. Sang đến tháng 3/2020, tình hình dịch bệnh diễn biến 

phức tạp hơn khi liên tục xuất hiện những ca bệnh mới trong cộng đồng. Chính 

phủ đã phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, điều này đã làm giảm mạnh 

tiêu thụ nội địa với các sản phẩm và dịch vụ không thiết yếu. Vào giữa tháng 

3/2020, Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu áp dụng các biện pháp phong tỏa và giãn 

cách xã hội, dẫn tới cú sốc kinh tế đối với khu vực xuất khẩu của Việt Nam. 

Theo điều tra của Tổng cục Thống kê (tại thời điểm 10/4/2020-20/4/2020), 

có tới 85,7% số doanh nghiệp trên phạm vi cả nước bị tác động của dịch Covid-

19. Theo quy mô, các doanh nghiệp có quy mô càng lớn, tỷ lệ doanh nghiệp chịu 

tác động từ dịch Covid-19 càng cao. 

Điều này có thể lý giải, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường là những 

doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, có chuỗi giá trị liên kết trong 

nước và quốc tế chặt chẽ, rộng hơn nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ sẽ chịu tác 

động lan tỏa nhiều hơn khi dịch bệnh bùng phát trên phạm vi toàn cầu.  

Nhóm doanh nghiệp lớn (hiện chiếm 2,8% tổng số doanh nghiệp) là nhóm 

có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động nhiều nhất với 92,8%; tỷ lệ này của nhóm 

doanh nghiệp vừa là 91,1%, nhóm doanh nghiệp nhỏ là 89,7%; và nhóm doanh 

nghiệp siêu nhỏ (hiện chiếm 62,6% toàn bộ doanh nghiệp) là 82,1%.  

Theo loại hình doanh nghiệp, DN FDI là đối tượng đang chịu nhiều tác 

động của dịch Covid-19 nhất, với 88,7%; tỷ lệ này đối với nhóm doanh nghiệp 

Nhà nước và doanh nghiệp ngoài Nhà nước lần lượt là 87,3% và 85,5%.  

Theo khu vực kinh tế, tại thời điểm hiện nay, khu vực công nghiệp và xây 

dựng và khu vực dịch vụ đang chịu nhiều tác động nhất từ dịch Covid-19 với tỷ lệ 

doanh nghiệp bị tác động lần lượt là 86,1% và 85,9%; trong khi khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng ít hơn với 78,7% (tuy nhiên quy mô của các 

doanh nghiệp khu vực này chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp trong toàn bộ doanh nghiệp). 

Đáng chú ý, một số ngành kinh tế có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động tiêu 

cực của dịch Covid-19 cao, điển hình như: ngành hàng không 100%; ngành dịch 

vụ lưu trú 97,1%; dịch vụ ăn uống 95,5%; hoạt động của các đại lý du lịch 95,7%; 
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giáo dục và đào tạo 93,9%; tiếp đến là các ngành dệt, may, sản xuất da, các sản 

phẩm từ da, sản xuất các sản phẩm điện tử, sản xuất ô tô đều có tỷ lệ trên 90%. 

Theo vùng kinh tế: Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung (vùng có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du 

lịch, khách sạn, nhà hàng) là hai vùng có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động nhiều 

nhất từ dịch Covid-19, với tỷ lệ trên 88,5%. Một số địa phương như: Hà Nội, Hải 

Phòng, Khánh Hòa,… có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 cao 

nhất, trên 92%. Các tập đoàn, tổng công ty có quy mô kinh tế lớn có tỷ lệ doanh 

nghiệp chịu tác động lên tới 94,6%. 

Qua khảo sát điều tra của Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 kéo theo hàng 

loạt những vấn đề mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt như: Thiếu hụt nguồn 

vốn cho SXKD, thị trường cung - cầu trong nước bị thu hẹp, hoạt động xuất, nhập 

khẩu bị đình trệ… Cụ thể: 

(i) Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp: Có tới 57,7% số doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 cho rằng, thị trường tiêu thụ bị giảm mạnh. Đáng chú ý, 

trong các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, có tới 47,2% doanh nghiệp khẳng 

định hàng hóa sản xuất ra không xuất khẩu được. Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp 

đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của đại bộ phận doanh nghiệp hiện nay. Trong 

giai đoạn hiện nay, thị trường tiêu thụ trong nước và thị trường xuất khẩu đều gặp 

khó khăn. Đây là hệ quả tất yếu khi đại dịch bùng phát, người dân Việt Nam và 

các nước thuộc thị trường xuất khẩu truyền thống của nước ta (Mỹ, Trung Quốc, 

EU, Nhật..) phải thực hiện giãn cách xã hội, lao động mất việc làm, thu nhập giảm 

sút nên nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. 

Theo quy mô doanh nghiệp: Có 68,1% doanh nghiệp có quy mô lớn và 

64,7% doanh nghiệp có quy mô vừa là các nhóm chịu nhiều ảnh hưởng nhất do 

thị trường tiêu thụ bị thu hẹp. Đây cũng là hai khu vực doanh nghiệp chiếm tỷ 

trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của toàn bộ nền kinh tế. Doanh nghiệp không 

chỉ chịu ảnh hưởng nhiều bởi thị trường tiêu thụ trong nước bị thu hẹp mà còn do 

hàng hóa sản xuất ra không xuất khẩu được. Trong số các doanh nghiệp có hoạt 

động xuất khẩu, tỷ lệ doanh nghiệp không xuất khẩu được hàng hóa lên tới 56,9% 

và 46,2% cho nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn và quy mô vừa; tỷ lệ này ở nhóm 

doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ thấp hơn với 40,7% và 28,0%. 

Theo loại hình doanh nghiệp: Có 61,2% DN FDI chịu tác động từ thị trường 

tiêu thụ và có đến 53,8% doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu không xuất khẩu 

được hàng hóa. 

Theo ngành kinh tế: Một số ngành công nghiệp trọng điểm đang phải đối 
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mặt với những khó khăn khi hầu hết các doanh nghiệp quy mô lớn phụ thuộc 

nhiều vào thị trường xuất khẩu, như: Đối với doanh nghiệp xuất khẩu ngành may 

mặc và da giày, tỷ lệ doanh nghiệp không xuất khẩu được hàng hóa lần lượt là 

64,5% và 65,0%. Tiếp theo, ngành sản xuất các sản phẩm điện tử và sản xuất ô tô 

cũng gặp khó khăn khi doanh nghiệp không xuất khẩu được hàng hóa chiếm tỷ lệ 

khá cao, trên 45,0%. 

(ii) Thị trường cung cấp nguyên liệu đầu vào bị thiếu hụt 

Dịch Covid-19 càng kéo dài, nguyên vật liệu đầu vào dự trữ của doanh 

nghiệp càng cạn kiệt. Đây là vấn đề dễ dàng nhận thấy khi thị trường nhập khẩu 

chủ yếu của Việt Nam đều là các nước phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ dịch 

như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản (điều này thể hiện rõ nhất trong giai đoạn 

đầu dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Trung Quốc)… 

Tại thời điểm điều tra, đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành may 

mặc và da giày cần sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu, tỷ lệ doanh nghiệp 

thiếu hụt lên tới 70,3% đối với ngành may mặc và 71,0% đối với ngành da giày. 

Ngành sản xuất các sản phẩm điện tử và sản xuất ô tô có tỷ lệ thiếu hụt nguyên 

vật liệu nhập khẩu lần lượt là 62,1% và 58,1%. 

(iii) Thiếu hụt nguồn vốn cho SXKD 

Có tới 45,4% số doanh nghiệp khảo sát bị thiếu hụt nguồn vốn cho SXKD, 

đây là một trong những khó khăn hàng đầu của doanh nghiệp hiện nay và cũng là 

tình trạng chung của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. 

(iv) Những gánh nặng của doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19 

Chi trả công lao động được đánh giá là gánh nặng lớn nhất đối với doanh 

nghiệp thời điểm hiện nay. Dịch Covid-19 làm cho tình hình kinh tế Việt Nam 

gặp khó khăn, hoạt động SXKD của doanh nghiệp bị đình trệ, bên cạnh đó doanh 

nghiệp còn chịu áp lực từ các khoản chi phí rất lớn để duy trì hoạt động như: chi 

phí thuê mặt bằng, chi trả lãi vay ngân hàng, trả công cho lao động, chi phí thường 

xuyên khác… 

Nhiều doanh nghiệp đã phải áp dụng các giải pháp tạm thời như cắt giảm 

lao động, cho lao động nghỉ việc không lương, giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm 

lương lao động, thu hẹp quy mô SXKD hoặc tạm ngừng hoạt động. 

Do tác động của dịch Covid, có tới 66,8% số doanh nghiệp phải áp dụng 

các giải pháp liên quan đến lao động. Giải pháp cho lao động giãn việc/nghỉ luân 

phiên có 39,5% doanh nghiệp lựa chọn, cao nhất trong các giải pháp về lao động; 

có 28,4% doanh nghiệp áp dụng giải pháp cắt giảm lao động; 21,3% doanh nghiệp 
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cho lao động nghỉ không lương và 18,9% doanh nghiệp giảm lương lao động. 

2.2. Giai đoạn 2 (Từ ngày 23/7/2020 đến ngày 27/1/2021) 

Từ cuối tháng 7, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại khi Việt Nam 

chính thức ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên tình dịch bệnh 

và KTXH có một số điểm khác biệt so với trước đây, đó là: (i) Việt Nam đã có 

kinh nghiệm trong kiểm soát dịch bệnh thể hiện qua công tác ứng phó, khoanh 

vùng, kiểm soát dịch bệnh được thực hiện nhanh chóng, chuẩn xác; (ii) Triển vọng 

vắc-xin đã khả quan hơn khi một số quốc gia đã tiến hành thử nghiệm trên người, 

nhiều quốc gia nỗ lực phát triển vắc-xin với tốc độ nhanh, hứa hẹn sẽ có kết quả 

trong thời gian tới; (iii) Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 có nhiều dấu 

hiệu tích cực.  

Tuy nhiên, dịch bệnh đã kéo dài hơn so với dự báo và vẫn chưa xác định 

được thời điểm kết thúc, điều này tiếp tục tác động tiêu cực đến tình hình hoạt 

động sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp. GDP quý III/2020 ước tính tăng 

2,62% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý III các năm trong 

giai đoạn 2011-2020. Ngành nông nghiệp tăng 1,65%, chỉ cao hơn mức tăng 

trưởng 0,02% và 0,91% của 9 tháng năm 2016 và năm 2019 trong giai đoạn 2011-

2020; ngành thủy sản tăng 2,44%, chỉ cao hơn mức tăng 2,11% và 1,81% của 9 

tháng năm 2015 và 2016 trong giai đoạn 2011-2020. 

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp 9 tháng năm 

2020 tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng cùng 

kỳ các năm 2011-2020. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,6%, thấp hơn 

mức tăng của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2020. Ngành khai khoáng 

giảm 5,35%, làm giảm 0,32 điểm phần trăm mức tăng tổng giá trị tăng thêm của 

toàn nền kinh tế; Ngành xây dựng tăng 5,02%, chỉ cao hơn mức tăng trưởng âm 

0,01% và 2,78% của 9 tháng năm 2011 và 2012 trong giai đoạn 2011-2020. 

Khu vực dịch vụ trong 9 tháng đạt mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm 

2011-2020. Trong khu vực dịch vụ, ngành vận tải, kho bãi giảm 4%, làm giảm 

0,14 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 17,03%, làm giảm 

0,76 điểm phần trăm của khu vực dịch vụ. 

GDP quý IV ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng 

thấp nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011-2020; các chỉ số về lao động, 

việc làm và thu nhập của người lao động quý IV và cả năm 2020 vẫn giảm so với 

cùng kỳ năm trước. 
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2.3. Giai đoạn 3 (Từ ngày 28/1/2021 đến ngày 26/4/2021) 

Giai đoạn này tiếp tục ghi nhận những ca bệnh mới ở tỉnh Hải Dương và 12 

tỉnh thành phố khác. Ở đợt dịch thứ 3, dịch đã bắt đầu tấn công vào các khu công 

nghiệp với tâm dịch là Hải Dương. Trong đợt dịch này, Việt Nam có thêm 1.301 

ca mắc (910 ca trong nước) và không ghi nhận thêm ca tử vong nào. Sau một năm 

chống chịu với những tác động dai dẳng của dịch bệnh, sang Quý I năm 2021, các 

doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải nhiều khó khăn do việc đóng cửa biên giới 

giữa nhiều quốc gia, thương mại quốc tế chưa thông suốt đặc biệt với thị trường 

quan trọng với Việt Nam như Trung Quốc, chi phí đầu vào đắt đỏ hơn.   

Để đánh giá sơ bộ về tác động của dịch Covid-19 đến tình hình đăng ký 

doanh nghiệp, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã thực hiện một cuộc khảo sát 

nhanh doanh nghiệp tại 04 thành phố là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà 

Nẵng với tổng số 350 doanh nghiệp. Trong số doanh nghiệp khảo sát, có 24,2% 

doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong đó 

có 75,3% các doanh nghiệp tạm ngừng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, 9,4% doanh 

nghiệp tạm ngừng để tái cơ cấu doanh nghiệp. 

Qua kết quả khảo sát cho thấy, trong 

tổng số 350 doanh nghiệp, có 215 doanh 

nghiệp được hỏi có doanh thu giảm so với 

năm 2019 (chiếm 64,2%), 72 doanh nghiệp có 

doanh thu tăng so với năm 2019 (chiếm 

21,5%). Có 85% doanh nghiệp trả lời dịch 

bệnh Covid-19 có tác động tiêu cực đến hoạt 

động SXKD của doanh nghiệp. Trong đó, các 

khó khăn phổ biến mà doanh nghiệp gặp phải, 

bao gồm: Thị trường tiêu thụ sụt giảm (chiếm 

59,9%); Không thanh toán được các chi phí 

kinh doanh do thiếu nguồn thu (chiếm 

59,5%); Khó khăn trong thanh toán 

lương/BHXH/BHYT/Bảo hiểm thất nghiệp 

(40,1%); Khó khăn trong việc thanh toán các 

khoản vay (39,8%) và Khó khăn trong thanh 

toán chi phí thuê nhà xưởng, văn phòng, địa 

điểm kinh doanh (39,1%). 

Khảo sát do VCCI phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thực hiện 

công bố vào 12/3/2021 cũng đã cho thấy toàn cảnh sự ảnh hưởng của dịch Covid-

Hình 3: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến 

doanh nghiệp theo khảo sát của VCCI 
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19 đến cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, có 87,2% doanh nghiệp ở hầu hết các 

ngành nghề bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Chỉ có 11% doanh nghiệp 

cho biết “không bị ảnh hưởng gì” và gần 2% ghi nhận tác động “hoàn toàn tích 

cực” hoặc “phần lớn tích cực”. Những ảnh hưởng chủ yếu là: doanh nghiệp gặp 

trở ngại khi tiếp cận khách hàng, chuỗi cung ứng đứt gãy, mất cân đối dòng tiền, 

khó khăn trong quản trị lao động. Số lao động bị cho nghỉ việc xấp xỉ 30% tổng 

số lao động trong doanh nghiệp và ảnh hưởng nhiều hơn đến các doanh nghiệp tư 

nhân quy mô nhỏ, siêu nhỏ. 

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết 04 ảnh hưởng lớn của dịch 

bệnh tới hoạt động kinh doanh là khó tiếp cận khách hàng, thiếu hụt dòng tiền, 

phải giảm lao động và đứt gãy chuỗi cung ứng. Lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất 

là may mặc (97% doanh nghiệp), thông tin, truyền thông (96% doanh nghiệp), 

thiết bị điện (94% doanh nghiệp), sản xuất xe có động cơ (93% doanh nghiệp)… 

Các khó khăn lớn nhất với doanh nghiệp tư nhân trong đại dịch COVID-19 

xếp theo tỷ lệ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lần lượt là tiếp cận khách hàng (50%), 

dòng tiền (46%), lao động (38%), và chuỗi cung ứng (33%). 

2.4. Giai đoạn 4 (Từ ngày 27/4/2021) 

Kể từ cuối tháng 4/2021, Việt Nam đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-

19 thứ tư và dịch diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhiều thách thức với nhiều 

ổ dịch tại nhiều địa phương, tập trung ở một số khu công nghiệp, có tốc độ lây lan 

nhanh. Sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh khiến cho hoạt động kinh tế nước ta 

trong năm 2021 suy giảm mạnh, chủ yếu do các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt 

được áp dụng trên phạm vi rộng, thời gian kéo dài theo Chỉ thị 16 để kiểm soát 

dịch bệnh, đặc biệt tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Hà 

Nội; tổng GRDP của 20 tỉnh, thành phố này chiếm gần 57% GDP. Trong đó khu 

vực công nghiệp, xây dựng chiếm gần 53% khu vực công nghiệp và xây dựng của 

cả nước; khu vực dịch vụ chiếm hơn 63%. Do chiếm tỷ trọng lớn nên mỗi biến 

động trong tăng trưởng GRDP của các tỉnh, thành phố trọng điểm này đều có ảnh 

hưởng không nhỏ tới GDP của toàn nền kinh tế. Khi đại dịch bùng phát, giãn cách 

xã hội kéo dài dẫn đến đứt gãy lưu thông, SXKD bị đình trệ. Nhiều doanh nghiệp 

đã buộc phải lựa chọn phương án sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm 

đến” nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nếu không sẽ phải tạm ngừng hoạt 

động làm ảnh hưởng đến các đơn hàng đã ký kết trước đó. Tuy nhiên, để hoạt 

động như vậy các doanh nghiệp cũng phải chịu chi phí vận hành rất lớn, lực lượng 

lao động thiếu hụt do nghỉ việc, cung ứng nguyên vật liệu bị gián đoạn nên nhiều 

doanh nghiệp xuất khẩu đã không thể hoàn thành đơn hàng đúng hạn, phải giãn 
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hoặc hủy bỏ hợp đồng. Nhiều doanh nghiệp bị phá sản, giải thể do kiệt quệ, không 

đủ lực để chống chịu dịch bệnh kéo dài. Một số doanh nghiệp phải tạm ngừng 

kinh doanh hoặc kinh doanh cầm chừng, trì hoãn việc sản xuất do không hiệu quả, 

thua lỗ trong điều kiện rất khó khăn. 

Trong khâu lưu thông, vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố bị hạn 

chế tối đa, thậm trí mọi loại hình vận tải phải ngưng hoạt động tại các tỉnh giãn 

cách xã hội. Hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng gặp nhiều khó khăn do 

không thể lưu thông được hàng hóa nông sản. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp 

chế biến lương thực, thực phẩm ngừng thu mua nông sản, doanh nghiệp đóng 

hàng xuất khẩu không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng khiến nhiều nông sản 

(lúa, hoa quả các loại) không thể xuất khẩu. Không thể tiêu thụ sản phẩm do ách 

tắc khâu lưu thông, chi phí vận tải, bảo quản tăng cao nên giá thu mua hàng nông 

sản giảm mạnh nhưng giá bán tới tay người tiêu dùng ở mức cao do chi phí lưu 

thông tăng cao. Tùy vào tình hình dịch bệnh, các địa phương đã thực hiện giãn 

cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16+, Chỉ thị 16 hoặc Chỉ thị 15 dẫn đến các 

hoạt động thương mại, lưu trú ăn uống rơi vào tình trạng bế tắc. Hầu hết các cơ 

sở kinh tế trong lĩnh vực này phải đóng cửa; chỉ một số cơ sở lưu trú được phép 

cung cấp dịch vụ cho người bị cách ly có thể hoạt động cầm chừng để duy trì 

không rơi vào tình trạng phá sản. 

Kết quả điều tra của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh vào tháng 6/2021 về 

những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải dẫn đến việc rút lui khỏi thị trường 

cho thấy: 

 - Có 86,9% doanh nghiệp không có khách hàng do tác động của dịch bệnh; 

nhiều trường hợp cho biết bị gián đoạn, ngưng trệ hoạt động, thậm chí dừng hoạt 

động do tình hình dịch và đứng trước bờ vực phá sản bởi thị trường giảm cầu đột 

ngột, dẫn tới doanh thu cũng như vấp phải những rủi ro về thu hồi nợ và mất khả 

năng thanh toán; 

- 62% doanh nghiệp phản hồi khó tiếp cận vốn vay vì không có tài sản thế 

chấp và có 40,9% doanh nghiệp cho rằng quy trình vay vốn phức tạp; 

- Các doanh nghiệp tham gia khảo sát đều gặp khó khăn trong thanh toán 

các khoản thuế, phí, và các chi phí khác, trong đó nổi bật là chi phí thuê nhà 

xưởng, văn phòng, địa điểm kinh doanh (63,5%); thanh toán 

lương/BHXH/BHYT/BH thất nghiệp (chiếm 45,6%) và thanh toán thuế (40,5%);  

- Nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc áp dụng CNTT vào 

SXKD bởi mô hình kinh doanh cũ, không đáp ứng được nhu cầu sản phẩm/dịch 

vụ mới của thị trường (chiếm 45%). Bên cạnh đó, có 41,9% doanh nghiệp khó 
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khăn về tài chính cho việc CĐS.  

- Dịch bệnh cũng làm tăng giá nguyên liệu, hàng hóa đầu vào trong nước 

và từ nước ngoài gia tăng, dẫn đến khan hiếm nguyên vật liệu và chi phí sản xuất; 

Cũng theo kết quả điều tra khảo sát do VCCI thực hiện tháng 9/2021 trên 

gần 3.000 doanh nghiệp, cho thấy có tới 93,9% doanh nghiệp cho biết tác động 

của dịch ở mức độ "hoàn toàn tiêu cực" và "phần lớn là tiêu cực", tăng so với con 

số 87,2% của khảo sát năm 2020. Trong đó, khoảng 60% doanh nghiệp cho biết 

tác động của Covid-19 "phần lớn là tiêu cực" và 34% doanh nghiệp nhận định 

Covid-19 tác động "hoàn toàn tiêu cực" (gấp đôi so với mức 15% của năm 2020). 

Chỉ có khoảng 4% cho biết không bị ảnh hưởng bởi dịch và khoảng 2% cho biết 

đại dịch có tác động tích cực mang lại cơ hội cho doanh nghiệp để phát triển. 

Về lao động, trung bình có 90,8% doanh nghiệp đã giảm quy mô lao động 

trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh. Nói cách khác, cứ khoảng 10 doanh nghiệp thì có 

xấp xỉ 9 doanh nghiệp chấp nhận cho người lao động thôi việc do hoạt động sản 

xuất kinh doanh kém khả quan trong thời gian dịch bệnh bùng phát. 

Về chuỗi giá trị, trung bình có 96,2% doanh nghiệp gặp ít nhất một trong 

các vấn đề liên quan đến chuỗi giá trị. Các vấn đề này có thể là khó tiếp cận khách 

hàng, mất cân đối dòng tiền, khó khăn khi quản lý nhân công hay đứt gãy chuỗi 

cung ứng. 

Trong đó, đại dịch khiến khoảng 61,8% doanh nghiệp khó tiếp cận khách 

hàng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, dịch bệnh gây đình đốn nhiều hoạt động 

sản xuất kinh doanh khiến việc quản lý tài sản, dòng tiền trở thành một thách thức 

lớn. Có 57,6% doanh nghiệp gặp phải khó khăn này. 

Việc triển khai các biện pháp giãn cách xã hội đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ 

chức lại mô hình làm việc và duy trì trong một thời gian dài tình trạng làm việc 

từ xa. Chính vì thế, khoảng 57,2% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong quản 

lý nhân sự trong thời kỳ dịch bệnh. Tương tự, dịch bệnh trên toàn cầu gây ra trở 

ngại lớn về duy trì chuỗi cung ứng với 51,4% doanh nghiệp bị ảnh hưởng. 

Đại dịch Covid-19 kéo dài khiến doanh thu của 71% doanh nghiệp dự kiến 

năm 2021 giảm so với năm 2020. Đáng lưu ý, 93% doanh nghiệp trong lĩnh vực 

y tế và trợ giúp xã hội báo cáo doanh thu dự kiến năm 2021 (năm thứ hai xảy ra 

dịch bệnh) bị sụt giảm so với năm 2020 (năm dịch bệnh thứ nhất). 

Đặc biệt, làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19 từ ngày 27/4/2021 đến nay đã 

nhanh chóng lan ra 40 tỉnh, thành phố, trong đó có cả các trung tâm kinh tế lớn nhất 
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cả nước như thành phố Hồ Chí Minh và thành phố 

Hà Nội, khiến nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ. 

Chỉ tính đến ngày 28/5, sản lượng hàng hóa 

của các khu vực trọng điểm công nghiệp phía Bắc, 

cụ thể là tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc có 

thể sụt giảm tầm 50% do ảnh hưởng của dịch 

bệnh,... kéo theo sự sụt giảm nghiêm trọng giá trị 

của các chuỗi vận tải, logistics, xuất khẩu liên 

quan trên phạm vi toàn quốc do chuỗi liên kết sản 

xuất trải rất rộng. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hàng không 

tiếp tục bị "đóng băng" gần như mọi hoạt động, 

kéo theo hơn 2 triệu lao động ngành này bị mất 

việc làm hoặc cắt giảm mạnh lượng công việc. 

Thiệt hại kinh tế mỗi ngày do giãn cách, cách ly 

là rất lớn. 

3. Tác động của Covid-19 đến các doanh nghiệp do nữ làm chủ 

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 26,5% số doanh nghiệp đang hoạt 

động và có đóng góp đáng kể cho nền kinh tế. Những doanh nghiệp này chủ yếu 

có quy mô siêu nhỏ và nhỏ (chiếm 93,2%), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch 

vụ (79,2%). 

Theo Báo cáo “Đánh giá tác động của Covid-19 đối với các doanh nghiệp 

siêu nhỏ, nhỏ và vừa ở Việt Nam, đặc biệt là các DNNVV do nữ làm chủ”, ngày 

càng có nhiều nghiên cứu xác nhận rằng Covid-19 không chỉ gây ra nhiều sự cố 

bất ngờ cho nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo ra một trạng thái “bình thường mới” 

khiến các doanh nghiệp phải điều chỉnh mô hình và hoạt động SXKD. Covid-19 

đã và tiếp tục là một thử thách toàn cầu cho tất cả các doanh nghiệp. 

Báo cáo đã thực hiện khảo sát các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, hoạt 

động trong tất cả các ngành kinh tế từ ngày 27/5/2020 đến ngày 15/6/2020, với 

220 doanh nghiệp tham gia trả lời. 

Theo đó, tác động của Covid-19 đối với hoạt động SXKD của các DNNVV 

do nữ làm chủ phần nào nặng nề hơn so với các DNNVV do nam làm chủ, mặc 

dù lý do của sự khác biệt về giới tính này là không rõ ràng. 56% DNNVV do nữ 

làm chủ không SXKD được hoặc gián đoạn do giãn cách xã hội (con số này ở 

DNNVV do nam làm chủ là 43%). Tình hình hoạt động của doanh nghiệp do nữ 

làm chủ có phần khó khăn hơn so với mặt bằng chung, 15,7% doanh nghiệp do 

Hình 4: Ảnh hưởng của Covid-19 đến 

doanh thu của doanh nghiệp trong năm 

2021 so với năm 2020 theo khảo sát của 

VCCI 
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nữ làm chủ doanh thu quý 1 giảm trên 

75% so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ này 

ở doanh nghiệp do nam làm chủ là 

7,7%), 14,2% doanh nghiệp do nữ làm 

chủ có doanh thu 6 tháng đầu năm giảm 

trên 75% (tỷ lệ này ở doanh nghiệp do 

nam làm chủ là 7,9%). Có 11,1% Doanh 

nghiệp do nữ làm chủ dự báo doanh thu 

năm 2020 giảm trên 75% so với năm 

2019 (tỷ lệ này ở doanh nghiệp do nam 

làm chủ là 10%). 

- Các DNNVV lo ngại về tác động tiêu cực của Covid-19 đến doanh thu dự 

kiến của năm 2020, 36,1% DNNVV dự kiến giảm doanh thu bị giảm ít nhất 50%, 

trong khi 40,4% DNNVV dự báo doanh thu cho năm 2020 sẽ giảm 20-50% so với 

năm 2019. Doanh nghiệp do nữ làm chủ có phần lạc quan hơn các doanh nghiệp 

do nam làm chủ khi dự báo về tình hình hoạt động SXKD nếu Covid-19 kéo dài. 

- Cuộc khủng hoảng do Covid-19 

gây ra là một cú sốc từ phía cầu đối với 

các DNNVV của Việt Nam. Phụ thuộc 

nhiều vào dòng tiền, việc thiếu hụt nguồn 

cầu và doanh thu đã khiến nhiều doanh 

nghiệp phải vật lộn với tình trạng thiếu 

vốn lưu động. Chỉ có một tỷ lệ tương đối 

nhỏ các doanh nghiệp gặp khó khăn về 

nguồn cung đầu vào. 

- Ứng phó với Covid-19, gần 50% DNNVV tham gia cuộc khảo sát này đã 

phải cắt giảm lương và/hoặc giờ làm việc của nhân viên. Cắt giảm chi phí không 

cần thiết (44,5% doanh nghiệp), Đàm phán điều khoản thanh toán cho chi phí đầu 

vào và chi phí khác (38,6% doanh nghiệp), Thu hẹp quy mô SXKD (37,3% doanh 

nghiệp). Đáng chú ý, số DNNVV do nữ làm chủ phải tạm ngừng một phần hoặc 

toàn bộ hoạt động kinh doanh cao gấp đôi (29,9%) so với DNNVV do nam làm 

chủ (15,1%). 

Bên cạnh đó, tình hình đăng ký doanh nghiệp do nữ làm chủ cũng cho thấy 

những ảnh hưởng của Covid-19 tới đối tượng này.  

Năm 2020, số doanh nghiệp do nữ làm chủ thành lập mới đạt 42.017 doanh 

nghiệp, chiếm 31,1% tổng số doanh nghiệp và giảm 1,9% so với năm 2019. Số 

Hình 5: Nguy cơ phát sản của DN nếu Covid-19 kéo dài 

Nguồn: Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT và 

UNESCAP 

 

Hình 6: Khó khăn Covid-19 gây ra cho DN 

Nguồn: Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT 

và UNESCAP 
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doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể tăng mạnh với 15.791 doanh 

nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh (chiếm 33,9%, tăng 36% so với năm 2019) 

và 6.463 doanh nghiệp giải thể (chiếm 37% và tăng 9,7% so với năm 2019). 

Bước sang năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới do nữ làm chủ đạt 

36.269 doanh nghiệp, chiếm 31% tổng số doanh nghiệp và giảm 13,7% so với 

năm 2020. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng với 18.894 doanh nghiệp 

đăng ký tạm ngừng kinh doanh (chiếm 34,4%, tăng 19,7% so với năm 2020). 

III. THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA DOANH NGHIỆP 

TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG COVID-19 

1. Thực trạng khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam trong bối 

cảnh Covid-19  

1.1. Thực trạng và cách thức doanh nghiệp thích ứng và vượt qua 

khủng hoảng  

Để ứng phó trước đại dịch, mỗi doanh nghiệp đều lựa chọn những hướng 

đi riêng, những giải pháp cấp bách để nỗ lực duy trì hoạt động, chờ đợi thời cơ 

phát triển trở lại và đạt mục tiêu tăng trưởng như kỳ vọng. Song cũng có nhiều 

doanh nghiệp buộc lòng phải ngừng hoạt động, rời khỏi thị trường do bị giảm sút 

khả năng tiếp cận khách hàng, mất cân bằng về dòng tiền, bị gián đoạn chuỗi cung 

ứng dẫn tới phải cho lao động nghỉ việc...; đặc biệt đó là các doanh nghiệp có quy 

mô nhỏ và siêu nhỏ, các doanh nghiệp trẻ có thời gian thành lập ngắn từ 0-5 năm. 

Điều này có thể thấy qua số liệu doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Năm 2020 

có 101.719 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 13,9% so với năm 2019. 

Năm 2021 cũng là một trong những năm có số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi 

thị trường cao nhất2 trong nhiều năm trở lại đây do những khó khăn, thách thức 

dịch Covid-19 gây ra.  

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, tính đến hết năm 2021, trên cả nước có 

khoảng 857.5513 doanh nghiệp đang hoạt động SXKD, tăng 5,7% so với cùng kỳ 

năm trước, và tăng gần 13%4 so với năm 2019. Điều này cho thấy sự kiên cường của 

cộng đồng doanh nghiệp đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, quả cảm chiến đấu với 

dịch bệnh và biến khả năng ấy trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của nền kinh tế.  

                                                      
2 Theo số liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong năm 2021, có 119.800 

doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường 
3 Theo Sách trắng Doanh nghiệp 2021, tính đến 31/12/2020, cả nước có 811.538 doanh nghiệp 

đang hoạt động SXKD.  
4 Theo Sách trắng Doanh nghiệp 2021, tính đến 31/12/2019, cả nước có 758.610 doanh nghiệp 

đang hoạt động SXKD. 
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Báo cáo “Khủng hoảng là chất xúc tác: Tăng tốc chuyển đổi” được Deloitte 

công bố tháng 8/2021 đã chỉ ra mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng mỗi doanh 

nghiệp cũng đang tự tìm cho mình những lối đi riêng để có thể ứng phó với ảnh 

hưởng của dịch bệnh, từ đó dần dần phục hồi và phát triển. Trước các thách thức 

của dịch Covid-19, doanh nghiệp phải suy ngẫm lại chiến lược, phải tái cấu trúc, 

đào tạo lại nguồn lao động, chú trọng nhiều hơn đến thị trường nội địa, xây dựng 

ngành công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng trong nước; đồng thời, đa dạng hoá 

thị trường tiêu thụ và nguồn cung ứng nguyên, nhiên liệu cho hoạt động của chính 

mình… Các sáng kiến trong ứng phó với đại dịch Covid-19 cùng với tiến trình CĐS 

đã được các doanh nghiệp tích cực triển khai đã từng bước đem lại hiệu quả như 

mong muốn, không chỉ giúp duy trì hoạt động mà còn tạo tiền đề để doanh nghiệp 

tích lũy nguồn lực và có những đột phá trong bối cảnh mới, thách thức mới. 

Theo kết quả Báo cáo “Tác 

động của dịch bệnh Covid-19 đối với 

doanh nghiệp Việt Nam-Một số phát 

hiện chính từ điều tra doanh nghiệp 

năm 2020” của VCCI phối hợp với 

Ngân hàng thế giới thực hiện được 

công bố tháng 4/2021 đã chỉ ra rằng 

hầu hết các doanh nghiệp đã áp dụng 

một hoặc nhiều biện pháp để giảm 

thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh 

Covid-19. Có 92% doanh nghiệp tư 

nhân và 96% DN FDI cho biết đã thực hiện một hoặc nhiều biện pháp ứng phó. 

Biện pháp mà nhiều doanh nghiệp thực hiện hơn cả là cấp đồ bảo hộ phòng dịch 

cho người lao động, với 57% doanh nghiệp tư nhân và 71% doanh nghiệp SXKD. 

Kể đến là việc doanh nghiệp chủ động triển khai phương thức, mô hình làm việc 

mới, linh hoạt hơn (37% doanh nghiệp tư nhân và 40% DN FDI). Dữ trữ hàng hóa 

và nguyên vật liệu là giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn tiếp theo (20% 

doanh nghiệp tư nhân và 24% DN FDI). Một số doanh nghiệp đã tìm kiếm các 

giải pháp mới/thay thế chuỗi cung ứng (16% doanh nghiệp tư nhân và 24% DN 

FDI). Có 13% doanh nghiệp tư nhân và 15% doanh nghiệp đã tiến hành hoạt động 

kỹ năng số cho người lao động để triển khai phương pháp làm việc trực tuyến.   

Ở một nghiên cứu khác được thực hiện từ tháng 11-12/2021 bởi Cục Quản 

lý đăng ký kinh doanh, với nội dung “Giải pháp doanh nghiệp phục hồi hoạt động 

và thích nghi với dịch Covid-19” đã cho thấy những giải pháp doanh nghiệp đã 

chủ động áp dụng để ứng phó với dịch Covid-19 nhằm duy trì hoạt động SXKD:  

Hình 7: Các biện pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực 

của dịch bệnh Covid-19 theo quy mô của doanh nghiệp 

Nguồn: VCCI 
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Phân theo nhóm giải pháp được 

doanh nghiệp lựa chọn ưu tiên áp dụng 

thì: Có 41% doanh nghiệp lựa chọn đã 

chuẩn bị kế hoạch SXKD thích ứng với 

tình hình dịch bệnh. Có 29,5% doanh 

nghiệp cho biết đã chủ động tìm kiếm thị 

trường mới, tìm kiếm các quan hệ đối tác, 

bạn hàng mới hoặc đa dạng hóa sản phẩm 

và nguồn nguyên liệu đầu vào. Nhóm 

giải pháp nhiều doanh nghiệp lựa chọn 

đứng thứ 3 là thay đổi mô hình kinh 

doanh để thích ứng với xu hướng tiêu 

dùng mới (chiếm 23,2%), tiếp theo là 

nâng cao năng lực quản trị nội bộ của 

doanh nghiệp (chiếm 23,1%). Tỷ lệ các 

doanh nghiệp áp dụng giải pháp về năng 

suất lao động, chính sách lao động và 

CĐS lần lượt là 16,7% và 13,7%. 

Phân theo quy mô vốn: Lựa chọn 

của các doanh nghiệp có quy mô vốn 

khác nhau có sự khác nhau trong việc lựa 

chọn áp dụng các giải pháp ứng phó với 

Covid-19. 

Giải pháp được doanh nghiệp ở tất 

cả 5 quy mô vốn5 lựa chọn với tỷ lệ cao 

nhất là chuẩn bị kế hoạch SXKD thích 

ứng với dịch bệnh. Điều này cho thấy các 

doanh nghiệp đều đề cao yếu tố chủ động 

thích ứng linh hoạt với các yếu tố rủi ro 

bên ngoài.  

Với giải pháp được doanh nghiệp lựa chọn nhiều thứ hai, có sự khác biệt 

giữa các doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng và quy mô vốn dưới 100 

tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng chọn giải pháp 

nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp (35,1% doanh nghiệp chọn giải pháp 

                                                      
5 Tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn giải pháp này trên tổng số doanh nghiệp tham gia khảo sát phân theo các quy mô 

vốn lần lượt như sau: Ở quy mô vốn siêu nhỏ (vốn dưới 3 tỷ đồng): 33,1%; quy mô nhỏ (vốn từ trên 3-20 tỷ đồng 

chiếm 43,6%; quy mô từ trên 20-100 tỷ đồng: 56,4% và quy mô trên 100 tỷ đồng: 58,3%. 
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Hình 8: Giải pháp DN áp dụng để ứng phó với 

dịch bệnh 

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ 

KH&ĐT (2021) 
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này) còn nhóm các doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 100 tỷ đồng lựa chọn các 

giải pháp tìm kiếm thị trường mới, tìm kiếm các quan hệ đối tác, bạn hàng mới, 

đa dạng hóa sản phẩm và nguồn nguyên liệu đầu vào6.  

Giải pháp nâng cao năng lực quản trị được các doanh nghiệp có quy mô 

vốn từ trên 3-20 tỷ đồng và từ trên 20-100 tỷ đồng lựa chọn nhiều thứ ba với tỷ lệ 

lần lượt là 24,3% và 32,5%. Trong khi đó, đối với nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ 

có quy mô vốn dưới 3 tỷ đồng, tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn giải pháp này xếp thứ 

4 (18,5%).  

Như vậy, có thể thấy sự khác biệt giữa các doanh nghiệp có quy mô vốn 

lớn, vừa và nhỏ, siêu nhỏ trong việc xác định tầm quan trọng của vấn đề quản trị 

doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh SXKD thời kỳ khủng hoảng. 

Các doanh nghiệp có quy mô vốn từ trên 20-100 tỷ và trên 100 tỷ cũng quan 

tâm đến vấn đề liên quan đến lao động và năng suất lao động khi giải pháp về 

những vấn đề này (tăng năng suất lao động, thay đổi chính sách về lao động nhằm 

khắc phục những khó khăn do thiếu hụt lao động sau đại dịch, có chính sách giữ 

chân lao động) nằm trong 4 nhóm giải pháp được doanh nghiệp lựa chọn nhiều 

nhất (với tỷ lệ tương ứng là 24,7% và 30,3%). Trong khi đó, ở nhóm doanh nghiệp 

có quy mô vốn dưới 3 tỷ và từ trên 3-20 tỷ đồng, mức độ phổ biến của giải pháp 

này thấp hơn so với nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn trên 20 tỷ đồng (tỷ lệ 

doanh nghiệp lựa chọn giải pháp này xếp thứ 5 đối với nhóm doanh nghiệp có quy 

mô vốn dưới 3 tỷ đồng và xếp thứ 6 đối với nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn 

từ trên 3-20 tỷ đồng).   

Trong phạm vi của nghiên cứu này, thực hiện khảo sát với 633 doanh 

nghiệp, cho kết quả như sau: 

(i) Yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng (xét theo 

tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn các yếu tố xếp từ cao xuống thấp): (1) năng lực quản 

trị doanh nghiệp (chiếm 32,9%); (2) thị trường khách hàng (chiếm 20,5%); (3) 

quy mô vốn của doanh nghiệp (chiếm 20%); (4) ngành nghề kinh doanh (chiếm 

18%); (5) khả năng huy động vốn (17,6%); (6) thời gian hoạt động (14,9%) và (7) 

năng lực ứng dụng CNTT, CĐS (chiếm 14,4%). 

(ii) Đặc điểm của doanh nghiệp đã vượt qua được khủng hoảng Covid-19 

thành công, các yếu tố sau được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhất: (1) Hoạt động 

SXKD được duy trì và phát triển (doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp tăng; 

Khách hàng/thị trường/Quy mô sản xuất được mở rộng); Gia tăng số lượng các 

                                                      
6 tỷ lệ doanh nghiệp chọn nhóm giải pháp này phân theo quy mô vốn dưới 3 tỷ đồng, từ trên 3-20 tỷ đồng và từ 

trên 20-100 tỷ đồng lần lượt là 29,2%, 29,9% và 33,5%. 
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đơn hàng, hợp đồng, sản lượng... (chiếm 56,8%); (2) có khả năng thích ứng nhanh, 

linh hoạt và năng động trong thay đổi kế hoạch SXKD, định hướng kinh doanh 

(chiếm 49,5%); (3) năng lực quản trị doanh nghiệp được hoàn thiện, nâng cao; có 

kinh nghiệm và chiến lược ứng phó với các cuộc khủng hoảng trong tương lai 

(chiếm 43,7%). Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng ghi nhận các yếu tố sau: (4) 

Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT, tự động hóa, CĐS, đổi mới, sáng tạo trong 

hoạt động SXKD có hiệu quả (36,8%) và (5) doanh nghiệp kiểm soát tốt về nguồn 

lực tài chính và nguồn nhân lực (35,1%).  

(iii) Xét theo địa phương của các 

doanh nghiệp tham gia khảo sát, 33,8% 

doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh 

(214/633). Trong đó, phần lớn trong số 

này lựa chọn Năng lực ứng dụng CNTT, 

CĐS là yếu tố quan trọng giúp tăng khả 

năng ứng phó của doanh nghiệp với 

khủng hoảng (123/214, chiếm 57,5%). 

Tuy nhiên, chỉ có 11/123 (8,9%) doanh 

nghiệp trong nhóm này đánh giá việc 

triển khai thực hiện ứng dụng CNTT, tự 

động hóa, CĐS, đổi mới, sáng tạo trong 

hoạt động SXKD có hiệu quả là đặc điểm 

của doanh nghiệp vượt qua được khủng 

hoảng Covid-19 thành công. Có thể thấy, 

các doanh nghiệp đã nhận thức rất rõ vai trò của việc ứng dụng CNTT, CĐS trong 

ứng phó với khủng hoảng. Tuy nhiên, họ vẫn xem năng lực ứng dụng CNTT là 

một chất xúc tác nhưng chưa phải là đặc điểm cốt lõi của một doanh nghiệp vượt 

qua khủng hoảng thành công.  

Trong khi đó, đa số doanh nghiệp ở Hà Nội (55/87, chiếm 63,2%) lựa chọn 

thời gian hoạt động là yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng ứng phó của doanh 

nghiệp với khủng hoảng. Đa phần các doanh nghiệp này cho rằng khi một doanh 

nghiệp giữ cho hoạt động SXKD được duy trì và phát triển trong khủng hoảng thì 

đó là một doanh nghiệp thành công (31/55, chiếm 56,4%).  

(iv) Về ngành nghề kinh doanh, có thể thấy, đa phần doanh nghiệp tham 

gia khảo sát là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ (411/633, chiếm 64,9%). 

Trong đó, 59,1% (243/411) số doanh nghiệp ở khu vực này đánh giá cao mức độ 

quan trọng của Năng lực ứng dụng CNTT, CĐS với khả năng ứng phó với khủng 

Hình 9: Các yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp 

ứng phó với khủng hoảng 

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT 
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hoảng. Tuy nhiên, khi được hỏi về các giải pháp mà doanh nghiệp nhóm này thực 

hiện để ứng phó với dịch bệnh thì chỉ có 38/243 doanh nghiệp (15,6%) đã thực 

hiện các giải pháp ứng dụng CNTT, CĐS và chỉ có 27/243 doanh nghiệp (11,1%) 

cho rằng chiến lược ứng phó với khủng hoảng của doanh nghiệp trong thời gian 

tới cần tập trung vào việc ứng dụng CNTT và CĐS. Đây là một thực trạng đáng 

quan tâm khi mà, nhận thức của doanh nghiệp và thực tế triển khai thực hiện khác 

xa nhau, các doanh nghiệp đã biết đến tầm quan trọng của việc CĐS, tuy nhiên 

việc ứng dụng còn hạn chế. 

Khó khăn phổ biến mà doanh nghiệp dịch vụ gặp phải chính là việc các đơn 

hàng, hợp đồng, sản lượng có sự giảm sút, lưu thông hàng hóa gặp khó khăn 

(211/411, chiếm 51,3%). Tuy nhiên, các doanh nghiệp này lại không nhận được 

chính sách hỗ trợ nào về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Chính sách hỗ 

trợ chủ yếu mà doanh nghiệp nhận được là Chính sách hỗ trợ miễn, giảm thuế, 

phí, lệ phí (137/211, chiếm 64,9%). 

Khác với doanh nghiệp dịch vụ, doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Công 

nghiệp và xây dựng (179/633, chiếm 28,3%) lại đánh giá cao vai trò của yếu tố 

thời gian hoạt động của doanh nghiệp (113/179, chiếm 63,1%) đối với khả năng 

ứng phó với khủng hoảng. Các doanh nghiệp này cho rằng, tuổi đời của doanh 

nghiệp càng cao thì doanh nghiệp thích ứng với khủng hoảng của doanh nghiệp 

càng hiệu quả.  

Tương tự với Dịch vụ, các doanh nghiệp nhóm ngành này cũng gặp nhiều 

khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa khiến các đơn hàng, hợp đồng, sản lượng 

có sự giảm sút (123/179, chiếm 68,7%).  

Đối với nhóm ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản (46/633, chiếm 

7,3%), các doanh nghiệp cũng coi việc ứng dụng CNTT và CĐS là yếu tố quan 

trọng để nâng cao khả năng ứng phó của doanh nghiệp trong khủng hoảng (34/46, 

chiếm 73,9%), tuy nhiên, cũng chỉ số ít các doanh nghiệp này có ứng dụng CNTT 

và có chiến lược ứng dụng CNTT trong tương lai. Các doanh nghiệp trong nhóm 

ngành ngày đa phần lo ngại phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn vốn trong 

tương lai (22/46, chiếm 47,8%). 

(v) Về doanh nghiệp xuất nhập khẩu, có 146 doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

tham gia trả lời khảo sát (chiếm 23,1%), phần lớn khó khăn của nhóm doanh 

nghiệp này trong đại dịch Covid-19 là việc thiếu các đơn hàng, hợp đồng, sản 

lượng có sự giảm sút, lưu thông hàng hóa gặp khó khăn (112/146, chiếm 76,7%). 

Có 25/112 (22,3%) doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp nhằm tìm kiếm khách 

hàng mới, mở rộng thị trường nhằm giải quyết khó khăn này. 33/112 (29,5%) 
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doanh nghiệp đưa ra các chiến lược ứng phó với khủng hoảng liên quan đến việc 

giải quyết khó khăn về thị trường, lưu thông hàng hóa. Con số này còn khá khiêm 

tốn khi mà khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp phải trong 

bối cảnh dịch bệnh là tìm kiếm thị trường, nơi tiêu thụ mặt hàng kinh doanh của 

mình. Khi các quốc gia đóng cửa biên giới, hoạt động xuất nhập khẩu bị đình trệ, 

vì vậy, cần có nhiều chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

đối với nhóm doanh nghiệp này. 

(vi) Về doanh nghiệp do nữ làm chủ, có 30,8% doanh nghiệp tham gia khảo 

sát (195 doanh nghiệp) do nữ làm chủ, trong đó, đa phần là các doanh nghiệp có 

quy mô doanh thu trong giai đoạn 2020 - 2021 nhỏ (dưới 3 tỷ đồng), với 129/195 

doanh nghiệp (chiếm 66,2%), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ (150 

doanh nghiệp, chiếm 76,9%). Trong đó có 167/195 doanh nghiệp do nữ làm chủ 

(85,6%) đánh giá đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực và rất tiêu cực tới doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, có đến 162/195 doanh nghiệp do nữ làm chủ (83,1%) đánh giá 

các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ hữu ích và rất hữu ích.  

Có tới 130/195 doanh nghiệp (66,7%) do nữ làm chủ có số vốn từ 0-3 tỷ đồng 

và hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ (151/195, chiếm 

77,4%). Vì quy mô vốn của các doanh nghiệp này hạn chế nên phần đông các doanh 

nghiệp đánh giá thách thức trong quá trình phục hồi sau khủng hoảng là về thiếu 

nguồn vốn, nguồn lực tài chính (50/195, chiếm 25,6%). Tuy nhiên, chỉ 9/50 doanh 

nghiệp (18%) này có chiến lược quản lý vốn, tăng vốn trong thời gian tới. 

Thời gian hoạt động (120/195, chiếm 61,5%) và ứng dụng CNTT (113/195, 

chiếm 57,9%) là 02 yếu tố mà các doanh nghiệp do nữ làm chủ cho rằng quan 

trọng trong việc giúp các doanh nghiệp tăng khả năng ứng phó với khủng hoảng. 

Trong 113 doanh nghiệp đánh giá cao việc ứng dụng CNTT thì chỉ có 22 doanh 

nghiệp (19,5%) cho biết đã thực hiện các giải pháp CĐS trong kinh doanh để ứng 

phó với dịch và có 14 doanh nghiệp (12,4%) có chiến lược ứng dụng CNTT vào 

kinh doanh trong tương lai. 

1.2. Đánh giá một số trường hợp điển hình trong khả năng ứng phó với 

khủng hoảng của doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19 

Thực tế cho thấy dù trải qua hai năm đại dịch căng thẳng, giữa cao điểm 

đợt dịch thứ tư, nhiều đơn vị sản xuất vẫn duy trì nhịp độ sản xuất và năng suất 

ổn định khi chủ động thực hiện sớm nhất phương án ba tại chỗ được xây dựng 

dựa trên các nguyên tắc trong bản kế hoạch kinh doanh liên tục; thực hiện việc 

giám sát công tác quản lý, tác động của cuộc khủng hoảng. Doanh nghiệp có chiến 

lược quản trị tốt sẽ xác định những nhân sự chủ chốt trong cuộc khủng hoảng và 
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những kỹ năng xử lý khủng hoảng quan trọng, cần thiết. Đối với môi trường kiểm 

soát để đảm bảo sẵn sàng và ứng phó mạnh mẽ với khủng hoảng, các chức năng 

kiểm soát quan trọng của doanh nghiệp được đảm bảo hoạt động tốt thông qua hệ 

thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ, sự tuân thủ tuyệt đối với các chốt kiểm soát 

liên quan, quản lý rủi ro… 

Đại dịch Covid-19 đã thay đổi người tiêu dùng toàn cầu - từ quan điểm về 

giá trị, hành vi, cho tới cách họ tiêu dùng. Tuy nhiên, một số ngành và doanh 

nghiệp lại đang tìm thấy các cơ hội tăng trưởng và mở rộng, đặc biệt là các doanh 

nghiệp có lợi thế ngành nghề, chiến lược thích ứng dài hạn, và được điều chỉnh 

phù hợp, sẽ có thể nắm bắt tốt hơn các cơ hội phát sinh ngắn hạn và các cơ hội 

mới trong dài hạn. 

Do mức độ và chiều hướng tác động của Covid-19 lên các ngành có sự khác 

nhau nên sẽ không có một công thức chung về chiến lược thích ứng cho tất cả các 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ phải đề cao hơn tầm quan trọng 

của việc gia tăng sức chống đỡ trước các hoàn cảnh bất lợi, rủi ro bất ngờ, trong 

đó có việc xây dựng các kịch bản ứng phó, đồng thời xem xét sâu và rộng hơn các 

ảnh hưởng vĩ mô, thay vì tập trung chủ yếu vào các yếu tố vi mô như trước đây. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sẽ phải kiểm soát tốt hơn sự gia tăng (tiềm ẩn) về 

chi phí của chuỗi cung ứng, do việc lựa chọn các nguồn cung đa dạng nhằm tránh 

tình trạng đứt gãy hoặc không sẵn sàng của chuỗi; tăng cường hoặc đa dạng các 

biện pháp bảo vệ người lao động, đồng thời, áp dụng tự động hóa trong sản xuất 

để từng bước tiết giảm sự phụ thuộc vào các yếu tố không hiệu quả, trong đó có 

chi phí nhân công. Về nguồn lực tài chính, các doanh nghiệp cần có bảng cân đối 

tài sản vững mạnh, đội ngũ quản lý tốt, có thể tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư trong 

giai đoạn hiện nay, để có cơ hội bứt phá và vươn lên phát triển. Các doanh nghiệp 

được quản lý quá chặt chẽ lại có thể phải nhường cơ hội kinh doanh mới nhất thời 

và ngắn hạn cho những doanh nghiệp có khả năng thích ứng nhanh, linh hoạt và 

năng động trong thay đổi định hướng kinh doanh và chiến lược. Đồng thời, việc 

thúc đẩy quá trình CĐS trong doanh nghiệp sẽ góp phần duy trì và nâng cao hiệu 

quả hoạt động sản xuất và kinh doanh. Để có thể đánh giá mức độ rủi ro và khả 

năng bị tổn thương cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần xây dựng một kế 

hoạch toàn diện nhằm giải quyết các tác động khủng hoảng theo các kịch bản tiềm 

tàng khác nhau. Kế hoạch này phải phù hợp với mức độ và thời gian của cuộc 

khủng hoảng và tác động tiềm tàng đối với thanh khoản, nguồn vốn, ngành nghề 

kinh doanh chính và chuỗi cung ứng.  

Qua các thông tin từ khảo sát và phỏng vấn sâu đối với một số doanh nghiệp 
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điển hình, đa phần các doanh nghiệp đều có quan điểm chung coi nhân sự là tài 

sản quý giá nhất của doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng nhất, là yếu tố hàng 

đầu trong việc duy trì và phát triển doanh nghiệp. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn 

ra, các doanh nghiệp đều tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe, tinh thần cũng 

như cố gắng duy trì thu nhập cho người lao động nhằm giữ chân nguồn nhân lực 

cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp đồng hành, thích nghi với sự thay đổi về tâm lý 

của nhân viên, chú trọng chính sách an sinh, bảo hiểm xã hội cho nhân viên và 

các chính sách bồi dưỡng, đào tạo năng lực cho nhân viên, góp phần tạo nên nền 

tảng văn hóa doanh nghiệp với giá trị cốt lõi là con người (chi tiết tại Phụ lục 1). 

1.3. Đánh giá về ứng phó với đại dịch Covid-19 của các hiệp hội doanh 

nghiệp và cơ quan, tổ chức 

Các hiệp hội, cơ quan có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Khi 

đối mặt với những rủi ro, biến cố bất ngờ doanh nghiệp có thể sẽ mất phương 

hướng và cần có sự hỗ trợ, chia sẻ, giải đáp thắc mắc kịp thời từ các tổ chức, cơ 

quan hỗ trợ doanh nghiệp. Thời gian qua, các tổ chức hiệp hội trên cả nước đã 

triển khai các hoạt động hỗ trợ, kết nối SXKD. 

Các hiệp hội doanh nghiệp đã thực hiện nhiều biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ 

và nỗ lực đóng góp nhiều kiến nghị chính sách giúp Chính phủ kịp thời tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp. Một số kinh nghiệm từ các hiệp hội nhằm hỗ trợ các 

doanh nghiệp có thể kể đến như: 

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thành viên, 

khảo sát lấy ý kiến các doanh nghiệp để tổng hợp, nghiên cứu và đưa ra các chính 

sách nhằm hiến kế cho Chính phủ và các cơ quan có liên quan ban hành các chính 

sách hỗ trợ, trong đó, cấp thiết nhất là vấn đề tiêm vắc-xin, khơi thông dòng chảy 

hàng hóa, thương mại, các chính sách ưu đãi tín dụng, giảm thuế, hoãn thuế…Các 

chính sách hỗ trợ đa dạng, đúng nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp và phù 

hợp với từng thời điểm phòng, chống dịch.  

- Các hiệp hội cũng triển khai cập nhật thông tin, diễn biến của dịch liên 

tục đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các thông tin liên quan đến từng ngành hàng. 

Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam đã tư vấn cho các hội viên xây 

dựng Business Continuity Planning (BCP) tạm dịch là Kế hoạch đảm bảo kinh 

doanh không gián đoạn trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn 

biến phức tạp khó lường và gây thiệt hại rất lớn cho toàn thế giới. Kế hoạch giúp 

giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi có 

những rủi ro bất chợt như thiên tai, dịch bệnh. 

- Trao đổi giữa hiệp hội và các hội viên, các hiệp hội đã thực hiện việc kết 



 

 

 

49 

 

nối thông qua hình thức trực tuyến. Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong 

năm 2021 đã thực hiện được 9 khóa đào tạo/chia sẻ kiến thức cho gần 200 lượt 

doanh nghiệp và tổ chức kết nối trực tiếp/trực tuyến 6 hoạt động với gần 100 

doanh nghiệp tham gia. Hiệp hội cũng chia sẻ đến các hội viên kế hoạch quản trị 

rủi ro mẫu gồm các nguy cơ của doanh nghiệp thời Covid-19 và các đối sách mà 

doanh nghiệp có thể thực hiện để ứng phó với các rủi ro mà cuộc khủng hoảng 

Covid-19 tạo ra. 

- Một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-

19 là ngành dịch vụ du lịch, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch không 

đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động kinh doanh và giữ chân lao động do 

giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến phải tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể doanh 

nghiệp. Trong tình hình đó, các hiệp hội du lịch, lữ hành cũng đã đề xuất các biện 

pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch như giảm tiền điện, giảm mức tiền ký quỹ 

kinh doanh dịch vụ lữ hành, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày 28/9/2021, hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng 

các hiệp hội thành viên ở các tỉnh, thành phố trên cả nước đã phát động “Chương 

trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-

19,” với hơn 30 điểm cầu trên cả nước. Chương trình đã đáp ứng nhu cầu phục 

hồi sức sống của ngành du lịch Việt Nam, chuyển các hoạt động du lịch sang trạng 

thái bình thường mới với quan điểm sống chung với Covid-19, xây dựng du lịch 

thành một ngành kinh tế du lịch an toàn. 

- Nhu cầu CĐS và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhằm tăng cường 

năng lực cạnh tranh, thích ứng với điều kiện bình thường mới và sự phát triển của 

nền kinh tế số càng diễn ra mạnh mẽ trong và sau thời kỳ đại dịch Covid-19. Tuy 

nhiên, năm 2020, khảo sát của hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam 

(Vinasa) cho thấy, đa phần các doanh nghiệp vừa và nhỏ không biết CĐS như thế 

nào. Một số rào cản lớn nhất mà DNNVV nước ta đang phải đối mặt trong quá 

trình CĐS là thiếu kỹ năng số và nhân lực, thiếu nền tảng CNTT đủ mạnh để cho 

phép chuyển đổi kỹ thuật số, thiếu tư duy kỹ thuật số hoặc các thách thức về văn 

hóa kỹ thuật số trong doanh nghiệp… Nắm bắt được khó khăn này của các doanh 

nghiệp, ngày 23/7/2021, Vinasa đã thành lập Hội đồng chuyên gia xây dựng 

khung hướng dẫn CĐS cho DNNVV, bao gồm gần 40 chuyên gia là lãnh đạo cao 

cấp các doanh nghiệp công nghệ đang dẫn đầu về CĐS cho các doanh nghiệp 

trong từng lĩnh vực. Theo đó, khung hướng dẫn CĐS cho mỗi lĩnh vực sẽ bao gồm 

5 phần cơ bản, gồm thực trạng và xu hướng phát triển, khung hướng dẫn CĐS, bộ 

giải pháp CĐS, khuyến nghị những kỹ năng số cần đào tạo cho nhân sự, bộ tiêu 

chí đánh giá. Những nội dung này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tối đa hóa 
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doanh thu, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng tính linh hoạt để 

đảm bảo dễ dàng thích nghi với các biến động của nền kinh tế, đặc biệt là các cuộc 

khủng hoảng bất ngờ. 

Cùng với đó, trong suốt thời gian qua, các hiệp hội doanh nghiệp thuộc các 

tỉnh, thành phố trên cả nước cũng rất tích cực trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp 

vượt qua những khó khăn, đảm bảo các hoạt động SXKD của doanh nghiệp trên 

địa bàn không bị đình trệ, phục hồi lại hoạt động nhanh chóng. Một số hoạt động 

đáng chú ý, gồm:  

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh xây dựng Đề án Luồng xanh du 

lịch - kích hoạt quá trình khôi phục du lịch tỉnh Quảng Ninh nhằm tạo mọi điều 

kiện thông thoáng nhất về thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, phòng chống dịch 

tại các điểm đến, sân bay, bến cảng, cửa khẩu để đón khách;  

- Trong giai đoạn giãn cách xã hội vì Covid-19, hiệp hội doanh nghiệp thành 

phố Hồ Chí Minh (HUBA) đã tổ chức Chương trình Cafe Doanh Nhân trực tuyến 

với chủ đề “Doanh nghiệp thích ứng an toàn, hiệu quả với Covid-19” nhằm nắm 

bắt các thực trạng doanh nghiệp thích ứng với Covid-19; chia sẻ tình huống thực 

tế, những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và xử 

lý tình huống phát hiện các ca F0, gây lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp; 

- Hiệp hội DNNVV Hà Nội (HANOISME) cũng đã tổ chức các chương 

trình trực tuyến như “Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy trình Quản trị nhân 

sự - Duy trì hiệu suất làm việc từ xa” nhằm đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp 

xây dựng một hệ thống quản trị nhân sự hiệu quả, đảm bảo duy trì hiệu suất trong 

bối cảnh mới, duy trì được hoạt động tiếp xúc, cung cấp dịch vụ tối đa nhất tới 

khách hàng. Bộ giải pháp quản lý nhân sự này được xây dựng với đầy đủ các 

mảng nghiệp vụ: Quản lý nhân sự, Chính sách lương thưởng và phúc lợi, Tuyển 

dụng, Đào tạo và phát triển. Hệ thống cũng tự động ghi nhận các dữ liệu liên quan 

như doanh số từng nhân viên, thông tin hồ sơ ứng viên/nhân viên, tính lương, thuế 

thu nhập… giúp người làm nhân sự tiết kiệm được tối đa thời gian. 

Qua trao đổi với Nhóm nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức cũng chia sẻ một 

số kinh nghiệm được rút ra từ nghiên cứu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp ứng 

phó với khủng hoảng do Covid-19 gây ra như sau:  

Một là, tổng kết, xây dựng, tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp ứng phó với 

khủng hoảng. Nhà nước có thể tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các hoạt động 

này và tập trung vào các thế mạnh riêng có của chế độ và hệ thống như trong 

những tình huống cấp thiết có thể huy động lực lượng quân đội, công an hay y tế 

tập trung hỗ trợ một địa phương, một địa bàn như đã làm và qua đó phát huy được 
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vai trò của chính quyền và doanh nghiệp cũng như của nguồn lực xã hội và cá 

nhân, trong đó các phương tiện truyền thông tập trung đưa tin khách quan, có chọn 

lọc, đặc biệt trong những tình huống phức tạp cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử 

cho các tình huống điển hình ở các cấp độ doanh nghiệp hay ngành và địa phương. 

Một số quốc gia còn xây dựng riêng cho mình một chiến lược an ninh quốc gia 

đối phó với đại dịch Covid-19 cũng như các cuộc khủng hoảng khác như một 

chiến lược đặc thù nằm trong chiến lược an ninh quốc gia chung và với một chiến 

lược tổng quát như vậy cũng sẽ giúp cho từng doanh nghiệp, từng ngành dễ định 

vị mình ở đâu trong điều kiện nguồn lực và điều kiện phát triển riêng của từng 

nước ở từng giai đoạn và trình độ phát triển khác nhau. 

Hai là, tư duy toàn cầu, hành động địa phương. Các đợt bùng phát đại dịch 

Covid-19 xảy ra tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau vào những thời điểm 

khác nhau. Vì vậy, nếu có sự chủ động theo dõi, tổng hợp thông tin thì có thể 

tranh thủ cơ hội thu hút đơn hàng từ các thị trường mới. Đó cũng là một yếu tố 

giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể bứt phá doanh số xuất khẩu. Bên cạnh 

đó, Việt Nam cần có một chiến lược ứng phó với khủng hoảng doanh nghiệp. Với 

doanh nghiệp, cần có những cẩm nang bỏ túi dạng ISO 9001 rút gọn để ứng phó 

với các tình huống khủng hoảng, trong đó có quy trình vượt qua khủng hoảng, có 

tổng thể các vấn đề cần giải quyết. Mặc dù hệ thống tiêu chuẩn ISO, trong đó có 

yêu cầu về quản trị khủng hoảng đã được nhiều doanh nghiệp áp dụng, tuy nhiên, 

đa phần các doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm đến quản trị khủng hoảng bởi 

đa số doanh nghiệp không muốn hoạt động theo một quy trình phức tạp. Do đó, 

cần xây dựng mạng lưới và tạo điều kiện để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

quản trị khủng hoảng tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quản trị khủng 

hoảng, thực hiện chuyên nghiệp, chuyên môn hóa quy trình này. Ngoài ra, cần 

một hệ sinh thái tương tác giữa các đối tượng hữu quan vì khủng hoảng có tác 

động dây chuyền. 

Ba là, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội cần thực hiện công tác thông tin, tuyên 

truyền, đưa ra các chỉ dẫn cụ thể, thông tin chính thống về các chính sách phòng, 

chống dịch và hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ nhằm tạo ra các nguồn thông 

tin đáng tin cậy và tránh gây hoang mang trong cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ 

sở để các doanh nghiệp thực hiện theo đúng chủ trương của Nhà nước về phòng 

chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế có hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước. 

Bốn là, trong bối cảnh dịch bệnh, cần có cơ chế cũng như những đơn vị, cơ 

quan nhà nước mang tính tác chiến kịp thời tiếp nhận những phản ánh, nguyện 

vọng, kiến nghị của doanh nghiệp, không chỉ liên quan đến các vấn đề về dịch 
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bệnh mà còn về kinh tế, tháo gỡ các khó khăn và hướng dẫn doanh nghiệp ngay 

khi gặp phải các vấn đề mới, bất khả kháng nhằm tạo niềm tin và hỗ trợ doanh 

nghiệp trong tình huống cấp bách.  

Năm là, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với 

đặc điểm là tính linh hoạt cao nhưng sức chống chịu kém. Khi gặp khủng hoảng, 

gây khó khăn về nguồn lực thì các doanh nghiệp phải xác định được thứ tự hoạt 

động cần ưu tiên thực hiện của mình. Để doanh nghiệp làm được điều này thì các 

nhà hoạch định chiến lược của nhà nước phải xây dựng được Chiến lược ứng phó 

với khủng hoảng ở tầm quốc gia, các nhà điều hành hoạt động của Chính phủ phải 

định hướng cho doanh nghiệp những việc cần làm ngay và ưu tiên hành động 

nhằm tiết kiệm nguồn lực và tăng tính hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp. 

Cần thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp nhằm tổ chức lại sản xuất, quản lý doanh 

nghiệp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, tăng sức sống 

và khả năng chống chịu của doanh nghiệp trong bối cảnh đối đầu với khủng hoảng.  

Sáu là, xác định quản trị là yếu tố quan trọng nhất để giải quyết khủng 

hoảng Covid-19, trong đó có quản trị tài chính, quản trị rủi ro, quản trị sản xuất…, 

chú trọng bảo vệ sức khỏe người lao động và đảm bảo hoạt động vận tải được 

thông suốt. Nếu phòng chống dịch tốt, đồng bộ thì các doanh nghiệp hoàn toàn có 

thể chớp được thời cơ để phục hồi và phát triển. 

Bảy là, trong bối cảnh khủng hoảng xảy ra thì yêu cầu về ứng dụng CNTT, 

CĐS trong doanh nghiệp là một yếu tố sống còn để đảm bảo duy trì hoạt động của 

doanh nghiệp. 

1.4. Đánh giá khả năng ứng phó dịch Covid-19 thông qua báo cáo tài 

chính doanh nghiệp trong 03 năm 2019-2021 

Để đánh giá rõ hơn tình hình SXKD của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch 

bệnh, những ảnh hưởng của dịch bệnh và thực trạng ứng phó của doanh nghiệp, 

báo cáo sẽ đi sâu vào phân tích cụ thể một số chỉ số tài chính của các doanh nghiệp 

thông qua dữ liệu báo cáo tài chính của 5.000 doanh nghiệp ngẫu nhiên hoạt động 

liên tục trong 03 năm 2019, 2020 và 2021. Qua tổng hợp, phân tích dữ liệu báo 

cáo tài chính theo 04 nhóm chỉ tiêu: Tăng trưởng, Hiệu suất sử dụng vốn, Sinh 

lời, Chỉ số công nợ, có thể rút ra một số nhận định như sau: 

Thứ nhất, đánh giá về tăng trưởng. Một phát hiện đáng chú ý từ việc phân 

tích tăng trưởng quy mô tài sản của các doanh nghiệp là tất cả các nhóm doanh 

nghiệp đều có sự suy giảm về tài sản trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, 

tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát trong năm 2021, các doanh nghiệp có 

quy mô vốn lớn có sự tăng trưởng mạnh về tài sản. Các doanh nghiệp ở quy mô 
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vốn trên 10 tỷ có xu hướng giảm trong 

giai đoạn 2019-2020 (giảm từ 0,17 

xuống còn 0,15), tuy nhiên trong năm 

2021, nhóm doanh nghiệp này đã có sự 

tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô tài sản 

(tăng lên 0,42 ở năm 2021). Có thể 

những tác động của dịch bệnh đã tạo ra 

một “cú hích” lớn cho các doanh nghiệp 

này, không những các doanh nghiệp 

vượt qua được khó khăn (con số giảm 

không đáng kể ở năm 2020) mà còn 

thích nghi với dịch ở đợt dịch sau và tăng trưởng mạnh về mặt tài sản. Trái ngược 

với nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn lớn thì nhóm các doanh nghiệp có quy mô 

nhỏ vẫn có sự suy giảm về tài sản. Nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn từ 0-3 tỷ, 

tăng trưởng quy mô tài sản giảm nhẹ ở năm 2020 (giảm từ 0,09 xuống còn 0,06 ở 

năm 2020) rồi tăng nhẹ trở lại ở mức 0,08. Nhóm doanh nghiệp quy mô vốn từ 3-

10 tỷ có tốc độ tăng trưởng tài sản liên tục giảm trong suốt giai đoạn 2019 – 2021 

(giảm từ 0,11 đến 0,06). Do tiềm lực tài chính còn hạn chế, cũng như phần tiền 

mặt dự trữ thấp nên khả năng hồi phục của các doanh nghiệp này diễn ra còn 

chậm. Đây cũng có thể là minh chứng cho động thái của doanh nghiệp trong giai 

đoạn này là việc bảo đảm lượng tài sản lớn để chuẩn bị cho các cơ hội đầu tư, 

kinh doanh hậu khủng hoảng. 

Khác với tăng trưởng quy mô tài sản, tăng trưởng quy mô doanh thu của 

các doanh nghiệp có chiều hướng giảm, chỉ có duy nhất nhóm doanh nghiệp ở 

quy mô vốn trên 10 tỷ có xu hướng hồi phục trở lại vào năm 2021. Nhóm doanh 

nghiệp quy mô vốn từ 0-3 tỷ có sự sụt giảm nhiều nhất về tăng trưởng doanh thu 

khi chỉ số này giảm từ 0,42 ở năm 2019 xuống chỉ còn 0,12 ở năm 2021. Trong 

khi đó, nhóm doanh nghiệp quy mô vốn 3-10 tỷ, giảm mạnh tăng trưởng doanh 

thu từ 0,44 năm 2019 xuống 0,29 ở năm 2020 và sang đến 2021 giảm nhẹ xuống 

còn 0,26. Có thể thấy, mặc dù tài sản tăng trưởng mạnh ở năm 2021, nhưng doanh 

thu của doanh nghiệp vẫn giảm do những tác động của cuộc khủng hoảng gây ra. 

Các doanh nghiệp có quy mô vốn càng nhỏ thì doanh thu tạo ra càng ít, thể hiện 

ở tốc độ tăng trưởng quy mô doanh thu có xu hướng giảm. Việc suy giảm doanh 

thu của nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ là do thu nhập của người dân 

giảm mạnh dẫn đến việc thắt chặt chi tiêu và nhu cầu tiêu dùng của các hộ gia 

đình. Xét về lĩnh vực hoạt động thì có thể thấy, Dịch vụ lưu trú và ăn uống mặc 

dù chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi dịch xuất hiện (giảm quy mô doanh thu nhiều 
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ở năm 2020) nhưng cũng có tốc độ hồi phục nhanh nhất sau giai đoạn này. 

Thứ hai, một điểm đáng chú ý nữa mà các doanh nghiệp làm được trong 

thời kỳ dịch bệnh đó là việc giữ dòng vốn lưu chuyển ổn định, thậm chí, là tăng 

đối với các doanh nghiệp quy mô vốn lớn. Xem xét vốn lưu chuyển của các doanh 

nghiệp khi phân loại theo quy mô vốn, có thể thấy, vốn lưu chuyển ở các nhóm 

doanh nghiệp đều dương, thể hiện tài sản ngắn hạn đang lớn hơn các khoản nợ 

ngắn hạn. Trong giai đoạn 2019-2021, vốn lưu chuyển của các nhóm doanh 

nghiệp 0-3 tỷ và trên 10 tỷ có xu hướng tăng, trong đó, doanh nghiệp có quy mô 

vốn trên 10 tỷ tăng mạnh số vốn lưu chuyển ở năm 2021 với tỷ lệ 17,4%. Trong 

khi đó, nhóm có quy mô vốn từ 3-10 tỷ lại có sự sụt giảm ở năm 2021. Các doanh 

nghiệp vẫn giữ được hoạt động SXKD và vừa đảm bảo đủ lượng vốn để thanh 

toán các khoản nợ, chi phí ngắn hạn phục vụ cho nhu cầu. Việc các doanh nghiệp 

giữ tính thanh khoản cao trong thời kỳ khủng hoảng là một trong những “chìa 

khóa” để có thể hoạt động liên tục và giảm thiểu thấp nhất các rủi ro từ cuộc khủng 

hoảng gây ra. 

Thứ ba, đánh giá về khả năng sinh lời, các chỉ số âm cho thấy các doanh 

nghiệp đang hoạt động không hiệu quả, lợi nhuận âm khiến doanh nghiệp không 

có nguồn vốn tích lũy bổ sung cho hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, các doanh 

nghiệp có quy mô vốn nhỏ có xu hướng suy giảm về hệ số sinh lời khi gặp phải 

những khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh, trong khi đó, các doanh nghiệp có quy 

mô vốn lớn hơn cùng với năng lực tài chính tốt hơn sẽ phản ứng tốt hơn khi gặp 

phải các khó khăn đó. Nhìn chung trong giai đoạn này, khả năng sinh lời của các 

doanh nghiệp không mấy ấn tượng, tuy nhiên, giữa bối cảnh dịch bệnh tác động 

tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế, khiến nhiều doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị 

trường thì việc giữ được hoạt động SXKD tiếp diễn là một nỗ lực lớn của các 

doanh nghiệp.  

Thứ tư, đánh giá về tình hình 

công nợ, một nguyên nhân dẫn đến 

các doanh nghiệp được nghiên cứu có 

thể giữ cho hoạt động SXKD được ổn 

định trong thời kỳ khủng hoảng chính 

là công tác thu hồi nợ và công tác 

hoàn trả nợ được duy trì tương đối ổn 

định. Bằng chứng là hệ số thu hồi nợ 

và hệ số hoàn trả nợ chỉ giảm nhẹ 

trong giai đoạn này, đảm bảo doanh 
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nghiệp thanh toán và thu hồi được các khoản nợ ngay cả trong khi khủng hoảng 

Covid-19 đang diễn ra. Trung bình 3 năm, hệ số thu hồi nợ của doanh nghiệp quy 

mô vốn từ 0-3 tỷ đạt mức cao nhất với 8,9 lần, tiếp đến là nhóm trên 10 tỷ với 7,3 

lần và nhóm từ 3-10 tỷ với 7,2 lần. Như vậy, mặc dù hệ số thu hồi nợ của các 

doanh nghiệp trong giai đoạn 2019-2021 giảm, nhưng mức giảm không cao và hệ 

số trung bình vẫn đạt mức trên 7. Điều này cho thấy công tác thu hồi nợ của các 

doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh mặc dù có bị ảnh hưởng nhưng vẫn tương 

đối tốt. Bên cạnh đó, đa phần các ngành nghề kinh doanh có sự sụt giảm hệ số thu 

hồi nợ. Hệ số thu hồi nợ trung bình năm 2019 đạt 9 lần và giảm xuống còn 8,3 lần 

ở năm 2021. 

Hệ số hoàn trả nợ có xu hướng tương tự hệ số thu hồi nợ đã phân tích ở 

trên. Hệ số này cũng có sự sụt giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn được giữ ở mức đảm bảo 

việc doanh nghiệp thực hiện công tác 

thanh toán nợ ngay cả trong thời kỳ 

dịch bệnh xảy ra, cụ thể: Nhóm doanh 

nghiệp có quy mô từ 0-3 tỷ giảm từ 9,5 

lần xuống 7,3 lần; nhóm 3-10 tỷ giảm 

từ 7,6 xuống 6,4 lần; nhóm trên 10 tỷ 

giảm từ 7,2 xuống 6,5 lần ở năm 2020 

và tăng lên 6,9 lần ở năm 2021. Hệ số 

thu hoàn trả nợ trung bình năm 2019 đạt 

7,8 lần và giảm xuống còn 7,2 lần ở 

năm 2021. 

2. Đánh giá các chính sách ứng phó của Chính phủ nhằm nâng cao khả 

năng ứng phó của doanh nghiệp (chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ) 

 Đại dịch Covid-19 được coi như một cú sốc phi truyền thống gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng cũng như nền kinh tế toàn cầu. Dưới tác động 

của đại dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam trong các năm 2020-2021 hứng chịu cú 

sốc kép từ phía cung do hoạt động SXKD bị ngưng trệ, chuỗi cung ứng gián đoạn 

và phía cầu do người tiêu dùng cắt giảm mạnh chi tiêu. Để vượt qua những khó 

khăn của đại dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách hỗ 

trợ nhằm nâng cao sức chống chịu cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thích ứng, 

duy trì hoạt động, vượt qua những thách thức do khủng hoảng gây ra. Từ khi cuộc 

khủng hoảng Covid-19 xảy ra năm 2020, Chính phủ đã phản ứng nhanh và tương 

đối uyển chuyển, linh hoạt khi đưa ra các gói hỗ trợ doanh nghiệp. Có thể kể đến 

hàng loạt các văn bản đã được ban hành liên tiếp, gối đầu kịp thời tiếp sức cho các 
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đối tượng bị ảnh hưởng, công cụ tài khóa và tiền tệ kết hợp với các chính sách hỗ 

trợ khác nhanh chóng giúp doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng Covid-19. 

Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, Nhóm nghiên cứu đánh giá các chính sách 

hỗ trợ của Nhà nước qua nhóm chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và chính sách 

hỗ trợ lao động và người sử dụng lao động đối với doanh nghiệp.  

2.1. Hiệu quả của các chính sách ứng phó với Covid-19 

a) Về chính sách tài khóa  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ đã rất quyết liệt, nhanh chóng ban hành các chính sách, giải pháp tài 

chính tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp. 

Có thể kể đến hàng loạt các văn bản được ban hành liên tiếp, gối đầu để kịp 

thời tiếp sức cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Cụ thể năm 2020, Quốc hội ban 

hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 về việc giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 

đối với doanh nghiệp; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP, Nghị quyết 

số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho SXKD và 

thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Sang năm 2021, dịch bệnh vẫn diễn biến phức 

tạp, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-

CP về gia hạn tiền thuế và thuê đất trong năm 2021, Nghị quyết số 105/NQ-CP 

về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19. Bên cạnh đó, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH về 

một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch 

Covid-19 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 

27/10/2021 quy định chi tiết Nghị quyết này.  

Trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19, Chính phủ triển khai chủ yếu 

các gói hỗ trợ về thuế. Một số chính sách hỗ trợ thuế cụ thể trong năm 2020 bao 

gồm: Gia hạn thuế GTGT, thuế TNDN và tiền thuê đất với tổng giá trị gói hỗ trợ 

180 nghìn tỷ đồng; giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020 cho doanh nghiệp, 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo 

quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức 

trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng SXKD từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19; giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2020 cho các doanh 

nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng; giảm 50% giá cất 

cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay 

nội địa từ tháng 3/2020 đến hết tháng 9/2020; áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng 

đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định 

khung giá từ tháng 3/2020 cho đến hết tháng 9/2020. Tổng số tiền thuế và thu 
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ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các gói hỗ trợ tài khóa đã ban hành năm 

2020 khoảng 129 nghìn tỷ đồng.  

Năm 2021, Việt Nam bước vào giai đoạn 3 và 4 của đại dịch Covid-19 với 

nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn hơn, Chính phủ tiếp tục ban hành thêm chính 

sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, ưu đãi thuế với hàng hóa nhập 

khẩu, cắt giảm các loại phí, lệ phí và trợ giá các doanh nghiệp. Một số chính sách 

hỗ trợ thuế cụ thể trong năm 2021 bao gồm: Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế 

GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021; giảm 30% mức 

thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 

31/12/2021 để hỗ trợ ngành hàng không; cắt giảm trên 29 nhóm phí, lệ phí theo 

Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14; chính sách hỗ trợ toàn diện hơn cho doanh 

nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 105/NQ-CP; chính sách 

ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện 

trợ không hoàn lại phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 

106/NQ-CP. Quy mô gói hỗ trợ tài khóa dành cho doanh nghiệp đã ban hành năm 

2021 là khoảng 138 nghìn tỷ đồng7. 

Quy mô các cơ chế hỗ trợ tài khóa cho các đối tượng doanh nghiệp trong 

nền kinh tế trong năm 2020 và 2021 như sau: Trong năm 2020, tổng quy mô của 

các gói hỗ trợ tài khóa là 129 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,06% GDP năm 2020). 

Năm 2021, tổng quy mô của các gói hỗ trợ tài khóa là 138 nghìn tỷ đồng (tương 

đương 2,21% GDP năm 2020). Như vậy, tổng quy mô hai gói hỗ trợ tài khóa năm 

2020 và 2021 đã được thực hiện vào khoảng 4,27% GDP năm 2020 của Việt Nam 

(không bao gồm các gói hỗ trợ thông qua đẩy mạnh đầu tư công). 

b) Về chính sách tiền tệ 

Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, thận trọng, nhằm ổn 

định thị trường tiền tệ, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ 

trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. 

Các giải pháp, chính sách đã ban hành: điều chỉnh giảm các mức lãi suất 

với tổng mức giảm 1,5-2,0%/năm đối với lãi suất điều hành giúp cho lãi suất huy 

động và cho vay giảm; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên 

nhóm nợ; tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay trả lương 

ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 

01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; miễn giảm phí dịch vụ thanh 

                                                      
7 https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttpltc/pages_r/l/chi-tiet-tin-ttpltc?dDocName=MOFUCM216307 
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toán (phí chuyển tiền, giao dịch...), cụ thể như sau: 

Một là, ban hành thông tư cho phép các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng 

bởi đại dịch COVID-19. Với 2 lần sửa đổi và bổ sung, quy mô, phạm vi đối tượng 

được áp dụng các biện pháp hỗ trợ đã được mở rộng đáng kể, thời gian hỗ trợ 

cũng được kéo dài đến tháng 6/2022. Theo số liệu của NHNN, đến cuối tháng 

7/2022, các TCTD đã thực hiện: (i) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm 

nợ: Lũy kế giá trị nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ là 

722.334 tỷ đồng với 1,1 triệu khách hàng, dư nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ 

nguyên nhóm nợ là 157,7 nghìn tỷ đồng; (ii) Miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm 

nợ: Lũy kế giá trị nợ được miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ là 92.425 tỷ đồng 

với 562 nghìn khách hàng, dư nợ được miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ hiện 

còn 16,5 nghìn tỷ đồng. 

Hai là, hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao 

động. Ngân hàng Nhà nước đã triển khai cho vay tái cấp vốn với lãi suất 0% và 

không yêu cầu tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người 

sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho người lao động, khôi phục SXKD. 

Giải ngân 43 tỷ đồng để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo 

Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và giải ngân tái cấp vốn 4.787 

tỷ đồng để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục 

hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. 

Ba là, tiếp tục triển khai chính sách giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua 

Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng theo Thông tư 13/2021/TT-NHNN 

(áp dụng từ 01/9/2021-30/6/2022). Tính đến hết tháng 6/2022, tổng số phí các 

TCTD đã miễn/giảm cho khách hàng khoảng 13 nghìn tỷ đồng. Các TCTD đã áp 

dụng nhiều chính sách miễn, giảm phí tài khoản, thẻ cho khách hàng; triển khai 

các gói sản phẩm dịch vụ “zero fee” như miễn phí chuyển khoản, phí quản lý tài 

khoản, phí phát hành, phí thường niên thẻ. 

c) Về chính sách hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-

CP và các Quyết định số số 23/QĐ-TTg, Quyết định số 33/QĐ-TTg và Nghị quyết 

số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

- Về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một 
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số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 (sửa đổi tại Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của 

Chính phủ), toàn quốc có 381.655 lượt người sử dụng lao động, trên 36,67 triệu 

lượt người lao động và các đối tượng khác được hỗ trợ với tổng kinh phí là 42.740 

tỷ đồng. 

Thực hiện chính sách theo các 

Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 

24/9/2021 và Nghị quyết số 

24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã có 

346.664 đơn vị sử dụng lao động được 

giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp, tương 

ứng với 11.983.290 người lao động và 

với số tiền được điều chỉnh giảm đóng 

bảo hiểm thất nghiệp (từ tháng 10/2021 

đến hết tháng 8/2022) hơn 8.385 tỷ đồng, dự kiến số giảm đóng đến hết tháng 

9/2022 là hơn 9.210 tỷ đồng; tính đến hết ngày 10/9/2022, đã thực hiện chi trả hỗ 

trợ cho 13.334.207 lao động thuộc đối tượng hỗ trợ với tổng số tiền chi trả hơn 

31.836 tỷ đồng và có 33.470 người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện 

không nhận hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

là hơn 41.046 tỷ đồng. Như vậy, từ năm 2021 đến nay, trung ương và các địa 

phương đã dành tổng kinh phí 83.786 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ trên 

727 nghìn  lượt người sử dụng lao động và gần 50,8 triệu lượt người lao động và 

các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

d) Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 

Ngay sau thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về 

chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, 

Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển KTXH triển 

khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Nghị quyết đã quy định 05 nhóm 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Chương trình, phương án huy động và 

bố trí nguồn lực thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; huy động sự vào cuộc của các tổ 

chức chính trị, chính trị - xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tiêu cực, 

tham nhũng, trục lợi chính sách. Nghị quyết đã xác định nhiệm vụ thực hiện theo 

lộ trình, thời hạn cụ thể, theo đó có 17 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản 

hướng dẫn trình tự, thủ tục rút gọn để sớm ban hành và triển khai thực hiện ngay. 

Hình 13: Đánh giá mức độ hữu ích của hỗ trợ hoạt 

động kinh doanh 

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ 

KH&ĐT 
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Trên cơ sở đó, để triển khai hiệu quả Chương trình ngay sau khi được ban hành, 

hỗ trợ nền kinh tế phục hồi nhanh và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ 

đã có 03 Công điện đôn đốc, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương 

tập trung chỉ đạo thực hiện; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một 

trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức, cá 

nhân, nhất là người đứng đầu. 

Sau hơn 09 tháng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Chính phủ, các Bộ, 

cơ quan, địa phương đã chủ động, nỗ lực xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ 

được giao. Đến cuối tháng 8/2022, đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công 

việc, đã ban hành 15/17 văn bản8 để cụ thể hóa các chính sách theo yêu cầu tại 

Nghị quyết. Cụ thể như sau: 

- Đã ban hành 06 Nghị định về: (1) Chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội9; (2) Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi10; (3) Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh11; (4) Gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ 

đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước12; (5) Gia hạn thời hạn nộp 

thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 202213; (6) Hỗ 

trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội14. 

- Đã ban hành các Quyết định về: (1) Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê 

nhà cho người lao động15; đồng thời chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội kiểm tra, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp để 

triển khai kịp thời; (2) Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2022-2024 

và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022, trong đó quy định mức bảo lãnh cho Ngân 

hàng Chính sách xã hội thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi quy định tại Nghị 

quyết số 43/2022/QH1516.  

Về thực hiện, giải ngân các chính sách hỗ trợ: Giải ngân các chính sách hỗ trợ 

thuộc Chương trình sơ bộ đến ngày 25/8/2022 đạt hơn 56 nghìn tỷ đồng, chia ra: 

                                                      
8 17 văn bản theo yêu cầu của Nghị quyết số 11/NQ-CP bao gồm: 6 Nghị định, 5 Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ, 3 Thông tư và 3 văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của các Bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa 

học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường. 
9 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022. 
10 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 24/04/2022. 
11 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022. 
12 Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/03/2022. 
13 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022. 
14 Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022. 
15 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022. 
16 Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 12/4/2022. 
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- Giải ngân các chương trình cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính 

sách xã hội đến ngày 13/9/2022 đạt 10.213 tỷ đồng . 

- Giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến ngày 14/9/2022 đạt 

khoảng 3.492 tỷ đồng cho gần 5,1 triệu người lao động. 

- Giải ngân hỗ trợ 2% lãi suất cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ gia đình đến hết tháng 8/2022 đạt khoảng 13,5 tỷ đồng. 

- Giảm thuế giá trị gia tăng, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng 

đến ngày 26/8/2022 là 34.970 tỷ đồng. Gia hạn các loại thuế, tiền thuê đất là 

52.000 tỷ đồng. Chi phí cơ hội hỗ trợ thông qua các chính sách gia hạn thời gian 

nộp thuế và tiền thuê đất đến hết tháng 6/2022 là 7,4 nghìn tỷ đồng. 

Nhìn chung, các chính sách, giải pháp chủ động, linh hoạt và kịp thời của 

Chính phủ đã giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì một mặt 

bằng tỷ giá, lãi suất hợp lý, cơ bản ổn định so với các nước lớn và trong khu vực 

đang chịu nhiều biến động, qua đó giúp xu hướng phục hồi hoạt động SXKD của 

doanh nghiệp ngày càng được củng cố và phát triển tích cực. 

đ) Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thời gian qua, 

đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

Theo Báo cáo Chỉ số Nữ doanh nhân Mastercard (MIWE) công bố đầu năm 

2021 cho thấy số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam ở mức 26,5%, 

xếp thứ 9 trên 58 nền kinh tế được nghiên cứu. Còn theo Tổ chức lao động quốc 

tế (ILO), hơn 22 triệu phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi lao động tham gia lực lượng 

lao động17. Những con số này cho thấy đóng góp mạnh mẽ của phụ nữ đối với sự 

phát triển của kinh tế đất nước nói chung cũng như cộng đồng doanh nghiệp nói 

riêng. Nhận thức được tầm quan trọng về vai trò của nữ giới trong phát triển 

KTXH, thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã chỉ đạo, ban hành nhiều 

chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.  

Ngày 12/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV với nhiều 

chính sách nhằm hỗ trợ và phát triển DNNVV. Trong đó, khoản 5 Điều 5 của Luật 

này quy định: “Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ 

trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy 

định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ 

có lợi nhất. Trường hợp nhiều DNNVV cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy 

định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử 

                                                      
17 https://tuoitre.vn/26-5-doanh-nghiep-viet-nam-do-phu-nu-lam-chu-20210304161009264.htm 
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dụng nhiều lao động nữ hơn”. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 39/2018/NĐ-CP 

ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Nghị định 

số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV…  

Trong đó, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP đã có các quy định nhằm đảm bảo 

quyền ưu tiên hỗ trợ, ưu tiên tiếp cận các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp do phụ nữ 

làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. Các quy định này tiếp tục 

được kế thừa, cũng như sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hỗ trợ DNNVV, theo đó: 

- DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ được 

hỗ trợ trước;  

- Doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng 

nhiều lao động nữ được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản 

xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt 

động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp với mức hỗ trợ lên đến 200 triệu 

đồng/năm, cao hơn những đối tượng khác;  

- Khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp, học viên của DNNVV 

do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ được miễn học phí;  

- Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo tại DNNVV do phụ nữ 

làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ nhưng không quá 01 

khoá/năm/doanh nghiệp; 

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP cũng quy định DNNVV do phụ nữ làm chủ, 

doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện là 

đối tượng được ưu tiên hỗ trợ pháp lý trước. 

Đối với chính sách dành cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, ngày 

14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động. Theo đó, người sử dụng nhiều lao động nữ được Nhà nước 

giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế và các khoản chi tăng thêm cho lao 

động nữ, bảo đảm bình đẳng giới và phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm 

việc quy định tại Nghị định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế TNDN theo quy định của Bộ Tài chính.  

Bên cạnh đó, Báo cáo MIWE cũng cho thấy phụ nữ trên khắp thế giới đã 

và đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ở nhiều mức độ khác nhau, trong 

http://business.gov.vn/Portals/0/2015/85_2015_ND_CP.pdf
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đó 87% nữ chủ doanh nghiệp phải đối mặt với những tác động tiêu cực. Các 

DNNVV do phụ nữ lãnh đạo có nguy cơ đóng cửa do tác động từ Covid-19 cao 

hơn 7% so với các doanh nghiệp do nam giới lãnh đạo. DNNVV do phụ nữ làm 

chủ chỉ nhận được 5% tổng khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ18.  

Trong bối cảnh đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền 

vững sau đại dịch Covid-19, Chính phủ và nhiều tổ chức quốc tế đã có những hỗ 

trợ thiết thực cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.  

Ngày 22/12/2020, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt 

Nam ký kết hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 5 triệu USD từ Quỹ Sáng 

kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ do phụ nữ làm chủ của Việt Nam đang bị đại dịch Covid-19 làm suy yếu 

khả năng tiếp cận tài chính19. Mục tiêu của Dự án nhằm xúc tiến tài trợ và tăng 

cường tiếp cận tài chính cho các DNNVV do phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19 thông qua việc sử dụng khoản viện trợ để tạo động lực khuyến 

khích các ngân hàng thương mại tham gia tái cơ cấu khoản vay hoặc cấp khoản 

vay mới cho các doanh nghiệp đủ điều kiện.  

Bên cạnh đó, trong tháng 6 năm 2021, Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), 

thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới cung cấp khoản vay 40 triệu USD cho 

SeABank20. Đây là hợp phần đầu tiên của gói tài trợ lên đến 150 triệu USD nhằm 

giúp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh 

nghiệp do phụ nữ làm chủ, gia tăng cơ hội tiếp cận tài chính khí hậu và thúc đẩy 

thương mại quốc tế. Với mục tiêu bao trùm là gia tăng danh mục cho vay doanh 

nghiệp vừa và nhỏ của SeABank, tối thiểu 20 triệu USD sẽ được dành cho các 

doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, với hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến tài chính dành 

cho nữ doanh nhân (We-Fi). Bên cạnh chiến lược mở rộng tiếp cận doanh nghiệp 

vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, tài trợ của IFC sẽ giúp SeABank tăng gấp ba lần 

dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ hiện tại, chiếm khoảng 

25% tổng danh mục doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng này vào năm 2024. 

2.2. Những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Trong thời gian 2 năm vừa qua, có thể thấy rằng, các chính sách được ban 

hành trong bối cảnh cấp bách, chưa có tiền lệ, với nguồn lực nhà nước có hạn cho 

thấy sự đồng hành của Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp. Không ít chính 

sách được ban hành kịp thời, có tác động lớn, tích cực và được cộng đồng doanh 

                                                      
18 https://tuoitre.vn/26-5-doanh-nghiep-viet-nam-do-phu-nu-lam-chu-20210304161009264.htm 
19 https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ho-tro-tai-chinh-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-do-phu-nu-lam-chu-522145.html 
20 https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/seabank-co-them-40-trieu-usd-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-vay-1405620.html 
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nghiệp đánh giá cao. Mặc dù còn một số hạn chế nhưng các chính sách này đã 

góp phần quan trọng trong việc tiếp thêm nguồn lực cho các doanh nghiệp chống 

chọi với đại dịch Covid-19 để duy trì 

SXKD, vượt qua giai đoạn khó khăn do 

dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, vẫn 

còn những hạn chế, khó khăn sau: 

 Thực tế, doanh nghiệp vẫn còn 

nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn tín 

dụng ngân hàng mặc dù được hưởng 

nhiều chính sách hỗ trợ của ngành ngân 

hàng, do: doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

nặng nề bởi dịch Covid kéo dài khiến kết 

quả kinh doanh sụt giảm, số lượng doanh 

nghiệp bị dừng hoạt động lớn, tiềm ẩn 

nguy cơ nợ xấu cho hệ thống; phương án 

kinh doanh mới để khôi phục SXKD phụ 

thuộc nhiều yếu tố của thị trường, chính 

sách phát triển thị trường của các ngành 

nhưng chưa bền vững. Đối với các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, khó khăn về tiếp cận 

vốn tín dụng ngân hàng càng khó khăn 

hơn do các nguyên nhân nội tại của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (tài sản đảm 

bảo có giá trị thấp, tính minh bạch của 

hoạt động kinh doanh hạn chế, trình độ 

quản lý kém,…) 

 Quy mô và kết quả hỗ trợ cho 

các DNNVV còn ở mức khiêm tốn do 

việc triển khai các chính sách hỗ trợ 

DNNVV từ nguồn ngân sách nhà nước 

(ngoại trừ hoạt động đào tạo) của các bộ, 

ngành và các địa phương về cơ bản chưa 

thể thực hiện do thiếu quy định hướng 

dẫn về cơ chế sử dụng ngân sách nhà 

nước để triển khai hoạt động hỗ trợ 

DNNVV. 

Chính sách chưa có hiệu quả tác động 

tới doanh nghiệp: 

 Chính sách miễn giảm và giãn nộp 

tiền thuê đất, tiền thuế đất: không có chủ 

đầu tư KCN nào thông báo và áp dụng 

cho các chủ đầu tư thứ cấp trong KCN 

như chúng tôi về chính sách này. Cơ bản 

đa số các doanh nghiệp không được 

hưởng lợi. 

 Chính sách của gói hỗ trợ phục hồi 

kinh tế thực thi chậm. Đặc biệt là hỗ trợ 

lãi suất ngân hàng hầu như doanh 

nghiệp không được hưởng lợi dù nằm 

trong diện được hỗ trợ. 

 Chính sách kiểm soát tín dụng để 

hạn chế lạm phát ở một khía cạnh nào 

đó là tốt, nhưng với các doanh nghiệp 

SXKD thì gần như “chết lâm sàng” lần 

thứ hai (lần thứ nhất là giai đoạn đóng 

cửa vì dịch năm 2021; từ cuối tháng 

5/2022 – nay là lần thứ hai). Vì đa số 

các doanh nghiệp SXKD cần vốn để 

phục hồi, mua hàng sau dịch nhằm cung 

cấp cho thị trường vận tải đang có nhu 

cầu vận chuyển… Đa số khách hàng vận 

tải cần vay vốn ngân hàng để mua 

phương tiện cũng không giải ngân 

được… Vậy nên doanh nghiệp sản xuất 

thực sự không có dòng tiền.  

 Chính sách hỗ trợ người lao động 

tiền thuê nhà giai đoạn sau dịch cũng rất 

chậm, yêu cầu doanh nghiệp quá nhiều 

hồ sơ, giấy tờ (theo từng tháng một…) 

và giải ngân quá chậm. 

Theo quan điểm cá nhân của 01 chủ doanh 

nghiệp tham gia phỏng vấn tháng 9/2022  

Hộp 1: Quan điểm của doanh nghiệp tham gia phỏng 

vấn về hiệu quả của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp  

ứng phó với dịch Covid-19 
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 Công tác tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế.  

3. Bài học từ việc ứng phó của doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng 

Covid-19 tại Việt Nam  

Qua nghiên cứu từ các cuộc khảo sát, báo cáo tài chính, nghiên cứu điển 

hình các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, khu vực khác nhau, phỏng vấn các hiệp 

hội doanh nghiệp có thể thấy mỗi doanh nghiệp có kinh nghiệm khác nhau khi 

ứng phó với dịch Covid-19. Mặc dù vậy, vẫn có những điểm tương đồng có thể 

rút ra bài học kinh nghiệm:  

Một là, gần như các doanh nghiệp phải chuyển đổi mô hình kinh doanh, 

thay đổi phương thức kinh doanh, thay đổi từ mô hình kinh doanh truyền thống 

sang mô hình kinh doanh phi truyền thống (online, đối với công ty dịch vụ du lịch 

thì thay vì bán tại điểm chuyển sang bán qua mạng). Đồng nghĩa với điều đó thì 

việc ứng dụng CNTT, CĐS trong doanh nghiệp là một yếu tố sống còn để đảm 

bảo doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động và phát triển.  

Hai là, qua các thông tin từ khảo sát và phỏng vấn sâu, đa phần các doanh 

nghiệp đều có quan điểm chung coi nhân sự là tài sản quý giá nhất của doanh 

nghiệp, đóng vai trò quan trọng nhất, là yếu tố hàng đầu trong việc duy trì và phát 

triển doanh nghiệp. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn ra, các doanh nghiệp đều tập 

trung vào việc chăm sóc sức khỏe, tinh thần cũng như cố gắng duy trì thu nhập 

cho người lao động nhằm giữ chân nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp đồng hành, thích nghi với sự thay đổi về tâm lý của nhân viên, chú trọng 

chính sách an sinh, bảo hiểm xã hội cho nhân viên và các chính sách bồi dưỡng, 

đào tạo năng lực cho nhân viên, góp phần tạo nên nền tảng văn hóa doanh nghiệp 

với giá trị cốt lõi là con người. 

Ba là, quản trị nguồn lực tài chính và cân đối dòng tiền là yếu tố cần thiết 

đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại, đặc biệt là trong giai đoạn khủng 

hoảng, bởi đây được coi là dòng máu, nguồn sinh lực nuôi sống doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp cần chuẩn bị nguồn lực dồi dào với các mức dự trữ tiền, tài sản 

đủ lớn phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp để có thể đầu tư vào hoạt 

động sản xuất, tham gia vào các dự án mới hoặc ít nhất là có thể duy trì được hoạt 

động SXKD ngay cả khi nền kinh tế chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi khủng khoảng. 

Để hạn chế phần nào những tổn thất có thể xảy ra, doanh nghiệp cần phải thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa để khi vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động 

nói riêng bị hao hụt, doanh nghiệp có thể có ngay nguồn bù đắp, đảm bảo cho quá 

trình hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục.  

Các nhà quản lý cần thực hiện tốt công tác quản lý chi phí. Để tạo kết quả 
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kinh doanh tốt thì cần quản lý tốt chi phí của doanh nghiệp, giá vốn, chi phí bán 

hàng, chi phí tài chính,… Trong đợt đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phát 

sinh chi phí lớn trong khi không tạo ra doanh thu, điều này dẫn đến lợi nhuận âm 

khiến doanh nghiệp buộc phải dừng hoạt động để bảo toàn vốn. Vì vậy, để tránh 

tình trạng này, các doanh nghiệp cần chú trọng công tác quản lý chi phí và thường 

xuyên soát xét các khoản chi phí để sử dụng vốn một cách hiệu quả. 

Doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát các khoản nợ xấu để tiến hành thu 

hồi để tránh ứ đọng vốn. Cần có các chính sách quản lý các khoản phải thu để hạn 

chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng, như: Với những khách hàng mua lẻ với khối 

lượng nhỏ, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chính sách “mua đứt bán đoạn”, không 

để nợ hoặc chỉ cung cấp chiết khấu ở mức thấp với những khách hàng nhỏ nhưng 

thường xuyên. Với những khách hàng lớn, trước khi ký hợp đồng, doanh nghiệp 

cần phân loại khách hàng, tìm hiểu kỹ về khả năng thanh toán của họ. Hợp đồng 

luôn phải quy định chặt chẽ về thời gian, phương thức thanh toán và hình thức 

phạt khi vi phạm hợp đồng. Bên cạnh đó, cần liên tục soát xét các khoản mà doanh 

nghiệp nợ những đối tượng như các nhà cung cấp để tránh ảnh hưởng đến uy tín 

của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cũng cần quản lý tốt hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu 

kho. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp không có khách hàng hoặc 

lượng khách hàng rất ít, điều này khiến doanh thu giảm, lượng hàng tồn kho tăng, 

dẫn đến chi phí lưu kho tăng vọt làm thất thoát vốn. Doanh nghiệp có thể thực 

hiện các biện pháp như: Mua bảo hiểm hàng hóa đối với những hàng hóa đang đi 

đường cũng như hàng hóa nằm trong kho; Trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng 

bán tồn kho. Ngoài ra, doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi sự biến động của 

thị trường hàng hóa. Từ đó dự đoán và quyết định điều chỉnh kịp thời việc nhập 

khẩu và lượng hàng hóa trong kho trước sự biến động của thị trường. Đây là biện 

pháp rất quan trọng để bảo toàn vốn của doanh nghiệp trước những biến động của 

nền kinh tế. 

Bốn là, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là DNNVV, với đặc điểm là tính 

linh hoạt cao nhưng sức chống chịu kém. Khi gặp khủng hoảng, thường chưa có 

chiến lược ứng phó và quản trị rủi ro. Do đó, để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ 

và các nhà hoạch định chính sách cần xây dựng Chiến lược ứng phó với khủng 

hoảng ở tầm quốc gia, định hướng cho doanh nghiệp những việc cần làm ngay và 

hành động ưu tiên nhằm tiết kiệm nguồn lực và tăng tính hiệu quả cho hoạt động 

của doanh nghiệp, trong đó có những giải pháp hỗ trợ nhằm tăng sức sống và khả 

năng chống chịu của doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng.  
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Năm là, mỗi doanh nghiệp khác nhau, có tiêu chí đánh giá doanh nghiệp 

thành công vượt qua khủng hoảng Covid-19 khác nhau. Tuy nhiên, có thể thấy có 

một số tiêu chí chung để đánh giá một doanh nghiệp thành công vượt qua khủng 

hoảng đó là: doanh nghiệp không bị ngừng hoạt động, lợi nhuận tăng, tìm kiếm 

được khách hàng mới, năng suất lao động tăng, áp dụng CNTT, CĐS trong quá 

trình SXKD của doanh nghiệp. 

Sáu là, các doanh nghiệp do nữ làm chủ thể hiện sự linh hoạt hơn trong 

thời kỳ khủng hoảng. Kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp do nữ làm chủ 

thường chủ động hơn trong việc lập kế hoạch dự phòng và áp dụng các chiến 

lược kinh doanh thận trọng, từ đó tăng khả năng phục hồi của họ trong thời kỳ 

khủng hoảng. 

IV. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG ỨNG PHÓ VỚI KHỦNG 

HOẢNG CỦA DOANH NGHIỆP; HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN 

TRỊ KHỦNG HOẢNG 

Cuộc khủng hoảng Covid-19 không hoàn toàn gây ra các tác động tiêu cực. 

Nhờ sự thích ứng linh hoạt và khả năng ứng phó với các biến động trong thời gian 

dịch bệnh mà doanh nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới đã chủ động điều chỉnh 

sản phẩm hoặc phương thức kinh doanh, coi khủng hoảng là cơ hội để thích ứng 

và phát triển. Trong khuôn khổ của Báo cáo này, Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu 

một số quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, những quốc gia có những 

kinh nghiệm ứng phó với khủng hoảng đáng chú ý và những quốc gia thuộc khu 

vực Đông Nam Á để tìm ra những giải pháp cho việc nâng cao khả năng thích 

ứng cho doanh nghiệp Việt Nam trước các cuộc khủng hoảng.     

1. Kinh nghiệm về ứng phó với khủng hoảng Covid-19 của doanh 

nghiệp một số nước trên thế giới  

1.1. Kinh nghiệm về ứng phó với khủng hoảng Covid-19 của doanh 

nghiệp tại Vương quốc Anh 

a) Đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chuyển hướng để đáp ứng nhu cầu 

thị trường 

Tại Anh, theo một nghiên cứu vào năm 2021, mặc dù các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ thường được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cú sốc, nhưng tính 

mới tương đối và quy mô nhỏ của họ mang lại một số lợi thế so với các doanh 

nghiệp lớn hơn. Các doanh nghiệp nhỏ có thể thích ứng nhanh hơn khi có cơ hội 

hoặc mối đe dọa trong môi trường mà không cần phải đối phó với các kế hoạch 

kinh doanh cố định như các doanh nghiệp lớn hơn. Một số doanh nghiệp đã tận 
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dụng cơ hội này để thay đổi và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ để không quá 

phụ thuộc vào các nhà sản xuất ở xa. Bên cạnh đó, quy mô nhỏ của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ cũng thường đặt họ ở gần hơn với tập khách hàng của họ, khiến 

họ phù hợp hơn trong việc chuyển hướng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Họ có 

thể nắm bắt cơ hội mới bằng cách phát triển các sản phẩm và dịch vụ khác với 

thông thường. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 

của họ khi họ dự đoán thêm những hạn chế và tiềm năng giảm doanh thu hoặc 

chuyển hướng sang một thị trường mới. Một số doanh nghiệp thậm chí đã có thể 

sử dụng lại hoạt động sản xuất của họ để tạo ra khẩu trang, thiết bị y tế... 

b) Sử dụng nhiều hơn các cuộc họp qua điện thoại và video 

Các cuộc họp qua video và điện thoại không phải là những lựa chọn mới 

trong thời kỳ đại dịch, nhưng tình hình đại dịch đòi hỏi một lượng lớn hơn nhiều 

so với bình thường. Do đó, doanh nghiệp phải tự tiếp thị theo cách đó, thuyết phục 

khách hàng rằng cuộc gọi điện video là phương pháp tiêu chuẩn và hiệu quả như 

các phiên gặp trực tiếp thông thường. Các cuộc họp qua điện thoại và video cho 

phép linh hoạt hơn về thời gian và địa điểm và giảm chi phí đi lại. Nó cũng mở ra 

nhiều cơ hội hơn để gia tăng cơ sở khách hàng quốc tế. 

c) Thích ứng để bán các sản phẩm có nhu cầu cao trong thời kỳ đại dịch 

Doanh nghiệp phải tiếp tục thích nghi với hành vi của người tiêu dùng để 

thành công. Một số doanh nghiệp đã thích ứng để bán các sản phẩm có nhu cầu 

cao trong thời kỳ đại dịch. Họ có cơ hội tiếp thị các sản phẩm của mình như những 

yếu tố liên quan đến sức khỏe và tăng cường khả năng miễn dịch, những yếu tố 

đã trở nên cực kỳ phổ biến đối với người tiêu dùng trong suốt 2 năm Covid-19. 

d) Sử dụng các cửa hàng trực tuyến để tăng dòng tiền  

Doanh nghiệp thiết lập một cửa hàng trực tuyến có nghĩa là khách hàng có 

thể dễ dàng mua sản phẩm hơn nhưng cũng có thêm lợi ích là khách hàng trả trước 

cho sản phẩm, thay vì sau khi các mặt hàng được giao, điều này làm tăng dòng 

tiền cho doanh nghiệp. Họ đã kết hợp việc này khi bán các sản phẩm có nhu cầu 

cao trong đại dịch như khẩu trang,... 

1.2. Kinh nghiệm về ứng phó với khủng hoảng Covid-19 của doanh 

nghiệp tại Trung Quốc 

Theo một nghiên cứu tại Trung Quốc, các DNNVV, bao gồm cả lưu trú, 

khách sạn, giáo dục, siêu thị,...để tìm ra các biện pháp ứng phó với đại dịch và họ 

đã sử dụng. Có thể tham khảo một số biện pháp sau: 
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a) Tăng cường đổi mới công nghệ 

Đầu tiên, điều quan trọng là phải tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả dịch vụ, và nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh 

nghiệp. Các doanh nghiệp luôn ở trong một môi trường cạnh tranh và định hướng 

thị trường cao, đối mặt với gánh nặng tàn phá của đại dịch. Chỉ những doanh 

nghiệp có lợi thế cạnh tranh mới có cơ hội tồn tại, đó là “quy luật tự nhiên” mà 

các doanh nghiệp phải đối mặt. 

b) Thích ứng với nền kinh tế trực tuyến và đẩy nhanh việc thúc đẩy trao 

quyền cho kỹ thuật số 

Cần phải thích ứng với nền kinh tế trực tuyến và đẩy nhanh việc thúc đẩy 

trao quyền cho kỹ thuật số. Trong khi công nghệ đã tạo sức mạnh cho sự phát 

triển KTXH, nó cũng đã thay đổi con đường phát triển của doanh nghiệp ở một 

mức độ nhất định. Đặc biệt dưới tác động của đại dịch, các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ phải tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số và công nghệ, tìm cách tích hợp sản xuất 

và hoạt động của họ với những phát triển công nghệ mới nhất và các mô hình kinh 

doanh hiệu quả nhất, và tìm ra mô hình kinh doanh có thể chống lại và thích ứng 

tốt nhất với ảnh hưởng của đại dịch. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nên tìm 

hiểu sâu hơn về giá trị của các nguồn dữ liệu của chính họ để hướng dẫn các tổ 

chức tài chính giảm sự phụ thuộc vào tài sản thế chấp (cầm cố) và cải thiện khả 

năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp. 

c) Ổn định chuỗi cung ứng, phòng ngừa rủi ro biến động giá nguyên liệu 

thô và đảm bảo sản xuất và vận hành 

Các DNNVV cần ổn định chuỗi cung ứng, phòng ngừa rủi ro biến động giá 

nguyên liệu thô và đảm bảo sản xuất và vận hành. Với sự hỗ trợ của các chính 

sách quốc gia, các DNNVV sản xuất có thể xem xét thiết lập mô hình hợp tác lâu 

dài với các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp để 

ổn định mối quan hệ cung cầu và cùng chia sẻ áp lực chi phí tăng cao. 

1.3. Kinh nghiệm về ứng phó với khủng hoảng Covid-19 của doanh 

nghiệp tại Bangladesh 

Các doanh nghiệp tại Bangladesh - một nền kinh tế mới nổi đã ứng phó với 

đại dịch Covid-19 bằng 4 chiến lược:  

a) Hiểu về khủng hoảng 

 Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đại dịch này, đang phải đối mặt với 

nhiều loại vấn đề khác nhau như giảm nhu cầu, gián đoạn chuỗi cung ứng, hủy 

đơn đặt hàng xuất khẩu, thiếu nguyên liệu thô và gián đoạn vận chuyển. Các chủ 
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doanh nghiệp phải đối mặt với các vấn đề ở mức độ khác nhau dựa trên bối cảnh 

và bản chất kinh doanh của họ. Trong giai đoạn đầu, chủ doanh nghiệp nên cố 

gắng hiểu bản chất và mức độ của các vấn đề từ mọi khía cạnh hoạt động kinh 

doanh của họ. Việc thành lập đội xử lý khủng hoảng có thể giúp các doanh nhân 

hiểu được khủng hoảng và các chiến lược quản lý khủng hoảng. 

b) Tạo ra những cơ hội để chống lại khủng hoảng 

Các chủ doanh nghiệp nắm lấy các vai trò khác nhau để thúc đẩy thay đổi và 

tạo cơ hội bằng các nguồn lực sẵn có. Ở một mức độ nào đó, khủng hoảng có thể 

nuôi dưỡng sự phát triển của các cơ hội mới và kích thích việc tạo ra các cơ hội 

mới nhất. Để tạo cơ hội với nguồn lực hiện tại trong thời điểm khủng hoảng, chủ 

doanh nghiệp có thể tập trung vào các vấn đề khác nhau như dựa vào năng lực quan 

hệ, xây dựng năng lực tài chính, hỗ trợ không phù hợp của người nhận, hợp tác với 

các bên liên quan khác như nhân viên, nhà cung cấp, nhà phân phối, năng lực cạnh 

tranh của các giải pháp sản phẩm - dịch vụ, tổ chức lại nơi làm việc và Hệ thống 

dây chuyền sản xuất. Khả năng của doanh nghiệp có thể giúp tiếp tục hoạt động 

kinh doanh bền vững ngay cả trong thời điểm khủng hoảng như đại dịch. 

c) Chiến lược phục hồi 

Để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, bền vững và thành công trong 

tương lai, các chủ doanh nghiệp phải có kế hoạch và khả năng phục hồi. Khả năng 

phục hồi không chỉ có nghĩa là khả năng thích ứng. Thay vào đó, nó có nghĩa là 

học cách ứng phó với môi trường mới để chống lại sự gián đoạn. Các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ có thể áp dụng các loại chiến lược khác nhau để quản lý khủng hoảng 

như tái cấu hình, tận dụng, cảm nhận và diễn giải, học hỏi và tích hợp kiến thức, 

nguồn lực xã hội, số hóa và dịch vụ hóa kỹ thuật số, thích ứng với bình thường 

tiếp theo. Bên cạnh đó, khuyến khích các mối quan hệ tích cực của nhân viên để 

tăng cường khả năng phục hồi trong thời kỳ khủng hoảng. 

d) Đối với doanh nhân 

Khi các cuộc khủng hoảng đặt ra một số thách thức cho doanh nghiệp, năng 

lực thích ứng và đổi mới của các doanh nhân có thể giúp quản lý tình hình một 

cách suôn sẻ. 

1.4. Kinh nghiệm về ứng phó với khủng hoảng Covid-19 của doanh 

nghiệp tại Serbia 

Các doanh nghiệp tại Serbia tập trung vào 4 chiến lược là cắt giảm, kiên trì 

và đổi mới và rút lui. Theo nghiên cứu tại Serbia, ngoài chiến lược rút lui ít được 

sử dụng thì các chiến lược nói trên trên hiếm khi được thực hiện một cách riêng 
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lẻ mà thay vào đó, và phổ biến hơn là các phản ứng kết hợp.  

a) Chiến lược cắt giảm 

Chiến lược cắt giảm được sử dụng trong ngắn hạn để bù đắp cho sự sụt 

giảm doanh thu.  

b) Chiến lược duy trì 

Trái ngược với chiến lược cắt giảm có thể dẫn đến giảm phạm vi kinh 

doanh, chiến lược kiên trì tập trung vào việc duy trì nguyên trạng các hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

c) Chiến lược đổi mới 

Chiến lược quan trọng nhất được sử dụng là chiến lược đổi mới. Đây thậm 

chí được coi là một phản ứng không thể tránh khỏi, nơi các doanh nghiệp có cơ 

hội và thực hiện đổi mới chiến lược để ứng phó với khủng hoảng. Các tình huống 

khủng hoảng làm giảm bớt những ràng buộc đã xác định trước đó đối với các nhà 

quản lý và thường kích hoạt các hoạt động đổi mới trong các doanh nghiệp. 

d) Chiến lược rút lui 

Chiến lược rút lui có thể đề cập đến việc ngừng kinh doanh gây ra bởi các 

kết quả không sinh lợi, nhưng từ quan điểm chiến lược, nó có thể là một phản ứng 

hợp lý đối với khủng hoảng. Bằng cách xác định nhu cầu đáp ứng theo cách này, 

các doanh nghiệp giải phóng các nguồn lực đã cam kết của họ cho các dự án khác. 

Chiến lược này ít được đề cập đến. 

2. Kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng Covid-

19 của một số quốc gia trên thế giới  

2.1. Kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng Covid-

19 của Trung Quốc 

Quy mô gói hỗ trợ khoảng 6,1% GDP. Dự báo tăng trưởng kinh tế Trung 

Quốc đạt 8,5% năm 2021, 5,4% năm 2022 và 5,3% năm 2023 (năm 2019 là 6%). 

Quy mô nợ Chính phủ của Trung Quốc tăng từ 57,1% GDP năm 2019 lên 66,8% 

GDP năm 2020; thâm hụt ngân sách năm 2020 là 4,2% GDP. 

Chính sách tài khóa chủ yếu bao gồm: (1) tăng chi phòng, chống dịch bệnh 

và sản xuất trang thiết bị y tế; (2) đẩy nhanh tiến độ giải ngân bảo hiểm thất nghiệp 

và gia hạn bảo hiểm cho người lao động nhập cư; (3) giảm thuế và miễn đóng góp 

an sinh xã hội; (4) đẩy mạnh đầu tư công, tăng hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ ngoài ngân 

sách bao gồm bảo lãnh bổ sung cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 400 tỷ nhân dân 
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tệ (0,4% GDP) và cắt giảm phí, thuế quan hơn 900 tỷ nhân dân tệ (0,9% GDP) 

đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, cảng, điện. 

Chính sách tài chính, tiền tệ tập trung vào việc nới lỏng các điều kiện tài 

chính, bao gồm đo lường khả năng chịu đựng để cung cấp cứu trợ tài chính cho 

hộ gia đình, doanh nghiệp, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, gặp khó khăn 

trong trả nợ. Các biện pháp chủ yếu bao gồm: (1) nới lỏng chính sách tiền tệ; (2) 

hỗ trợ các khoản vay DNNVV chưa được phân bổ từ các ngân hàng địa phương, 

nâng chỉ tiêu tăng trưởng cho vay của các ngân hàng lớn đối với các DNNVV từ 

30% lên 40% và thiết lập hệ thống đánh giá cho vay của các ngân hàng đối với 

DNNVV; (3) kéo dài thời hạn cơ cấu trả nợ đến hết năm 2021, nới lỏng các hạn 

chế về quy mô cho vay trực tuyến và các biện pháp hỗ trợ tín dụng khác cho 

DNNVV, hộ gia đình đủ điều kiện; (4) hỗ trợ phát hành trái phiếu của các tổ chức 

tài chính để cho vay DNNVV; (5) tăng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nới 

lỏng quy định đầu tư trái phiếu của doanh nghiệp bảo hiểm. 

2.2. Kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng Covid-

19 của Thái Lan 

Quy mô hỗ trợ đến nay khoảng 15,6% GDP. Tăng trưởng kinh tế dự báo 

đạt 2,2% năm 2021, 5,1% năm 2022 và 4,3% năm 2023 (năm 2019 là 2,3%). Quy 

mô nợ Chính phủ tăng từ 41,1% năm 2019 lên 50,5% năm 2020; thâm hụt ngân 

sách 6,1% GDP năm 2020. 

Các chính sách tài khóa chủ yếu bao gồm: (1) chi phòng, chống dịch bệnh, 

y tế; (2) hỗ trợ tiền mặt cho công nhân, nông dân và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh; (3) cung cấp khoản vay ưu đãi và giảm thuế, tiền điện, nước và các 

khoản đóng góp an sinh xã hội; (4) chi thúc đẩy du lịch thông qua hỗ trợ trực tiếp 

cho khách du lịch và cho vay ưu đãi cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong 

ngành; (5) hỗ trợ tiền mặt, đồng thanh toán hoặc hóa đơn điện tử mua hàng cho 

người dân trong năm 2021. 

Các chính sách tiền tệ và tài chính chủ yếu bao gồm: (1) nới lỏng chính 

sách tiền tệ thông qua việc giảm lãi suất điều hành; (2) hỗ trợ lãi suất cho DNNVV 

trong ngành du lịch và các ngành có liên quan để giảm lãi suất cho vay xuống 

2%/năm (bao gồm cả việc trả lãi suất trong 6 tháng đầu tiên và bảo lãnh khoản 

vay trong 2 năm), cơ cấu lại nợ, nhóm nợ đối với khoản vay của doanh nghiệp; 

(3) giảm lãi suất cho vay của cá nhân để mua ô tô, xe máy phục vụ du lịch; (4) 

hạn chế việc chi trả cổ tức bằng tiền của tổ chức tài chính. 
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2.3. Kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng Covid-

19 của Malaysia 

Quy mô các gói hỗ trợ khoảng 8,8% GDP. Tăng trưởng kinh tế dự báo đạt 

6% năm 2021, 4,2% năm 2022 và 4,7% năm 2023 (năm 2019 là 4,3%). Nợ Chính 

phủ tăng từ 52,5% GDP năm 2019 lên 60,7% GDP năm 2020, thâm hụt ngân sách 

năm 2020 là 3,2% GDP. 

Các chính sách tài khóa chủ yếu bao gồm: (1) tăng chi y tế; (2) chi bảo đảm 

an sinh xã hội, hỗ trợ tiền mặt, tiền điện, lương nghỉ việc tạm thời cho người lao 

động; (3) hỗ trợ tiền lương lao động, tuyển dụng và đào tạo, số hóa cho doanh 

nghiệp; (4) cung cấp tài chính vi mô cho hộ gia đình; (5) gia hạn chính sách ưu 

đãi thuế đối với thiết bị thông tin liên lạc và ô tô sản xuất trong nước; (6) đẩy 

mạnh đầu tư hạ tầng nông thôn. 

Các chính sách tiền tệ, tài chính chủ yếu bao gồm: (1) nới lỏng chính sách 

tiền tệ, giảm quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nới lỏng việc tuân thủ quy định và 

giám sát đối với ngân hàng để tạo điều kiện hoãn thời hạn trả nợ và cơ cấu lại 

khoản vay cho người lao động; (2) thành lập quỹ bảo lãnh vay vốn lưu động cho 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

2.4. Kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng Covid-

19 của Indonesia  

Quy mô chính sách hỗ trợ khoảng 5,4% GDP. Tăng trưởng kinh tế dự báo 

đạt 4,4% năm 2021, 5% năm 2022 và 5,1% năm 2023. Quy mô nợ Chính phủ tăng 

từ 30,5% GDP năm 2019 lên 38,5% GDP năm 2020, thâm hụt ngân sách đạt 

5,87% GDP năm 2020 (năm 2019 là 2,23% GDP). 

Các chính sách tài khóa chủ yếu bao gồm: (1) chi y tế, phòng, chống Covid-

19; (2) mở rộng chương trình trợ giúp xã hội cho hộ gia đình có thu nhập thấp như 

hỗ trợ tiền mặt, lương thực, tiền điện; (3) mở rộng trợ cấp thất nghiệp, bao gồm 

cả lao động khu vực phi chính thức; (4) giảm thuế TNDN và TNCN, nhất là trong 

lĩnh vực du lịch; (5) giảm thuế TNDN từ 25% xuống 22% vào năm 2020-2021 và 

còn 20% từ năm 2022; (6) tăng đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ lãi suất, 

bảo lãnh tín dụng và cơ cấu lại các khoản vay từ quỹ nhà nước cho doanh nghiệp 

siêu nhỏ, DNNVV; (7) cho vay vốn lưu động từ các quỹ nhà nước thông qua ngân 

hàng đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. 

Các chính sách tiền tệ và tài chính chủ yếu gồm: (1) nới lỏng chính sách 

tiền tệ; (2) nới lỏng quy định về an toàn tài chính của ngân hàng và hỗ trợ thị 

trường trái phiếu, quy định về cho vay mua ô tô và bất động sản nhà ở; (3) cho 
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phép ngân hàng trung ương mua trái phiếu Chính phủ để đáp ứng nhu cầu chi y 

tế, bảo trợ xã hội, và hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm tiền gửi (LPS) cho các khoản 

bảo hiểm của ngân hàng; (4) nới lỏng quy định về nhóm nợ và cơ cấu lại thời hạn 

trả nợ; (5) tăng cường ứng dụng thanh toán kỹ thuật số, tiếp cận dịch vụ tài chính 

cho người dân; (6) để giảm bớt sự biến động của thị trường chứng khoán, cho 

phép doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của mình mà không cần tổ chức đại hội cổ 

đông trước và đưa ra các giới hạn về giảm giá cổ phiếu. 

3. Kinh nghiệm quản trị khủng hoảng của Singapore 

Được coi là một điểm sáng về thành công duy trì phát triển kinh tế và kiềm 

chế sự lây lan của Covid-19, việc quản lý khủng hoảng và quản trị quốc gia của 

Singapore là bài học đáng học hỏi.  

Trung tâm xử lý khủng hoảng của Singapore có tên là HCEG, thành lập từ 

1974, do một thứ trưởng Bộ Nội vụ lãnh đạo, có thành viên là cán bộ cao cấp của 

các bộ, ngành, nhằm thống nhất và huy động các nguồn lực cần thiết được nhanh 

chóng. Trung tâm điều hành này là thống nhất. HCEG xây dựng một bộ quy tắc 

và chuẩn chung để đối phó với khủng hoảng. Ngay sau dịch SARS rồi H5N1, cơ 

quan này xây dựng một bộ khung về ứng phó bùng phát dịch bệnh (Disease 

Outbreak Response System Condition - DORSCON) cho hệ thống y tế lẫn cho 

công chúng. Có 4 cấp độ của DORSCON tương ứng với độ trầm trọng của dịch 

để toàn xã hội, hệ thống y tế, khu vực tư nhân và các cơ quan công quyền phản 

ứng. Việc phối hợp trơn tru, hiệu quả, thống nhất giữa các cơ quan chức năng là 

chìa khóa cho thành công trong xử lý khủng hoảng từ dịch bệnh. 

Singapore cũng rất nhanh chóng phân công trách nhiệm các cơ quan trong 

Ban chỉ đạo liên bộ (MTF) ngay từ tháng 1/2020. Nhiệm vụ của MTF là đảm bảo 

an toàn sinh mạng và duy trì sinh kế của người dân. Các Bộ Quốc phòng, Nội vụ, 

Y tế, Công thương… phối hợp tạo ra nhiều tuyến phòng thủ, giảm và ngăn chặn 

nguồn lây do nhập cảnh và lây lan trong cộng đồng. Việc huy động các lực lượng 

vũ trang cùng tham gia truy vết người nhiễm bệnh với Bộ Y tế và cung ứng vật tư 

y tế cho dân, ngay từ ban đầu, đã góp phần giảm tải gánh nặng cho các y bác sĩ.  

Bộ Tài chính và Công thương cũng đưa ra các gói hỗ trợ tài chính rất nhanh, 

thủ tục đơn giản. Họ áp dụng chính sách “helicopter drop”, một khái niệm của 

kinh tế gia người Mỹ Milton Friedman nhằm chuyển tiền ứng cứu tới người dân 

nhanh nhất. Nhìn chung, các gói hỗ trợ này phát huy hiệu quả rất tốt, ngăn được 

sự đứt gãy nền kinh tế hay chuỗi cung ứng sản xuất. 

Singapore sử dụng CNTT rất hiệu quả trong phòng chống dịch và đây là 

công của các “bộ não” như A*Star và Govtech. Những phát minh của các cơ quan 
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này như công nghệ truy vết TraceTogether, hay quản lý dữ liệu tiêm chủng… 

đang được khá nhiều quốc gia học tập. Công tác thông tin trong phòng chống dịch 

đã được thực hiện khá hiệu quả, do tính minh bạch, kịp thời và khoa học.  

Singapore xác định khống chế dịch bệnh Covid-19 là điều kiện tiên quyết 

để phục hồi nền kinh tế; đồng thời nhận định, dịch bệnh Covid-19 nhiều khả năng 

không bao giờ biến mất nhưng con người vẫn có thể chung sống bình thường với 

dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh Covid-19 có thể liên tục biến đổi và tồn tại 

trong cộng đồng. Theo đó, từ đầu tháng 7-2021, Singapore chủ trương xây dựng 

“trạng thái bình thường mới” nhằm “sống chung với dịch bệnh Covid-19”. Tuy 

nhiên, song song với việc triển khai chiến lược này, Singapore vẫn áp dụng chiến 

lược khoanh vùng, truy vết nguồn lây dịch bệnh Covid-19 và cách ly nghiêm ngặt 

để giảm thiểu tối đa nguy cơ hình thành các ổ dịch lớn. Theo đó, Singapore đẩy 

mạnh việc xét nghiệm ở các khu vực biên giới để ngăn chặn các ca nhiễm Covid-

19 mang virus vào đất nước, nhất là các biến thể đáng lo ngại. 

Sau giai đoạn đầu triển khai, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại 

Singapore đã đạt những kết quả tích cực ban đầu. Tính đến đầu tháng 4/2022, 95% 

dân số Singapore đã được tiêm đủ cả hai mũi vaccine và 71% đã tiêm mũi vaccine 

tăng cường. Singapore bắt đầu bước vào giai đoạn mới sống chung với Covid-19. 

Trong bối cảnh hiện nay, Singapore còn phải đối diện với không ít thách 

thức trong tương lai nhằm duy trì ổn định nền kinh tế. Thậm chí, kể cả khi nền 

kinh tế có tín hiệu phục hồi, Singapore vẫn có khả năng phải đối diện với nguy cơ 

lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng, với sự quyết tâm và sáng 

tạo của Chính phủ Singapore trong việc ứng phó với các thách thức hiện nay, 

Singapore sẽ từng bước đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, ngay cả khi dịch 

bệnh Covid-19 chưa thực sự kết thúc. 

4. Bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam 

(i) Doanh nghiệp cần ổn định chuỗi cung ứng, phòng ngừa rủi ro biến động 

giá nguyên liệu thô và đảm bảo sản xuất và vận hành; tận dụng cơ hội này để 

thay đổi và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. 

(ii) Doanh nghiệp cần cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho 

các doanh nghiệp.   

(iii) Tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch 

vụ, và nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Chỉ những doanh 

nghiệp có lợi thế cạnh tranh mới có cơ hội tồn tại, đó là “quy luật tự nhiên” mà 

các doanh nghiệp phải đối mặt.  
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(iv) Thích ứng với nền kinh tế trực tuyến và đẩy nhanh việc thúc đẩy trao 

quyền cho kỹ thuật số. Đặc biệt dưới tác động của đại dịch, các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ phải tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số và công nghệ, tìm cách tích hợp sản 

xuất và hoạt động của họ với những phát triển công nghệ mới nhất và các mô hình 

kinh doanh hiệu quả nhất, và tìm ra mô hình kinh doanh có thể chống lại và thích 

ứng tốt nhất với ảnh hưởng của đại dịch  

(v) Tạo ra những cơ hội để chống lại khủng hoảng. Ở một mức độ nào đó, 

khủng hoảng có thể nuôi dưỡng và tạo ra các cơ hội mới. Dựa trên những nguồn 

lực sẵn có, các doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội mới bằng cách phát triển các sản 

phẩm và dịch vụ mới, độc đáo hơn, thích nghi với hành vi của người tiêu dùng để 

thành công, từ đó có thể giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh bền vững 

ngay cả trong thời điểm khủng hoảng như đại dịch. 

(vi) Để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, bền vững và thành công trong 

tương lai, các chủ doanh nghiệp phải có kế hoạch và khả năng phục hồi, học cách 

ứng phó với môi trường mới để chống lại sự gián đoạn. Bên cạnh đó, các doanh 

nghiệp cần duy trì các mối quan hệ tích cực với nhân viên để tăng cường khả năng 

phục hồi trong thời kỳ khủng hoảng. 

(vii) Xây dựng Chương trình ứng phó với khủng hoảng mang tầm quốc gia. 

Dựa trên kinh nghiệm của Singapore, có thể thấy rằng việc xây dựng một Chương 

trình ứng phó với khủng hoảng mang tầm quốc gia là yếu tố rất quan trọng để đảm 

bảo duy trì phát triển kinh tế, hoạt động SXKD, tăng sự chủ động cũng như khả 

năng ứng phó với khủng hoảng của quốc gia nói chung và doanh nghiệp nói riêng. 

(viii) Cần phân kỳ thực hiện các giải pháp hỗ trợ tài khóa phù hợp với khả 

năng phục hồi của nền kinh tế. Trong ngắn hạn, mục tiêu của gói hỗ trợ tài khóa là 

kiềm chế đại dịch, giảm thiểu tác động về y tế và kinh tế nên sẽ cần dành ưu tiên 

cho chi tiêu y tế, đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân và người lao động, hỗ 

trợ doanh nghiệp hướng vào các ngành lan tỏa và các doanh nghiệp có khả năng 

phục hồi nhanh sau đại dịch; các DNNVV, trong đó các khoản trợ cấp trực tiếp vẫn 

đóng vai trò quan trọng. Về dài hạn, các biện pháp tài khóa cần chuyển dần từ hỗ 

trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp, từ hỗ trợ về tài chính sang hỗ trợ về cơ chế, từ hỗ 

trợ số nhiều sang số ít các đối tượng còn chịu ảnh hưởng lâu dài của đại dịch, hướng 

tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, CĐS và tăng trưởng xanh, bền vững.  
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V. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG 

CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC CÁC CUỘC KHỦNG HOẢNG   

1. Quan điểm tiếp cận xây dựng giải pháp 

Thời gian qua, bối cảnh thế giới có những biến động nhanh, phức tạp, khó 

lường, với nhiều yếu tố mới chưa từng có tiền lệ, rất khó dự báo hoặc không thể 

dự báo, nhưng có tác động lớn trên nhiều mặt đến hầu hết các nước, trong đó có 

Việt Nam. Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay cùng với 

các vấn đề mới xuất hiện năm 2022 như xung đột Nga - Ucraina, suy giảm tăng 

trưởng và lạm phát cao tại Mỹ, EU và nhiều nước phát triển, đứt gãy chuỗi cung 

ứng sản xuất, tiêu dùng, việc điều chỉnh đảo ngược nhanh, mạnh các chính sách 

tiền tệ, tài khóa của nhiều nền kinh tế lớn, thiên tai, lũ lụt, hạn hán và nguy cơ mất 

ổn định an ninh năng lượng, lương thực… đã khiến tình hình thế giới nhìn chung 

diễn biến theo chiều hướng phức tạp, kém lạc quan hơn. 

Qua quá trình thực hiện Báo cáo, Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy những 

tác động nặng nề mà đại dịch Covid-19 gây ra vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ tới 

khả năng phục hồi của các doanh nghiệp, kết hợp với bối cảnh biến động của 

chính trị, kinh tế thế giới đã tạo rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi rủi ro, 

bất định ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức. Do vậy, để giúp 

các doanh nghiệp có thể thích ứng và ứng phó có hiệu quả với các cuộc khủng 

hoảng, các cú sốc bất ngờ trong tương lai đòi hỏi phải có những giải pháp trong 

cả ngắn hạn và dài hạn, tập trung vào các mục tiêu chính như sau: 

(i) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngắn hạn giúp doanh 

nghiệp phục hồi và phát triển; 

(ii) Doanh nghiệp cải thiện và nâng cao năng lực về tài chính để trụ vững, 

duy trì hoạt động trong khủng hoảng. 

(iii) Doanh nghiệp đảm bảo việc làm và khả năng thích ứng cho người lao 

động khi khủng hoảng ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; 

(iv) Nâng cao năng lực ứng phó với khủng hoảng và khả năng chủ động 

thích ứng với những biến động bất thường của các diễn biến trong và ngoài nước.   

(v) Tạo điều kiện thuận lợi về môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính 

nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp khi đối diện với khủng hoảng.  
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2. Nhóm giải pháp trong ngắn hạn nhằm giúp doanh nghiệp thích ứng 

linh hoạt và phục hồi hiệu quả  

Trên cơ sở nghiên cứu và các quan điểm tiếp cận giải pháp, Nhóm nghiên 

cứu kiến nghị các giải pháp trong ngắn hạn nhằm giúp doanh nghiệp thích ứng 

linh hoạt và phục hồi hiệu quả, cụ thể như sau: 

2.1. Về phía doanh nghiệp 

Một là, cân đối dòng tiền, cắt giảm các khoản chi tiêu chưa cần thiết, đảm 

bảo hiệu quả hoạt động và dòng tiền của doanh nghiệp. Rà soát, phân bổ lại nguồn 

lực đầu tư nhằm tối ưu hiệu quả.  

Hai là, giải quyết ngay những vấn đề phát sinh đột xuất, bất thường có nguy 

cơ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

Ba là, coi nhân sự là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp, thường xuyên 

đối thoại với người lao động, nhất là khi khủng hoảng xảy ra, nhằm đưa ra phương 

hướng hoạt động, sản xuất cho doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng, cũng 

như thực hiện các giải pháp hiệu quả hỗ trợ người lao động, như hỗ trợ tài chính để 

khuyến khích người lao động quay trở lại làm việc; tăng lương, thưởng, phúc lợi 

khi doanh nghiệp đi vào phục hồi sản xuất có hiệu quả. Tập trung hỗ trợ, tư vấn và 

hướng dẫn người lao động, người sử dụng lao động trong hoàn thiện thủ tục, giấy 

tờ để nhận các gói hỗ trợ cho người lao động. 

Bốn là, chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của doanh 

nghiệp, nắm bắt xu hướng tiêu dùng của khách hàng để chuyển hướng kịp thời; 

tập trung khai thác thị trường nội địa tiềm năng với gần 100 triệu dân; đầu tư mua 

sắm thiết bị, đổi mới công nghệ.  

Năm là, thay thế các hình thức, phương thức kinh doanh, các sự kiện bán 

hàng theo kiểu truyền thống bằng các giải pháp công nghệ mới để khách hàng dễ 

dàng tiếp cận thông tin, kinh doanh trên các sàn giao dịch điện tử. Doanh nghiệp 

cần chủ động ứng dụng CĐS, khoa học công nghệ vào trong quá trình SXKD, 

đồng thời thường xuyên đào tạo người lao động thích ứng với CĐS và công nghệ 

mới để tăng hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả chăm sóc và 

phục vụ nhu cầu khách hàng thông qua hệ thống email, tin nhắn, mạng xã hội…; 

thực hiện tiết kiệm, cắt giảm chi phí sản xuất.  

Sáu là, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn như: 

xây dựng kế hoạch huy động vốn từ các nhà đầu tư, huy động vốn từ vốn góp ban 

đầu; huy động vốn từ lợi nhuận không chia mà dùng để tái đầu tư; huy động vốn 

từ phát hành cổ phiếu thông qua thị trường chứng khoán; huy động bằng tín dụng 
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ngân hàng thông qua hợp đồng vốn với ngân hàng thương mại; huy động bằng tín 

dụng thương mại và huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

Đối với DNNVV cần tìm kiếm nguồn vốn duy trì hoạt động SXKD thông qua 

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo lãnh tín dụng, ngân hàng 

thương mại qua các gói sản phẩm dành riêng cho DNNVV. 

Bảy là, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu thông tin, nắm bắt thông tin 

thị trường, tình hình kinh tế, chính trị trong nước và trên thế giới, nhất là các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu; 

đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào; tăng cường liên kết thông qua các chuỗi 

cung ứng và mạng lưới các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và địa phương. 

2.2. Đối với các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng 

- Đối với các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cần xây dựng các 

diễn đàn chia sẻ được cách thức ứng phó hiệu quả dịch Covid-19 từ những doanh 

nghiệp đã tồn tại và phát triển được trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-

19, nhất là những bài học về lựa chọn thị trường, đối tác, quan hệ kinh doanh, về 

đầu tư xây dựng “nội lực” cốt lõi của doanh nghiệp để tăng khả năng chống chịu 

với các cú sốc. 

- Tổ chức các diễn đàn chia sẻ thông tin, các ngành hàng có thể cùng nhau 

nhìn lại những gì đã và có thể sẽ xảy ra trong ngành mình, bàn hướng tăng cường 

hợp tác, liên kết để đi tới trong tương lai; tăng cường tính liên kết giữa các doanh 

nghiệp hội viên, hợp tác cùng phát triển. Tổng hợp, đề xuất với Chính phủ các 

giải pháp, sáng kiến để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh 

và phát triển bền vững. 

- Phổ biến, tuyên truyền, cập nhật kịp thời các chính sách mới của Chính 

phủ, chỉ đạo của chính quyền địa phương tới các doanh nghiệp hội viên. 

2.3. Về phía Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương 

Thứ nhất, rà soát, bổ sung, gia hạn các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

phục hồi và phát triển. 

-  Tùy vào tính chất của các cuộc khủng hoảng, Chính phủ có chỉ đạo kịp 

thời về việc rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, phí, tín dụng, tiếp 

tục rà soát, mở rộng hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng chi phí của doanh nghiệp trong 

quá trình phục hồi.  Hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải (ưu tiên ngành 

lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng; ngành lĩnh vực có yêu cầu lao 

động đặc thù chuyên môn cao, những doanh nghiệp có khả năng phục hồi và phát 

triển…).  
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- Tăng cường “hậu kiểm” song song với việc quy định các điều kiện, quy 

trình, thủ tục thuận lợi để đối tượng dễ tiếp cận chính sách; phân công rõ nhiệm 

vụ và gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ 

đạo, triển khai chính sách hỗ trợ. 

Thứ hai, các cơ quan bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thực chất thủ tục 

hành chính  

- Các bộ, ngành, địa phương đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với 

hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho thị trường hoạt 

động hiệu quả, đáp ứng vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế; 

có biện pháp tăng cường giám sát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu 

sử dụng vốn sai mục đích, vi phạm công bố thông tin; rà soát, nâng cao các điều 

kiện về nhà đầu tư chứng khoán cá nhân chuyên nghiệp, các tổ chức kiểm toán, 

định giá tài sản, áp dụng xếp hạng tín nhiệm; đề xuất các kịch bản chủ động xử lý 

các tình huống rủi ro liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể xảy 

ra nhằm tránh ảnh hưởng đến hệ thống tài chính và gây bất ổn KTXH. 

- Ưu tiên cân đối, bố trí nguồn ngân sách để hỗ trợ triển khai các chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bền vững, chuyển đổi cơ cấu, công 

nghệ sang hướng hiện đại, giảm thải cacbon. Rà soát đánh giá khó khăn, vướng 

mắc trong thực hiện Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành 

lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV và để đưa ra 

giải pháp tháo gỡ. 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động, linh hoạt điều hành chính sách 

tiền tệ theo cơ chế thị trường, kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý. Phối hợp đồng 

bộ, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh 

tế vĩ mô khác. Bảo đảm lãi suất và tỉ giá hối đoái ổn định, phù hợp với điều kiện 

kinh tế vĩ mô và thị trường. Tiếp tục có giải pháp đáp ứng nhu cầu vay vốn phục 

vụ SXKD của các doanh nghiệp thuộc các ngành, các lĩnh vực ưu tiên, khuyến 

khích phát triển theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ. 

- Chính sách tài khóa cần được điều hành linh hoạt. Nếu tăng trưởng kinh 

tế thấp hơn kỳ vọng và lạm phát được kiểm soát thì triển khai dư địa tài khóa để 

kích thích nền kinh tế. Ngược lại, áp lực lạm phát tăng cao thì nên tiết kiệm các 

nguồn thu và giảm chi thấp hơn dự toán. 

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ, hiệp hội, địa phương đẩy nhanh triển khai 

thực hiện Chương trình Hỗ trợ CĐS trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 
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giai đoạn 2021 - 2025, các kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực để 

tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đẩy nhanh xây dựng 

và đưa vào vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia để sớm hỗ trợ DNNVV 

khởi nghiệp sáng tạo. 

Thứ ba, tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách và nguồn lực hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế, nắm bắt 

và đón đầu các xu hướng kinh doanh doanh mới, thị trường mới. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 

và hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích hình thành 

lực lượng doanh nghiệp tư nhân có vai trò dẫn dắt trong một số ngành kinh tế 

trọng điểm, lĩnh vực SXKD theo xu hướng xanh và bền vững. Đẩy mạnh thực 

hiện Luật Hỗ trợ DNNVV với trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, CĐS, tham gia cụm liên kết chuỗi giá 

trị; triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền 

vững giai đoạn 2022-2025, trong đó hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng mô hình 

kinh tế tuần hoàn, kinh doanh bao trùm và kinh doanh bền vững. 

- Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai và đa dạng hóa hình thức các 

chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, phát triển thị trường trong nước, xây 

dựng thương hiệu quốc gia; tăng cường đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin cho 

doanh nghiệp để tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tự do, nắm vững 

các yêu cầu, điều kiện kỹ thuật, kinh doanh bền vững, giảm thải cacbon của đối 

tác và thị trường quốc tế; triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin thương mại 

cảnh báo sớm, nhằm cung cấp thông tin cho doanh nghiệp để tránh các vụ kiện 

bán phá giá, hay các thông tin liên quan khi tiếp cận thị trường xuất khẩu. 

-  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương 

đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ hình thành và phát triển chuỗi liên kết 

sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu và truy xuất nguồn gốc đối với các hàng 

hóa, nông sản, thực phẩm thiết yếu, tận dụng sức mua của thị trường nội địa; 

nghiên cứu đề xuất phát triển vùng nguyên liệu trong nước phục vụ sản xuất nông 

nghiệp để thay thế nguyên liệu nhập khẩu nhằm chủ động nguồn cung và giá.  

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục có các giải pháp đáp ứng nhu cầu 

vốn phục vụ SXKD của doanh nghiệp, nhất là tín dụng xanh, trong đó có các gói 

tài chính cho vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp trong việc chuyển đổi cơ cấu, 

công nghệ sang hướng hiện đại, giảm thải cacbon; nghiên cứu, đề xuất các giải 

pháp phát triển tài chính sáng tạo, sản phẩm tài chính thay thế bên cạnh kênh tín 

dụng trung, dài hạn truyền thống của ngân hàng. 
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- Bộ Khoa học và Công nghệ: đẩy mạnh phát triển lực lượng doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng các 

chính sách về thuế TNDN, đất đai, tín dụng theo quy định. 

3. Nhóm giải pháp cho phát triển dài hạn và ứng phó với khủng hoảng 

trong tương lai 

Đối với nhóm giải pháp cho sự phát triển dài hạn và ứng phó với khủng 

hoảng trong tương lai, dựa trên hoạt động nghiên cứu và ý kiến tham vấn của các 

chuyên gia, Nhóm nghiên cứu đề xuất một số nội dung sau: 

3.1. Đối với doanh nghiệp 

Thứ nhất, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng các kế hoạch hoạt động mang 

tính chiến lược, dài hạn; hiện đại hóa hệ thống quản trị và quy trình hoạt động của 

doanh nghiệp nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trong khả năng của mình, tăng sự chủ 

động của doanh nghiệp trong trường hợp khủng hoảng và các sự cố bất khả kháng 

xảy ra. Ở mức độ cao nhất của quản trị doanh nghiệp tốt chính là quản trị vượt 

trên sự tuân thủ. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không chỉ thực hiện đúng và 

đủ quy định của Luật mà họ đã thực hiện và áp dụng nguyên tắc quản trị theo 

thông lệ quốc tế tốt, ở mức cao hơn Luật. Hiểu một cách đơn giản nhất thì quản 

trị tốt là vì lợi ích của chính doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ứng phó hiệu quả 

với khủng khoảng và đi lên. Trong đó, doanh nghiệp cần xây dựng và ban hành 

cẩm nang xử lý khủng hoảng trong nội bộ doanh nghiệp, trong đó có quy trình 

vượt qua khủng hoảng với tổng thể các vấn đề cần giải quyết. 

Thứ hai, nâng cao năng lực quản trị rủi ro để đạt được sức chống chịu kiên 

cường đối với rủi ro, khủng hoảng, bao gồm: Nâng cao kiến thức về quản trị rủi 

ro cho doanh nghiệp; Đào tạo và rèn luyện kỹ năng xây dựng kế hoạch quản trị 

rủi ro/xử lý khủng hoảng (nhận dạng rủi ro, đánh giá tác động tiềm ẩn, xác định 

nhu cầu can thiệp, thiết kế quy trình can thiệp/ xử lý khủng hoảng, dự phòng nguồn 

lực…); Thường xuyên diễn tập, vận hành thử kế hoạch; Đánh giá và điều chỉnh 

kế hoạch cho phù hợp cũng như bồi dưỡng khắc phục các điểm yếu phát hiện qua 

diễn tập; Bố trí ngân sách cho đào tạo quản trị khủng hoảng.  

Thứ ba, nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp: ban lãnh đạo các 

doanh nghiệp cần nâng cao năng lực hoạch định chiến lược bao gồm: 

- Năng lực nhận định rủi ro; 

- Năng lực nhận định cơ hội; 

- Năng lực nghiên cứu - phát triển để thiết kế sản phẩm - dịch vụ nhằm né 
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tránh rủi ro, tận dụng cơ hội;  

- Các chiến lược duy trì, thu hẹp hoặc mở rộng cần được áp dụng một cách 

linh hoạt phù hợp với phân tích chiến lược khi đối mặt với mỗi cuộc khủng hoảng 

cụ thể… 

- Nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng, từ khâu xác định mục tiêu 

tham gia chuỗi, xác định chuỗi thích hợp, năng lực hợp tác trong nội bộ chuỗi và 

năng lực thích ứng khi chuỗi có sự thay đổi… 

- Nâng cao năng lực quản trị tài chính, để cân được dòng tiền, bố trí quỹ dự 

phòng tài chính, chủ động tìm hiểu và khai thác các kênh thông tin về tài chính 

ngoài tổ chức tín dụng, đồng thời chủ động nhằm tối ưu hóa nguồn lực về tài 

chính, đảm bảo chớp được các cơ hội từ thị trường, đồng thời hạn chế đến mức 

thấp nhất những tác động tiêu cực, rủi ro từ thị trường mang lại, cũng như các rủi 

ro đến từ khủng hoảng. Đảm bảo năng lực tài chính tốt, ngoài việc đảm bảo có 

dòng tiền để cân đối thu chi, doanh nghiệp cần đảm bảo có nguồn tài chính dự 

phòng, khả năng huy động vốn để đảm bảo sản xuất - kinh doanh trong điều kiện 

khủng hoảng bị mất cân bằng về tài chính nhưng vẫn đảm bảo có đủ dự trữ hàng 

hóa đầu vào và giữ chân được người lao động. Đồng thời, cần phải nâng cao năng 

suất để đảm bảo thu nhập của doanh nghiệp;  

- Năng lực quản trị nhân sự và năng lực lãnh đạo trong xử lý khủng hoảng 

của doanh nghiệp phải thường xuyên củng cố, đảm bảo nhân sự trong doanh 

nghiệp đoàn kết và được dẫn dắt, vững vàng vượt qua khủng hoảng. Đảm bảo bố 

trí nhân sự hợp lý để giảm chi phí và thu nhập hợp lý, tránh cho quá nhiều người 

lao động cơ hội phải đối mặt với rủi ro là cần thiết để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa 

người lao động và doanh nghiệp và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp đối với người lao động tạo tiền đề cho sự phát triển hài hòa, bền vững của 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có hoạch định về chiến lược nhân sự trong đơn 

vị mình theo cấp độ (nhân sự cao cấp, nhân sự trung cấp, nhân sự sơ cấp) trong 

đó đối với nhân sự cấp cao, cần tạo sự đồng thuận trong nhận thức về quản trị 

khủng hoảng; đối với nhân sự cấp trung cấp, sơ cấp cần luôn có phương án, bồi 

dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng làm việc, thích ứng với 

CĐS, đồng thời có chính sách phù hợp để tăng năng xuất lao động đi liền với nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;  

Thứ tư, các chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp cần được nâng cao 

nhận thức về vị trí, vai trò của Quản trị rủi ro trong kinh doanh, từ đó biết cách 

lập kế hoạch quản trị khủng hoảng cho doanh nghiệp của mình, theo từng mức 

độ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Người đứng đầu doanh nghiệp cũng cần không 
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ngừng học hỏi, mạnh dạn áp dụng các phương pháp quản trị doanh nghiệp vào hoạt 

động SXKD, từ đó tạo niềm tin, động lực, dẫn dắt, xác định được điểm mạnh, điểm 

yếu, giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng cũng như các tình huống bất ngờ 

trong tương lai. 

Thứ năm, từng bước chủ động, hình thành thói quen trong việc sử dụng 

dịch vụ tư vấn về một số lĩnh vực (quản trị nhân sự, pháp lý, tìm hiểu, đánh giá 

thị trường...) để chủ động phòng ngừa các rủi ro trong kinh doanh. 

3.2. Đối với các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng  

Thứ nhất, tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực nhận biết khủng 

hoảng và quản trị khủng hoảng của lãnh đạo doanh nghiệp. 

Thứ hai, xây dựng bộ cẩm nang hướng dẫn vượt khủng hoảng hoặc cẩm 

nang các dấu hiệu nhận biết và cách thức quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh 

khủng hoảng, trong đó cần đưa ra khái niệm về khủng hoảng; tầm quan trọng của 

quản trị khủng hoảng và ứng phó với khủng hoảng đối với doanh nghiệp. Trên cơ 

sở đó, tổng hợp và phân loại các loại khủng hoảng có thể xảy ra, dấu hiệu nhận 

biết, đặc điểm của từng loại khủng hoảng; Hướng dẫn cách đánh giá mức độ tác 

động của khủng hoảng đối với doanh nghiệp (thông qua các yếu tố như doanh thu, 

lao động...). Từ đó, doanh nghiệp sẽ có căn cứ đưa ra các giải pháp ứng phó với 

khủng hoảng, dựa trên: các giai đoạn của khủng hoảng: ứng phó, phục hồi và phát 

triển; tham khảo kinh nghiệm ứng phó với khủng hoảng trước đây của các doanh 

nghiệp ứng phó hiệu quả, đưa ra giải pháp cải thiện những hạn chế, sai lầm để có 

giải pháp xử lý phù hợp… Bên cạnh đó, nội dung của cẩm nang cũng cần xác định 

các nguyên tắc, quy tắc, cách thức thực hiện khi doanh nghiệp đối mặt với khủng 

hoảng, cũng như hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng khung hệ thống kiểm soát 

khủng hoảng, quản trị khủng hoảng trong nội bộ doanh nghiệp… 

Thứ ba, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, đánh 

giá thách thức, thời cơ, xu hướng kinh doanh, xu hướng thị trường mới của ngành, 

lĩnh vực, đặc biệt là các yêu cầu về kinh doanh bền vững, kinh doanh xanh; kịp 

thời chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp hội viên và ngành hàng. 

Thứ tư, đại diện và tăng cường quyền lợi cho các hội viên của mình trong 

các quan hệ trong nước và quốc tế; làm cầu nối, vận động chính sách, duy trì đối 

thoại với Chính phủ và quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước, nước ngoài 

về xây dựng pháp luật và chính sách điều chỉnh hoạt động của cộng đồng doanh 

nghiệp, đặc biệt là khi có các cuộc khủng hoảng xảy ra. 
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Thứ năm, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, trong đó có 

doanh nghiệp do nữ làm chủ. Kiến thức bồi dưỡng bao gồm: quản trị và mô hình 

quản trị, quản trị khủng hoảng, quản lý nhân sự, tài chính, marketing, lập kế 

hoạch kinh doanh,… Những hỗ trợ này nên được thực hiện thông qua các hiệp 

hội như Hiệp hội DNNVV, các hiệp hội ngành nghề, Hiệp hội Nữ doanh nhân 

Việt Nam, là tổ chức gần và nắm sát nhất nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của các 

doanh nghiệp thành viên. 

3.3. Đối với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương 

Việc kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và các địa phương cần 

có các giải pháp thực thi và giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong dài hạn 

và ứng phó với các cuộc khủng hoảng trong tương lai có ý nghĩa rất quan trọng, 

là một phần trong chính sách hỗ trợ, thực hiện mục tiêu ổn định xã hội, tạo ra hệ 

sinh thái bền vững để doanh nghiệp hoạt động và phát triển lành mạnh, trong đó, 

có một số nội dung sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính 

nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng ứng phó với khủng hoảng: 

Tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thực chất thủ 

tục hành chính; quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH, tạo thuận 

lợi và niềm tin cho doanh nghiệp xây dựng định hướng đầu tư SXKD dài hạn và 

bền vững: 

- Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung giải quyết các bất cập do quy 

định tại các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa cụ thể, chống chéo, mâu thuẫn 

trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên môi trường; thực hiện tích 

hợp các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh 

bạch, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật; chủ động hoặc đề 

xuất cấp thẩm quyền cắt giảm hoặc đơn giản hoá các quy định về trình tự, thủ tục 

hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh do cấp mình quản lý; tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp, không xây dựng, ban hành thủ tục, rào cản mới cho hoạt động 

đầu tư, SXKD trừ trường hợp cần thiết và phải đánh giá tác động, cân nhắc kỹ 

lưỡng về tác động tới doanh nghiệp. 

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy hoạch thuộc lĩnh 

vực, địa bàn quản lý làm cơ sở cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, chiến lược 

đầu tư, SXKD có tầm nhìn dài hạn, bền vững. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa các 

bộ, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp và đánh giá thực chất quá  

trình xử lý kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả đầu tư công; 
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khuyến khích đầu tư của các khu vực doanh nghiệp góp phần tăng trường kinh tế 

nhanh, bền vững. 

Sửa đổi, bổ sung Luật Hỗ trợ DNNVV, trong đó: (i) bổ sung khái  niệm 

về khủng hoảng doanh nghiệp làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và triển 

khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; (ii) về chính sách hỗ trợ, đề nghị bổ 

sung hỗ trợ công tác đào tạo quản trị khủng hoảng doanh nghiệp; (iii) về mạng 

lưới tư vấn viên, đề nghị bổ sung tư vấn viên đào tạo về quản trị khủng hoảng 

doanh nghiệp. 

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp CĐS, ứng dụng KHCN, khai thác những 

cơ hội của CMCN 4.0 để ứng phó với khủng hoảng  trong tương lai: 

- Đẩy mạnh việc triển khai các chính sách, giải pháp khuyến khích doanh 

nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới để phát triển công 

nghệ số, phục vụ đời sống KTXH, khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân 

ứng dụng KHCN, khai thác những cơ hội của CMCN 4.0; đẩy mạnh chương trình 

CĐS quốc gia đến năm 2025 tầm nhìn 2030, xây dựng chương trình CĐS trong 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Hỗ trợ phát triển các nền tảng thương mại điện tử; các ứng dụng công 

nghệ trong giao dịch thanh toán; 

- Tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, hoàn 

thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo chiều sâu với các cộng đồng khởi 

nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy kết nối khởi nghiệp Việt Nam với khởi 

nghiệp các nước, hình thành sàn giao dịch, chuyển nhượng riêng cho các doanh 

nghiệp start up. 

Thứ ba, nhóm các giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng giúp 

doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng: 

- Hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và CMCN 4.0. 

- Xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về ứng phó 

với khủng hoảng, quản trị rủi ro để thực hiện việc đào tạo ở các cấp độ (cấp độ 

đại học đến các khóa ngắn hạn, dài hạn). 

- Có chiến lược xây dựng, thiết lập, hình thành mạng lưới, tổ chức đại diện 

của các đơn vị có chức năng tư vấn cho doanh nghiệp về quản trị rủi ro, đưa hoạt 

động tư vấn quản trị rủi ro, đánh giá rủi ro của doanh nghiệp là một hoạt động phổ 

biến trong nền kinh tế thị trường, tạo ra cung cầu trên thì trường về loại hình dịch 
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vụ này. 

- Xây dựng và hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

trong doanh nghiệp bao gồm đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị, đào tạo nghề, đào 

tạo khởi nghiệp, đào tạo CĐS, đào tạo kiến thức pháp luật. Đảm bảo hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực. 

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm hiểu thị 

trường, tăng cường liên kết, tham gia chuỗi giá trị để ứng phó với khủng hoảng: 

- Tiếp tục có các giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ SXKD của doanh 

nghiệp, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp theo quy mô, đặc thù từng nhóm đối tượng 

cụ thể. Ưu tiên cân đối, bố trí nguồn ngân sách để triển khai các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bền vững, chuyển 

đổi cơ cấu, công nghệ sang hướng hiện đại, giảm thải carbon. 

- Xác định và ban hành các nhóm ngành hàng, nguyên vật liệu đầu vào bị 

thiếu hụt từ nhập khẩu và doanh nghiệp trong nước có khả năng sản xuất thay thế 

để định hướng cho doanh nghiệp dịch chuyển cơ cấu sản xuất thay thế nhập khẩu 

(để chủ động được nguyên vật liệu sản xuất trong chuỗi sản phẩm của các doanh 

nghiệp trong điều kiện giao thương bị hạn chế, không có nguồn nguyên vật liệu 

sản xuất tại một số ngành, lĩnh vực như hiện nay). 

- Khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, đặc biệt 

là các doanh nghiệp sản xuất các nguyên phụ liệu đầu vào cho một số ngành công 

nghiệp như dệt may, da giày (là các ngành phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu 

nhập khẩu) tăng cường sản xuất, kết nối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 

hoàn chỉnh (đặc biệt là các DN FDI) để đáp ứng một phần nhu cầu nội địa. 

- Phát triển mạnh các vùng sản xuất, các khu công nghiệp, khu kinh tế để 

chủ động hơn nguồn cung ứng nguyên liệu trong nước; hạn chế xuất khẩu những 

mặt hàng trong nước có nhu cầu (như quặng sắt) nhằm tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp trong nước phát triển sản xuất. 

- Hỗ trợ hình thành và phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi liên kết thuần 

Việt, truớc hết là chuỗi cung ứng hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu, tận dụng 

sức mua của thị trường nội địa, đẩy mạnh liên kết chuỗi, tăng cường liên kết 

giữa doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ và đẩy mạnh 

liên kết trong toàn chuỗi cung ứng. 

- Có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để thu hút đầu tư từ doanh nghiệp 

trong nước và DN FDI vào sản xuất nguyên phụ liệu; xây dựng cơ chế thúc đẩy sự 

liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu với các doanh nghiệp sản xuất 



 

 

 

88 

 

sản phẩm tạo thành chuỗi liên kết khép kín, đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ. 

Thứ năm, nghiên cứu xây dựng Chương trình ứng phó với khủng hoảng 

mang tầm quốc gia: 

- Chính phủ nghiên cứu xây dựng Chương trình ứng phó với khủng hoảng 

mang tầm quốc gia. Trong đó, cần thiết kế và triển khai hệ thống phát hiện, dự báo 

khủng hoảng sắp xảy ra bằng các nguồn thông tin khác nhau, xây dựng đội phản 

ứng nhanh xử lý nguy cơ, phân tích xu hướng, những bất thường, các mô hình 

quản trị khủng hoảng, nghiên cứu chuyên sâu, đưa ra các kịch bản ứng phó đối 

với những khủng hoảng chưa xảy ra; Xây dựng một bộ quy tắc và tiêu chuẩn 

chung nhằm đối phó với khủng hoảng để khi xảy ra khủng hoảng, không gặp lúng 

túng khi triển khai; Giao 1 bộ làm đầu mối xây dựng và phối hợp với các bộ, 

ngành triển khai nhiệm vụ này.  

- Tăng cường truyền thông, thay đổi tư duy nhận thức trong việc ứng phó với 

khủng hoảng, đưa ra các chỉ dẫn cụ thể, thông tin chính thống về các chính sách và 

hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ nhằm tạo ra các nguồn thông tin đáng tin cậy, 

tạo cơ sở để các doanh nghiệp thực hiện theo đúng chủ trương của Nhà nước. 

- Tăng cường năng lực và hiệu quả phản ứng chính sách, độ nhanh nhạy 

trong việc phát hiện sớm khủng hoảng; Nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình 

hình của các cơ quan nhà nước, đảm bảo tính thống nhất giữa TW và địa phương, 

giữa các Bộ, ban ngành trong việc ban hành văn bản chỉ đạo điều hành; Tăng cường 

hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa các địa phương 

trong hỗ trợ doanh nghiệp 

- Nghiên cứu ban hành cơ chế và xây dựng hệ thống có trách nhiệm thu thập 

thông tin thường xuyên từ cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tiếp nhận những phản 

ánh, nguyện vọng, kiến nghị của doanh nghiệp, không chỉ liên quan đến các vấn đề 

về dịch bệnh mà còn về kinh tế, tháo gỡ các khó khăn và hướng dẫn doanh nghiệp 

ngay khi gặp phải các vấn đề mới, bất khả kháng nhằm tạo niềm tin và hỗ trợ doanh 

nghiệp trong tình huống cấp bách. Nghiên cứu, tổng hợp đánh giá các chính sách 

hỗ trợ đặc thù của một số địa phương, doanh nghiệp, tổ chức đã áp dụng thời gian 

qua, rút ra bài học kinh nghiệm cho các cuộc khủng hoảng tiếp theo.  

- Nghiên cứu, định hướng cho doanh nghiệp những việc cần làm ngay và hành 

động ưu tiên nhằm tiết kiệm nguồn lực và tăng tính hiệu quả cho hoạt động của doanh 

nghiệp; Tư vấn cho doanh nghiệp nhằm tổ chức lại sản xuất, quản lý doanh nghiệp, 

tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, tăng sức sống và khả 

năng chống chịu của doanh nghiệp trong bối cảnh đối đầu với khủng hoảng; 
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Thứ sáu, nhóm các giải pháp truyền thông nhằm tăng cường nhận thức của 

doanh nghiệp trong việc ứng phó với khủng hoảng: 

Quá trình hoạt động có thể nhiều những rủi ro khủng hoảng diễn ra đối với 

cộng đồng doanh nghiệp. Và mỗi khủng hoảng lại có những tác động với mức độ 

khác nhau, quy mô khác nhau. Tuy nhiên, dưới góc độ doanh nghiệp, là những 

chủ thể thường phải đối diện với một số khủng hoảng chủ yếu mang ý nghĩa phổ 

biến như. thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng, các biện pháp 

phòng vệ thương mại, khủng hoảng tài chính, vỡ nợ Chính phủ… Vì vậy Chính 

phủ cũng như các Cơ quan truyền thông trong và ngoài Nhà nước cần có một số 

giải pháp: 

- Thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp 

nhận biết về vị trí vai trò, ý nghĩa của việc quản trị rủi ro, ứng phó với khủng 

hoảng trong kinh doanh, trong đó, cần đưa nội dung về quản trị rủi ro, ứng phó 

với khủng hoảng trong kinh doanh vào giảng dạy tại các trường đại học chuyên 

ngành kinh tế và ngành học có liên quan để hình thành tư duy và tăng cường nhận 

thức cho đội ngũ doanh nhân về yếu tố này.  

- Biên soạn các cẩm nang, phóng sự, tài liệu tuyên truyền dưới nhiều hình 

thức với nội dung các chuyên đề về ứng phó với khủng hoảng nhằm thông tin tới 

cộng đồng doanh nghiệp. 

- Nâng cao vai trò phản biện, bình chọn, xếp hạng của các tổ chức trung 

gian, các tổ chức đại diện doanh nghiệp trong việc đánh giá khả năng ứng phó với 

khủng hoảng của doanh nghiệp. 

- Thường xuyên tổ chức các đối thoại, hội thảo, nhằm thu hút ý kiến các 

chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các 

chủ thể có liên quan, tổng hợp, đánh giá, bình chọn, khuyến cáo, khuyến nghị, 

nhận định về những rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thứ bảy, nhóm giải pháp về thúc đẩy sự phát triển và phát huy vai trò của 

đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh mới; nâng cao khả năng ứng phó 

với khủng hoảng của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do nữ làm chủ:   

Kiến nghị, đề xuất ban hành Nghị quyết sửa đổi, thay thế Nghị quyết số 09-

NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai 

trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhằm khẳng định và phát huy vai trò của đội ngũ 

doanh nhân Việt Nam, trong đó: 

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo đội ngũ doanh nhân ứng yêu cầu 
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phát triển bền vững. Năng lực quản trị, kỹ năng, chuyên môn là những điều kiện 

để các doanh nhân phát triển bản thân, doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tự tin, 

chủ động hơn khi tham gia vào thị trường, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững. 

Do vậy, các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp cần có các chương 

trình đào tạo tư vấn trực tiếp cho các doanh nhân, đặc biệt là các doanh nhân nữ 

về quản trị kinh doanh, cải tiến công nghệ, năng lực quản lý điều hành doanh 

nghiệp, nâng cao năng suất lao động cho các doanh nghiệp. Liên kết với các tổ 

chức, doanh nghiệp có uy tín để cung cấp các dịch vụ tư vấn, tổ chức các khóa 

đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, chuyên môn cần thiết theo nhu 

cầu của doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp 

thông qua các chương trình đối thoại trực tiếp định kỳ với doanh nhân được triển 

khai từ Trung ương đến địa phương. Phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các 

tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc xây dựng và phát triển các dự án cụ thể 

nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. 

- Nâng cao chất lượng các chương trình hỗ trợ, tư vấn cung cấp thông tin, 

xúc tiến thương mại. Trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, 

cùng với việc tham gia ngày càng nhiều các hiệp định thương mại tự do song 

phương và đa phương, doanh nhân cần được hỗ trợ, tư vấn để có thể nắm bắt 

thông tin về xúc tiến thương mại, đón đầu các cơ hội kinh doanh, mở rộng thị 

trường, tăng cường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng và 

hiệu quả thực thi các chính sách, chương trình hỗ trợ cho doanh nhân, đặc biệt là 

các doanh nhân nữ, doanh nghiệp bằng các chương trình, các khóa tập huấn, đào 

tạo, các diễn đàn đối thoại, các chương trình hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp, từ 

đó, giúp các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu những chính sách ưu đãi 

dành cho doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ doanh nhân, trong đó có doanh nhân nữ tiếp cận, cập nhật và ứng 

dụng CNTT vào hoạt động SXKD, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng năng 

suất lao động. Cần đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh 

nghiệp CĐS, ứng dụng CNTT thông qua các hoạt động hỗ trợ CĐS, chương trình 

đào tạo, tài liệu và công cụ, đồng thời kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia tư 

vấn và đơn vị cung cấp giải pháp số. 

- Khái niệm “phụ nữ làm chủ” cần được làm rõ trong các văn bản pháp luật, 

làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách hỗ trợ. Các nhà hoạch định chính 

sách vì vậy cần tiếp tục nghiên cứu thực tiễn quốc tế và áp dụng khái niệm phù 

hợp với Việt Nam. Hiện nay, mới chỉ có khái niệm “Doanh nghiệp nhỏ và vừa do 

phụ nữ làm chủ” được nêu tại Luật Hỗ trợ DNNVV 2017. Nhóm nghiên cứu 
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khuyến nghị sử dụng khái niệm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là doanh nghiệp 

có vốn sở hữu của phụ nữ chiếm ít nhất 26% và do phụ nữ quản lý điều hành hằng 

ngày. Đây là khái niệm do IFC sử dụng và phù hợp với bối cảnh Việt Nam và sẽ 

loại bỏ được các trường hợp doanh nghiệp dễ dàng thuê các giám đốc nữ để hưởng 

những ưu đãi có thể có.  

- Cung cấp thông tin nguồn lực, chính sách và thị trường: các địa phương, 

bộ, ngành thực hiện đối thoại chính sách thường xuyên với các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ và các hiệp hội liên quan; soạn thảo và phổ biến các bộ công cụ, tài liệu 

hướng dẫn pháp luật; thiết lập đường dây thông tin chính sách, thị trường; tổ chức 

các hội nghị, hội thảo phổ biến, đối thoại chính sách,… nhằm cung cấp thông tin 

tới doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ.  

- Có chính sách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho doanh nghiệp do nữ làm chủ 

vay vốn. Với các quỹ phát triển DNNVV nên có ưu tiên một tỷ lệ nhất định dành 

cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ. Đối với các khoản vốn vay từ 

ngân hàng thương mại, các ngân hàng thương mại nên thiết kế các sản phẩm phù 

hợp với đối tượng là các doanh nghiệp do nữ làm chủ. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ xây dựng mạng lưới kinh doanh và 

thực hiện xúc tiến thương mại, đảm bảo tỷ lệ nhất định về doanh nghiệp vừa và 

nhỏ do phụ nữ làm chủ trong tiếp cận thị trường và nguồn lực hiện tại đã dành cho 

các doanh nghiệp: quy định tỷ lệ phần trăm nhất định bắt buộc dành cho đối tượng 

doanh nghiệp do nữ làm chủ trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp cận 

các nguồn lực và vốn vay từ các quỹ của Trung ương và địa phương.  

Vinh danh và ghi nhận đóng góp doanh nghiệp do nữ làm chủ: Nhà nước 

có hình thức vinh danh, ghi nhận các đóng góp của phụ nữ trong phát triển doanh 

nghiệp, góp phần ủng hộ thúc đẩy phụ nữ tham gia phát triển kinh tế. 
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KẾT LUẬN 

Những tác động của Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt 

động SXKD và khiến các doanh nghiệp đối mặt với những bất ổn chưa từng có 

trong lịch sử. Với nhiều rủi ro phát sinh hơn, các doanh nghiệp cần phải thực hiện 

các chiến lược phù hợp để doanh nghiệp duy trì hoạt động và tiếp tục phát triển, 

đảm bảo khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua 

việc xây dựng một kế hoạch ứng phó với khủng hoảng, quản lý rủi ro trong dài 

hạn, đảm bảo nhằm đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đây là chìa khóa để bất kỳ doanh nghiệp nào 

tồn tại. 

Trong bối cảnh đó, Báo cáo “Nghiên cứu, đánh giá khả năng ứng phó của 

doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng Covid-19, đề xuất các giải pháp nâng 

cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước khủng hoảng” đã phần nào làm 

rõ tầm quan trọng của quản trị khủng hoảng và hoạt động lập kế hoạch ứng phó 

với khủng hoảng. Dựa trên việc đánh giá kinh nghiệm, chiến lược, bài học kinh 

nghiệm ứng phó với khủng hoảng đại dịch Covid-19, Báo cáo nghiên cứu đã đưa 

ra những giải pháp, cả từ phía nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức, hiệp hội có 

liên quan nhằm định hướng, nâng cao năng lực thích ứng với khủng hoảng của 

doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai.  

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng những kết quả nghiên cứu được phát hiện tại 

Báo cáo này sẽ là tư liệu đầu vào hữu ích cho Chính phủ trong việc xây dựng các 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng như giúp doanh nghiệp xác định được định 

hướng, cách thức quản trị doanh nghiệp phù hợp, nâng cao nhận thức về ứng phó 

với các cuộc khủng hoảng để phát triển một cách bền vững, tăng cường sức đề 

kháng trước các cuộc khủng hoảng, góp phần nâng cao sức chống chịu của doanh 

nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh có rất nhiều yếu tố bất ổn trong 

và ngoài nước tác động lên hoạt động SXKD của doanh nghiệp (như lạm phát, giá 

dầu, giá nguyên vật liệu, chiến tranh...)./. 
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PHỤ LỤC 1 

Đánh giá một số trường hợp điển hình trong khả năng ứng phó với khủng 

hoảng của doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19 

Để có góc nhìn thực tiễn từ các doanh nghiệp điển hình đã thành công 

trong việc ứng phó với khủng hoảng Covid-19, nghiên cứu đã lựa chọn doanh 

nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khác nhau, quy mô vốn đa dạng, từ dưới 10 tỷ 

đồng đến hơn 2 nghìn tỷ đồng, trong đó có cả DNNVV, doanh nghiệp do nữ làm 

chủ, cụ thể như sau:   

(i) Công ty do nữ làm chủ, có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, 

thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế, thành lập năm 2013, vốn điều 

lệ 1 tỷ đồng 

Thông 

tin 

chung  

Trước khi 

có dịch 

doanh 

nghiệp có 

gặp khủng 

hoảng nào 

khác 

không 

Doanh nghiệp có thể tư đánh 

giá thành công vượt qua đại 

dịch không 

Doanh nghiệp làm gì để 

vượt qua được khủng hoảng 

của Covid-19 

Điều gì được 

doanh nghiệp 

đánh giá là 

đáng quan tâm 

và chú trọng 

bảo vệ trong 

suốt quá trình 

đối mặt với 

khủng hoảng 

- Địa chỉ 

trụ sở 

chính: 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

- Năm 

thành 

lập: 

2013 

- Vốn 

điều 

lệ: 1 tỷ 

đồng 

- Doanh 

nghiệp 

do nữ 

làm chủ 

Chưa gặp Do kinh doanh trong lĩnh vực tư 

vấn nên ảnh hưởng từ Covid-19 

không quá lớn. Thêm vào đó, 

công ty đã thực hiện việc ứng 

dụng CNTT từ sớm nên chủ 

động trong phương án kinh 

doanh ngay cả trong khoảng 

thời gian đại dịch diễn ra căng 

thẳng nhất 

Ảnh hưởng chủ yếu liên quan 

đến nhân sự (do nhân viên chịu 

nhiều áp lực, gặp các vấn đề 

tâm lý khi làm việc online dẫn 

đến nghỉ việc).  

- Xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp với giá trị cốt lõi là: 

Con người là tài sản quan 

trọng nhất, là yếu tố hàng đầu 

trong việc duy trì và phát triển 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp 

đồng hành, thích nghi với sự 

thay đổi về tâm lý của nhân 

viên, chú trọng chính sách an 

sinh, bảo hiểm xã hội cho 

nhân viên và các chính sách 

bồi dưỡng, đào tạo năng lực 

cho nhân viên  

Đảm bảo duy trì 

được 02 yếu tố 

quan trọng nhất 

là con người và 

tài chính 

   - Tiết kiệm chi phí, quản trị tài 

chính có hiệu quả 

 

   - Tiếp cận công nghệ số, việc 

này đã được công ty lưu ý từ 

năm 2019. Tuy nhiên khi 

Covid-19 ập đến (từ năm 

2020), doanh nghiệp đã chú 

trọng sử dụng các phần mềm 
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quản trị phổ thông, sử dụng 

phần mềm quản lý công việc 

(ii) Công ty do nữ làm chủ, có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, 

thuộc lĩnh vực du lịch, thành lập năm 1993, vốn điều lệ 150 tỷ đồng 

Thông 

tin 

chung 

Trước khi có 

dịch doanh 

nghiệp có 

gặp khủng 

hoảng nào 

khác không 

Doanh nghiệp có thể tư 

đánh giá thành công vượt 

qua đại dịch không 

Doanh nghiệp làm gì để 

vượt qua được khủng hoảng 

của Covid-19 

Điều gì được 

doanh nghiệp 

đánh giá là 

đáng quan tâm 

và chú trọng 

bảo vệ trong 

suốt quá trình 

đối mặt với 

khủng hoảng 

- Địa chỉ 

trụ sở 

chính: 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

- Năm 

thành 

lập: 

1993 

- Vốn 

điều 

lệ: 150 

tỷ đồng 

- Doanh 

nghiệp 

do nữ 

làm chủ 

Doanh 

nghiệp hoạt 

động trong 

lĩnh vực dịch 

vụ du lịch, 

vận chuyển 

nên trước đây 

doanh nghiệp 

cũng đã từng 

bị ảnh hưởng 

bởi những 

dịch bệnh 

ảnh hưởng 

toàn cầu như 

dịch Sars 

năm 2002 -

2004. Mặc dù 

mức độ ảnh 

hưởng không 

nặng nề như 

Covid - 19 

nhưng cũng 

đã làm cho 

ngành du lịch 

lao đao, rất 

nhiều doanh 

nghiệp phải 

đóng cửa 

hoạt động.  

- Mặc dù doanh nghiệp gặp rất 

nhiều khó khăn, hoạt động 

kinh doanh bị đình trệ nhưng 

doanh nghiệp vẫn cố gắng 

duy trì hoạt động, có chính 

sách hỗ trợ, giữ chân người 

lao động để sau khi được mở 

cửa lại, hoạt động của doanh 

nghiệp không bị gián đoạn. 

Trong giai đoạn cao điểm 

dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí 

Minh, công ty rất quan tâm 

đến việc bảo vệ sức khỏe của 

người lao động và người thân 

của nhân viên, liên hệ với 

bệnh viện để tiêm ngừa vắc-

xin cho 100% nhân viên và 

người nhà kịp thời nên tỷ lệ 

nhân viên mắc bệnh không 

nhiều và nếu nhiễm bệnh thì 

cũng vượt qua dễ dàng, không 

xảy ra trường hợp tử vong do 

Covid -19. 

- Yếu tố quan trọng dẫn đến 

sự thành công trong việc ứng 

phó với khủng hoảng do 

Covid-19: dùng nguồn tiền 

hiện có và huy động vốn trong 

khả năng có thể để trang trải 

những chi phí tối thiểu duy trì 

hoạt động cho doanh nghiệp 

và trả lương cơ bản cho người 

lao động để giữ chân người 

lao động gắn bó với công ty; 

đối với những hoạt động 

không có hiệu quả thì công ty 

sắp xếp, thu hẹp lại để giảm 

nhân sự, tiết kiệm chi phí. 

Luân chuyển nhân sự giữa các 

công ty thành viên để sử dụng 

lao động một cách hiệu quả 

- Về nguồn vốn và dòng tiền 

cho kinh doanh: tận dụng mọi 

nguồn lực trong mối quan hệ 

của doanh nghiệp để đảm bảo 

chi phí tối thiểu duy trì hoạt 

động của doanh nghiệp. 

- Sắp xếp lại lĩnh vực đầu tư, 

những hoạt động chưa đem lại 

hiệu quả thì thu hẹp hoặc 

ngừng lại để tập trung nguồn 

lực cho những lĩnh vực còn có 

thể hoạt động được. 

- Tập trung vào việc xây 

dựng, đa dạng sản phẩm du 

lịch để sẵn sàng phục vụ 

khách hàng khi thị trường 

phục hồi lại. 

- Hướng dẫn học nâng cao 

nghiệp vụ cho nhân viên. Sắp 

xếp làm việc online tại nhà để 

vừa đảm bảo phòng chống 

dịch nhưng vẫn giải quyết 

được công việc. 

- Tận dụng những chính sách 

nhà nước ban hành để tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp 

và giải quyết cho người lao 

động để đảm bảo quyền lợi 

cho người lao động. 

- Đầu tư công nghệ, CĐS để 

phục vụ nhu cầu quản trị 

doanh nghiệp  và kinh doanh. 

Cân đối được 

dòng tiền để duy 

trì hoạt động của 

doanh nghiệp, 

trả lương cho 

người lao động; 

quan tâm đến 

việc bảo vệ sức 

khỏe cho người 

lao động, thực 

hiện các biện 

pháp phòng 

chống dịch hiệu 

quả; quan tâm 

đến chế độ cho 

người lao động 

để người lao 

động yên tâm 

gắn bó với công 

ty để cùng chia 

sẻ với  công ty 

vượt qua giai 

đoạn khủng 

hoảng. Bên cạnh 

đó vẫn giữ được 

mối quan hệ tốt 

đẹp với đối tác, 

khách hàng để 

chia sẻ, hỗ trợ 

lẫn nhau trong 

kinh doanh. 
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nhất và đảm bảo thu nhập cơ 

bản cho người lao động. 

   - Quan tâm đến nguồn nhân 

lực, có chính sách hỗ trợ 

người lao động trong giai 

đoạn khó khăn và vận động 

người lao động chia sẻ khó 

khăn với công ty để công ty và 

người lao động cùng vượt 

qua, giữ chân được người lao 

động để khi dịch bệnh qua thì 

không ảnh hưởng đến kinh 

doanh. 

Vai trò của 

người đứng đầu 

doanh nghiệp, 

tạo niềm tin, 

động lực, dẫn 

dắt, xác định 

được điểm 

mạnh, điểm yếu, 

giúp cả doanh 

nghiệp vượt qua 

khủng hoảng. 

   - Phát triển đa dạng hóa nguồn 

khách hàng, không bỏ thị 

trường nào có khả năng khai 

thác được: khách du lịch nội 

địa, khách quốc tế để chia sẻ 

rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt 

hại kinh doanh khi một trị 

trường khách bị khủng hoảng. 

- Khi xảy ra 

khủng hoảng 

phải bình tĩnh, 

không quá lo 

lắng, có sự 

chuẩn bị và tích 

lũy tài  chính để 

sẵn sàng trước 

mọi tình huống; 

có kế hoạch, 

kịch bản để thích 

ứng, xác định 

thứ tự công việc 

ưu tiên cần thực 

hiện trước để 

đảm bảo cân đối 

được nguồn lực 

thực hiện. 

(iii) Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc lĩnh vực du 

lịch, thành lập năm 2018, vốn điều lệ 3,5 tỷ đồng 

 Thông tin 

chung 

Trước khi 

có dịch 

doanh 

nghiệp có 

gặp khủng 

hoảng nào 

khác 

không 

Doanh nghiệp có thể tư 

đánh giá thành công 

vượt qua đại dịch không 

Doanh nghiệp làm gì để vượt 

qua được khủng hoảng của 

Covid-19 

Điều gì được 

doanh nghiệp 

đánh giá là 

đáng quan tâm 

và chú trọng 

bảo vệ trong 

suốt quá trình 

đối mặt với 

khủng hoảng 

- Địa chỉ trụ 

sở chính: 

TP. Hồ Chí 

Minh 

- Năm 

thành lập: 

2018 

- Vốn điều 

lệ: 3,5 tỷ 

đồng 

Khủng 

hoảng trong 

quản trị 

doanh 

nghiệp 

- Doanh nghiệp đã vượt 

qua đại dịch thành công 

hơn mong đợi cho đến thời 

điểm hiện tại. Nhân sự là 

yếu tố chính giúp chúng 

tôi vượt qua khủng hoảng. 

 

- Phát triển đa dạng thị trường 

du lịch từ nước ngoài đến Việt 

Nam và cả các nước lân cận, 

hướng tới đối tượng khách 

hàng giàu và siêu giàu; đảm bảo 

uy tín trong thực hiện hợp 

đồng, cam kết với khách hàng 

khi hợp đồng bị hủy bỏ hoặc 

ảnh hưởng do đại dịch. 

Giữ được đối 

tác, khách hàng. 
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   Trong hoàn cảnh đại dịch tác 

động nặng nề đến hoạt động du 

lịch thì doanh nghiệp vẫn cố 

gắng thương lượng với nhân 

viên để giảm nhẹ mức lương 

nhưng đảm bảo duy trì, giữ 

chân nhân sự bởi đây là những 

người có kinh nghiệm, là yếu tố 

quan trọng nhất để doanh 

nghiệp phục hồi, tái thiết sau 

đại dịch. Ưu tiên và tạo điều 

kiện để nhân viên công ty mua 

cổ phần và trở thành cổ đông 

của công ty, từ đó gắn chặt 

quyền lợi và nghĩa vụ của nhân 

viên với công ty, công ty trở 

thành một phần máu thịt và gia 

đình của các thành viên, họ sẽ 

nỗ lực và trách nhiệm hơn trong 

việc duy trì và phát triển doanh 

nghiệp.    

Bảo vệ sức khỏe 

người lao động, 

giữ chân được 

nhân sự. 

   - Ứng dụng CNTT, trở thành 

đối tác cung cấp dữ liệu cho các 

hãng công nghệ, tạo mối quan 

hệ cộng sinh và tăng tính liên 

kết giữa các doanh nghiệp du 

lịch và công nghệ, từ đó tạo nên 

quy trình khép kín và nhanh 

chóng trong việc phân phối các 

sản phẩm du lịch tới khách 

hàng. 

 

   - Không đi theo cách làm mà đa 

số công ty du lịch đang làm mà 

hướng tới đối tượng khách 

hàng riêng (giới giàu và siêu 

giàu), đầu tư cho marketing và 

quản trị doanh nghiệp.  

 

   - Không lo lắng khi đối mặt với 

đại dịch, tập trung vào việc duy 

trì hoạt động, giữ được sự sống 

cho doanh nghiệp: Tạo mạng 

lưới với chuyên gia và công ty 

du lịch trên khắp thế giới; 

không tập trung vào 1 thị 

trường nhất định để giảm rủi ro 

(dịch bệnh tại các quốc gia có 

mức độ ảnh hưởng khác nhau, 

do đó việc đóng mở biên giới sẽ 

có sự khác biệt); kiểm soát 

dòng tiền, tích lũy, dự trữ, quản 

trị được dòng tiền, đầu tư có 

chiến lược, hiệu quả. 

 

   Trong thời gian du lịch bị ảnh 

hưởng nặng nề nhất: tập trung 

giữ mối quan hệ với các đối tác; 
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phát triển và tìm kiếm nguồn 

nhân lực kế thừa, có sức trẻ, sự 

nhiệt huyết song song với việc 

giữ chân nhân viên đã có nhiều 

kinh nghiệm. 

(iv) Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc lĩnh vực du 

lịch, thành lập năm 2013, vốn điều lệ 900 tỷ đồng 

Thông tin 

chung 

Trước khi 

có dịch 

doanh 

nghiệp có 

gặp khủng 

hoảng nào 

khác 

không 

Doanh nghiệp có thể tư 

đánh giá thành công 

vượt qua đại dịch không 

Doanh nghiệp làm gì để vượt 

qua được khủng hoảng của 

Covid-19 

Điều gì được 

doanh nghiệp 

đánh giá là 

đáng quan tâm 

và chú trọng 

bảo vệ trong 

suốt quá trình 

đối mặt với 

khủng hoảng 

- Địa chỉ 

trụ sở 

chính: TP. 

Hồ Chí 

Minh 

- Năm 

thành lập: 

2013 

- Vốn điều 

lệ: 900 tỷ 

đồng 

Không có Doanh nghiệp đang trên đà 

hồi phục lại hoạt động 

kinh doanh. 

 

Để vượt qua ảnh hưởng và tác 

động Covid-19, ngoài việc 

nhận hỗ trợ từ cơ quan nhà 

nước thì doanh nghiệp đã chủ 

động áp dụng phương thức như 

sau: 

- Thay đổi phương thức kinh 

doanh thích ứng với tình hình 

đại dịch; 

- Cắt giảm chi phí hợp lý với 

nguồn tài chính sẵn có; 

- Phân tích chiến lược về tình 

hình khách du lịch trong nước 

cũng như quốc tế để đưa ra mức 

giá hợp lý nhằm mục đích kích 

cầu; 

- Cân đối được 

dòng tiền. 

- Giữ được đối 

tác, khách hàng. 

- Bảo vệ sức 

khỏe người lao 

động 

(v) Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, thuộc lĩnh vực du lịch, 

dịch vụ, thành lập năm 2010, vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng 

Thông 

tin 

chung 

Trước khi 

có dịch 

doanh 

nghiệp có 

gặp khủng 

hoảng nào 

khác 

không 

Doanh nghiệp 

có thể tư đánh 

giá thành 

công vượt qua 

đại dịch 

không 

Doanh nghiệp làm gì để vượt qua được 

khủng hoảng của Covid-19 

Điều gì được 

doanh nghiệp 

đánh giá là 

đáng quan tâm 

và chú trọng 

bảo vệ trong 

suốt quá trình 

đối mặt với 

khủng hoảng 

- Địa chỉ 

trụ sở 

chính: 

Hà Nội 

- Năm 

Không có Theo doanh 

nghiệp, những 

yếu tố quan 

trọng dẫn đến 

sự thành công 

trong việc ứng 

phó với khủng 

- Về quản trị doanh nghiệp: 

Vận dụng tốt đường lối, nghị quyết của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và chủ trương của 

Thành phố trong chỉ đạo điều hành hoạt động 

SXKD; Công tác lãnh đạo, điều hành tiếp tục 

được đổi mới theo hướng cụ thể, quyết liệt, 

hiệu quả. 

- Cân đối được 

dòng tiền, duy trì 

ổn định hoạt 

động SXKD, 

hạn chế sự trì trệ 

trong công việc 
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thành 

lập: 

2010 

- Vốn 

điều 

lệ: 2.850 

tỷ đồng 

hoảng do 

Covid-19 vừa 

qua gồm có sự 

lãnh đạo, chỉ 

đạo đúng đắn, 

kịp thời, sự 

quan tâm, đôn 

đốc của Ban 

lãnh đạo doanh 

nghiệp trong 

phòng, chống 

dịch và duy trì 

hoạt động 

SXKD; sự phối 

hợp, đoàn kết 

tích cực của 

cán bộ nhân 

viên  góp phần 

duy trì ổn định 

hoạt động của 

doanh nghiệp; 

các chính sách 

chỉ đạo, hướng 

dẫn, hỗ trợ kịp 

thời của Chính 

phủ và Thành 

phố đã góp 

phần tạo điều 

kiện cho doanh 

nghiệp tiếp tục 

duy trì hoạt 

động kinh 

doanh sản 

xuất, vượt qua 

giai đoạn khó 

khăn do ảnh 

hưởng của đại 

dịch Covid.  

 

Chỉ đạo các đơn vị thành viên, đơn vị phụ 

thuộc xây dựng kịch bản ứng phó với các tình 

huống phòng, chống Covid; tổ chức thành lập 

và phân công chi tiết nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 

và Ban Chỉ huy phòng chống dịch của doanh 

nghiệp; 

Tiến hành rà soát, bổ sung đúng quy hoạch cán 

bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp; sửa 

đổi, bổ sung ban hành các quy chế, quy định 

của doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt 

động và phù hợp với quy định hiện hành; 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn 

nhân lực nhằm giúp các đơn vị phát hiện 

những điểm còn hạn chế, thiếu sót trong quá 

trình cung cấp dịch vụ và tiến hành tổ chức 

đào tạo qua các lớp học, tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 

nhân viên doanh nghiệp 

- Về công tác SXKD: 

Doanh nghiệp chỉ đạo các đơn vị thực hiện 

đồng bộ các giải pháp, điều chỉnh kịp thời để 

đảm bảo duy trì việc SXKD, tích cực phối 

hợp, hỗ trợ, liên kết sử dụng dịch vụ nội bộ 

của nhau và phòng chống dịch bệnh hiệu quả, 

đảm bảo đời sống việc làm, ổn định thu nhập 

cho người lao động; 

Duy trì thường xuyên công tác chăm sóc, kết 

nối với khách hàng tạo mối quan hệ gắn kết, 

giới thiệu những dịch vụ sản phẩm mới cũng 

như khả năng, thế mạnh của đơn vị; tham gia 

các hoạt động xúc tiến quảng bá trong nước; 

nghiên cứu thêm các sản phẩm dịch vụ chất 

lượng, hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao; 

Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai công tác đào tạo, 

ứng dụng CNTT, tập trung xây dựng cơ sở dữ 

liệu khách hàng, tệp khách hàng thân thiết, 

tiềm năng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong 

công tác quản lý, điều hành. 

- Giữ được đối 

tác, khách hàng, 

có những chính 

sách phù hợp 

nhằm hạn chế, 

khắc phục tình 

trạng tour du lịch 

bị hủy. 

- Bảo vệ sức 

khỏe người lao 

động, thực hiện 

phòng chống 

dịch theo đúng 

hướng dẫn của 

chính quyền và 

cơ quan y tế 

nhằm bảo đảm 

an toàn sức khỏe 

cho người lao 

động cũng như 

góp phần ổn 

định hoạt động 

SXKD của 

doanh nghiệp. 

 

(vi) Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, thuộc lĩnh vực sản xuất, 

thành lập năm 2017, vốn điều lệ 8,6 tỷ đồng 

Thông 

tin 

chung 

Trước khi 

có dịch 

doanh 

nghiệp có 

gặp khủng 

hoảng nào 

khác 

không 

Doanh nghiệp có thể tư đánh 

giá thành công vượt qua đại 

dịch không 

Doanh nghiệp làm gì để 

vượt qua được khủng hoảng 

của Covid-19 

Điều gì được 

doanh nghiệp 

đánh giá là 

đáng quan tâm 

và chú trọng 

bảo vệ trong 

suốt quá trình 

đối mặt với 

khủng hoảng 

- Địa chỉ 

trụ sở 

Doanh 

nghiệp gặp 

khó khăn về 

Doanh nghiệp đã từng bước 

vượt qua đại dịch Covid-19 và 

dần dần khắc phục hậu quả. Để 

vượt qua được, điều đầu tiên là 

- Về quản trị doanh nghiệp: 

Cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự 

một cách hợp lý, khoa học để 

Điều đáng quan 

tâm và chú trọng 

bảo vệ nhất 

trong suốt quá 
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chính: 

Hà Nội 

- Năm 

thành 

lập: 

2017 

- Vốn 

điều 

lệ: 8,6 tỷ 

đồng 

nguồn vốn 

kinh doanh 

 

 

doanh nghiệp phải đưa ra các 

phương án SXKD phù hợp với 

tình hình dịch bệnh chung. 

Ngoài ra tuyệt đối tuân thủ theo 

các quy định phòng chống dịch 

của địa phương cũng như của 

Trung ương. 

Để có được nguồn vốn sản 

xuất, doanh nghiệp đã phải cơ 

cấu lại tổ chức, quản trị lại 

nguồn vốn và dòng tiền cho phù 

hợp, lập kế hoạch theo từng giai 

đoạn, tập trung các sản phẩm 

mũi nhọn chính để tiết kiệm 

vốn. Ngoài ra đưa phương án 

chiều sâu để kêu gọi cổ đông 

góp vốn.   

 

 

tận dụng tối đa nguồn lực sản 

xuất. 

- Về nguồn vốn và dòng tiền 

cho SXKD: Quản trị lại 

nguồn vốn, dòng tiền, các chi 

phí phát sinh một cách hợp lý. 

- Về quy mô sản xuất và 

nguồn lực lao động: Thu gọn 

quy mô sản xuất phù hợp với 

nguồn nhân lực theo quy định 

phòng chống dịch. 

- Nguyên liệu đầu vào: Hợp 

tác với các nhà cung cấp theo 

mô hình chuỗi liên kết, liên 

kết về sản xuất, liên kết về 

kinh doanh, liên kết về phòng 

chống dịch,... 

- Thị trường tiêu thụ: Sản 

phẩm chỉ tập trung tiêu thụ tại 

thị trường Hà Nội.  

- Thu hẹp/mở rộng quy mô 

sản xuất: Thu hẹp quy mô sản 

xuất. 

- Đầu tư công nghệ/CĐS: 

Khuyến khích sử dụng công 

nghệ trong sản xuất và kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

trình đối mặt với 

khủng hoảng của 

doanh nghiệp là: 

Cân đối được 

dòng tiền; Giữ 

được đối tác, 

khách hàng; Bảo 

vệ sức khỏe 

người lao động 

và trách nhiệm 

thực hiện nghĩa 

vụ thuế với Nhà 

nước. 

 

(vii) Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc lĩnh vực 

sản xuất, thành lập năm 2015, vốn điều lệ 190 tỷ đồng 

Thông 

tin 

chung 

Trước khi 

có dịch 

doanh 

nghiệp có 

gặp khủng 

hoảng nào 

khác 

không 

Doanh nghiệp có thể tư đánh 

giá thành công vượt qua đại 

dịch không 

Doanh nghiệp làm gì để 

vượt qua được khủng hoảng 

của Covid-19 

Điều gì được 

doanh nghiệp 

đánh giá là 

đáng quan tâm 

và chú trọng 

bảo vệ trong 

suốt quá trình 

đối mặt với 

khủng hoảng 

- Địa chỉ 

trụ sở 

chính: 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

- Năm 

thành 

lập: 

2015 

- Vốn 

điều 

Chưa gặp 

khủng hoảng 

nhưng đã gặp 

khó khăn trong 

việc thực hiện 

thủ tục hành 

chính 

Chúng tôi tự cho mình được 

5 điểm trên thang điểm 10 

về việc vượt qua đại dịch 

của doanh nghiệp mình. 

Các yếu tố giúp doanh 

nghiệp vượt qua: 

- Nhà nước cho các doanh 

nghiệp được tiêm vắc-xin 

sớm giúp người lao động 

yên tâm và gắn bó hơn với 

môi trường lao động; 

- Doanh nghiệp xác định 

bằng mọi cách giữ chân 

người lao động để không bị 

- Về quản trị doanh nghiệp: 

ứng dụng công nghệ và các 

phần mềm để giảm thiểu thủ 

tục nội bộ; tăng quyền hạn 

cho các cấp quản lý trung gian 

và tới người lao động;  

- Về nguồn vốn và dòng tiền 

cho SXKD: giảm giá sản 

phẩm để đẩy nhanh tốc độ 

bán, thu hồi tiền. Đề nghị các 

đối tác cho thanh toán trả 

chậm để duy trì dòng tiền 

trong ngắn hạn nhằm giảm áp 

lực tài chính. Tìm kiếm các 

Thứ tự quan tâm 

và chú trọng: (i) 

Cân đối được 

dòng tiền; (ii) 

Bảo vệ sức khỏe 

người lao động; 

(iii) Giữ được 

đối tác, khách 

hàng 



 

 

 

109 

 

lệ: 190 

tỷ đồng 

thiếu hụt nguồn nhân lực sau 

dịch: tăng lương (2 lần/năm 

2021); các phúc lợi khác; 

- Nỗ lực bán hàng để tạo 

dòng tiền; dừng mở rộng và 

đầu tư các lĩnh vực mới 

chưa cần thiết. 

ngân hàng có lãi suất hợp lý 

để quan hệ tín dụng….  

- Về quy mô sản xuất và 

nguồn lực lao động: giữ vững 

số lượng lao động đã gắn bó, 

được đào tạo. Thu hút các 

nguồn lao động part-time từ 

lực lượng sinh viên các 

trường nghề trong ngắn hạn.  

- Nguyên liệu đầu vào: theo 

dõi sát tăng giảm của tỷ giá 

đầu vào; của giá sắt thép, 

xăng dầu, cao su… cấu thành 

lên các nguyên liệu chính để 

đáp ứng cho công việc của 

doanh nghiệp nhằm cân đối 

tài chính và mua vào lúc giá 

xuống thấp để tiết giảm giá 

thành.  

- Thị trường tiêu thụ: đa dạng 

các kênh tiêu thụ, mở rộng 

bán hàng trực tiếp bên cạch 

khối đại lý truyền thống.  

- Đầu tư công nghệ/CĐS: đã 

đầu tư và tiếp tục đầu tư. 

(viii) Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai, thuộc lĩnh vực sản xuất, 

thành lập năm 2003, vốn điều lệ 706 tỷ đồng 

Thông tin 

chung 

Trước khi 

có dịch 

doanh 

nghiệp có 

gặp khủng 

hoảng nào 

khác 

không 

Doanh nghiệp có thể tư 

đánh giá thành công vượt 

qua đại dịch không 

Doanh nghiệp làm gì để 

vượt qua được khủng 

hoảng của Covid-19 

Điều gì được 

doanh nghiệp 

đánh giá là đáng 

quan tâm và chú 

trọng bảo vệ 

trong suốt quá 

trình đối mặt với 

khủng hoảng 

- Địa chỉ trụ 

sở chính: 

Tỉnh Đồng 

Nai 

- Năm 

thành lập: 

2003 

- Lĩnh vực 

kinh doanh: 

Sản xuất 

giày dép 

- Vốn điều 

lệ: 706 tỷ 

đồng 

Không có Doanh nghiệp thành công 

vượt đại dịch 100%. 

Một số yếu tố quan trọng 

như: nguồn vốn SXKD ổn 

định, duy trì đơn hàng và 

nguồn cung ứng nguyên vật 

liệu đầy đủ; tuân thủ các 

hướng dẫn, công văn, nghị 

định ban hành của nhà nước, 

sở y tế; phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan ban ngành 

địa phương; kết nối thông 

tin để hướng dẫn & tuyên 

truyền đầy đủ cho người lao 

động. Và yếu tố quan trọng 

không thể không kể đến là 

sự hỗ trợ của Chính phủ/các 

cơ quan ban ngành cấp tỉnh 

đã dành cho doanh nghiệp 

Có kế hoạch về ngân sách, 

lưu chuyển dòng tiền để 

đảm bảo nguồn vốn và dòng 

tiền cho SXKD được ổn 

định; Có các chính sách hỗ 

trợ người lao động để người 

lao động gắn bó với doanh 

nghiệp, đảm bảo ổn định 

nguồn lao động; Nguyên 

liệu đầu vào ổn định nhờ sự 

hỗ trợ của cơ quan Hải quan 

để có thể thông quan hàng 

hóa thuận lợi hơn, sự hỗ trợ 

của nhà nước để có thể được 

lưu thông hàng hóa trong 

nước trong điều kiện khó 

khăn của đại dịch; Thị 

trường tiêu thụ ổn định; Là 

doanh nghiệp đầu tiên được 

Điều mà doanh 

nghiệp quan tâm 

và chú trọng nhất 

là bảo vệ sức khỏe 

người lao động, 

giá trị nền tảng 

của doanh nghiệp 

là đặt an toàn của 

người lao động 

trên hết; Tiếp theo 

là giữ được đối 

tác, khách hàng 

tiếp tục đồng hành 

cùng với doanh 

nghiệp. Hai yếu tố 

này là hai yếu tố 

căn bản giúp 

doanh nghiệp tạo 

ra lợi nhuận, từ đó 
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như các chính sách giúp hỗ 

trợ thông thương, giảm thuế, 

hỗ trợ hướng dẫn phòng 

chống dịch một cách hiệu 

quả nhất… 

họat động trở lại sau đại 

dịch Covid-19 tại Đồng Nai. 

có thể và sẵn sàng 

để thực hiện các 

yếu tố khác: cân 

đối dòng tiền, thực 

hiện nghĩa vụ thuế 

với Nhà nước… 

(ix) Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, thuộc lĩnh vực sản xuất, 

thành lập năm 2009, vốn điều lệ 68 tỷ đồng 

Thông tin 

chung 

Trước khi 

có dịch 

doanh 

nghiệp có 

gặp khủng 

hoảng nào 

khác 

không 

Doanh nghiệp có thể tư 

đánh giá thành công vượt 

qua đại dịch không 

Doanh nghiệp làm gì để 

vượt qua được khủng 

hoảng của Covid-19 

Điều gì được 

doanh nghiệp 

đánh giá là đáng 

quan tâm và chú 

trọng bảo vệ 

trong suốt quá 

trình đối mặt với 

khủng hoảng 

- Địa chỉ trụ 

sở chính: 

Hà Nội 

- Năm 

thành lập: 

2009 

- Vốn điều 

lệ: 68 tỷ 

đồng 

 Định hướng và những bước 

đi đúng đắn của lãnh đạo 

doanh nghiệp:  

- Ưu tiên sản xuất các 

sản phẩm đáp ứng nhu cầu 

cấp thiết của thị trường (các 

loại bánh tươi có nhiều 

thành phần dinh dưỡng, dễ 

bảo quản, có thể thay thế 

bữa sáng/bữa chính và 

không mất thời gian chế 

biến,…); 

- Chuẩn bị tốt cơ sở hạ 

tầng, vật chất để đáp ứng 

cho công nhân yên tâm lưu 

trú tại nhà máy khi cần. 

- Thường xuyên động 

viên, tuyên truyền nâng cao 

ý thức cho người lao động 

về công tác phòng dịch 

Covid-19. 

- Đề nghị chính quyền địa 

phương để hướng dẫn, hỗ 

trợ về các biện pháp phòng 

dịch Covid-19. 
 

- Về quản trị doanh nghiệp: 

ưu tiên cho mục tiêu duy trì 

sản xuất các sản phẩm đang 

đáp ứng nhu cầu cao của thị 

trường (các loại bánh tươi). 

- Về nguồn vốn và dòng tiền 

cho SXKD:  

- Về quy mô sản xuất và 

nguồn lực lao động: Không 

mở rộng qui mô sản xuất, ưu 

tiên sử dụng lao động tại địa 

phương (do trong thời điểm 

dịch Covid-19 việc đi lại vô 

cùng khó khăn). 

- Nguyên liệu đầu vào: Ưu 

tiên nhập số số lượng lớn 

nguyên liệu đầu vào (tránh 

biến động giá cả trên thị 

trường). 

- Thị trường tiêu thụ: Ưu 

tiên thị trường trong nước  

- Thu hẹp/mở rộng quy mô 

sản xuất: Không mở rộng 

qui mô sản xuất. 

 

+ Bảo vệ sức khỏe 

người lao động. 

+ Giữ được đối 

tác, khách hàng. 
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(x) Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc lĩnh vực vận 

tải hàng hóa, thành lập năm 2012, vốn điều lệ 3 tỷ đồng 

Thông tin 

chung 

Trước khi 

có dịch 

doanh 

nghiệp có 

gặp khủng 

hoảng nào 

khác 

không 

Doanh nghiệp có thể tư 

đánh giá thành công vượt 

qua đại dịch không 

Doanh nghiệp làm gì để 

vượt qua được khủng hoảng 

của Covid-19 

Điều gì được 

doanh nghiệp 

đánh giá là đáng 

quan tâm và chú 

trọng bảo vệ 

trong suốt quá 

trình đối mặt với 

khủng hoảng 

- Địa chỉ trụ 

sở chính: 

TP. Hồ Chí 

Minh 

- Năm 

thành lập: 

2012 

- Vốn điều 

lệ: 3 tỷ 

đồng 

Chưa gặp Doanh nghiệp đã duy trì 

được hoạt động và vượt qua 

được đại dịch: 

- Đảm bảo được sức khỏe, 

tiêm vắc-xin đầy đủ cho 

nhân viên công ty, nhờ đó 

giảm thiểu thiệt hại cho cả 

doanh nghiệp và người lao 

động. 

- Xoay sở để duy trì được 

nguồn tiền đảm bảo việc vận 

hành doanh nghiệp.  

- Tìm kiếm được các đơn 

hàng và đảm bảo việc vận 

chuyển cả trong thời gian 

dịch bệnh, chấp hành đúng 

các quy định của nhà nước 

về phòng chống dịch.  

- Tiết kiệm tối đa chi phí, tính 

toán phân công bố trí lái xe và 

hoạt động vận tải luân phiên, 

có hiệu quả, cắt giảm chuyến, 

dồn hàng hóa để giảm chi phí 

vận hành; tập trung vào nhận 

chuyên chở những mặt hàng 

thiết yếu, hàng hóa xuất, nhập 

khẩu được ưu tiên… 

Đảm bảo duy trì 

được nguồn lực tài 

chính và nguồn 

nhân sự đủ để thực 

hiện hoạt động 

trong thời gian 

dịch bệnh. 

   - Ứng dụng công nghệ vào 

quản lý và điều hành doanh 

nghiệp, cách thức quản lý 

phương tiện, quản lý tiêu hao 

nhiên liệu, bảo trì bão dưỡng 

phương tiện và đưa công nghệ 

vào để kiểm soát chất lượng, 

dựa trên số liệu và phân tích 

số liệu. 

 

(xi) Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, thuộc lĩnh vực kinh 

doanh bất động sản, thành lập năm 2014, vốn điều lệ 1.156 tỷ đồng 

Thông tin 

chung 

Trước khi 

có dịch 

doanh 

nghiệp có 

gặp khủng 

hoảng nào 

khác 

không 

Doanh nghiệp có thể tư 

đánh giá thành công vượt 

qua đại dịch không 

Doanh nghiệp làm gì để 

vượt qua được khủng 

hoảng của Covid-19 

Điều gì được 

doanh nghiệp 

đánh giá là 

đáng quan tâm 

và chú trọng 

bảo vệ trong 

suốt quá trình 

đối mặt với 

khủng hoảng 

- Địa chỉ trụ 

sở chính: 

Hà Nội 

- Năm 

Chưa gặp Doanh  nghiệp đã vượt qua 

đại dịch thành công nhờ 

những yếu tố sau: 

- Khuyến khích hoạt động 

không tiếp xúc” với sự hỗ 

trợ của CNTT, internet, thúc 

đẩy quá trình CĐS, sử dụng 

công nghệ và dữ liệu trong 

- Cân đối được 

dòng tiền. 

- Giữ được đối 

tác, khách hàng. 
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thành lập: 

2014 

- Vốn điều 

lệ: 1.156 tỷ 

đồng 

- Thực hiện làm việc từ xa, 

qua online không phải trực 

tiếp đến văn phòng làm việc 

vẫn có thể xử lý được công 

việc. Tiết kiệm chi phí văn 

phòng, đi lại, hạn chế tham 

gia giao thông; 

- Doanh nghiệp đưa ra quyết 

định tốt hơn, nhanh hơn, thích 

ứng với tình hình;  

- Doanh nghiệp đoàn kết, chia 

sẻ vượt qua khó khăn. 

hoạt động SXKD của các 

doanh nghiệp  

- Đưa nền tảng số như 

thương mại điện tử, e-B2C, 

e-B2B….  

- Khuyến khích các hoạt 

động đăng ký thủ tục hành 

chính online. 

 

- Bảo vệ sức 

khỏe người lao 

động.. 

 

 

(Vì lý do bảo mật thông tin cá nhân, Nhóm nghiên cứu xin phép không công 

bố danh tính cụ thể của các doanh nghiệp tham gia phỏng vấn sâu tại 

Báo cáo nghiên cứu này) 
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