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Đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 càn quét khốc liệt, ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống con 
người trên phạm vi toàn cầu, gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam. 
Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch này. Sang 
năm 2021, hoạt động kinh tế đã bị suy giảm mạnh chủ yếu do các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt 
được áp dụng trên phạm vi rộng, lực lượng lao động thiếu hụt do nghỉ việc, chuỗi cung ứng nguyên 
vật liệu bị gián đoạn, lưu thông, vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố bị hạn chế, 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. 
 
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong hai năm 2020 và 2021 chỉ đạt tương ứng 2,91% và 2,58%1, mức 
thấp nhất kể từ khi đổi mới đến nay. Tuy nhiên, nếu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế 
giới, việc duy trì tốc độ tăng trưởng dương là một thành công lớn của Việt Nam trong bối cảnh suy 
giảm kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19. 
 
Trước tình hình chung đó, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng phải gánh chịu rất nhiều tác động 
và tổn thất từ đại dịch COVID-19. Trên toàn cầu, các nữ doanh nhân điều hành nhiều doanh nghiệp 
nhỏ nhất, dễ bị tổn thương nhất, trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất do bị đóng cửa bởi 
đại dịch. Phụ nữ còn gặp phải nhiều khó khăn hơn do yêu cầu xuất phát từ gia đình tăng lên, như việc 
chăm sóc trẻ em, người già, do trường học bị gián đoạn, các cơ sở y tế ưu tiên chống dịch… 
 
Trong bối cảnh thế giới vẫn còn một chặng đường dài để đạt được bình đẳng giới thực sự, khoảng 
cách tiến tới bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế con rất xa, thì COVID-19 dường như đã đào sâu thêm 
khoảng cách đó. “25 năm kể từ khi Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh được thông qua, tiến 
trình hướng tới quyền bình đẳng và quyền bình đẳng cho phụ nữ vẫn còn khó nắm bắt. Không có 
quốc gia nào đạt được bình đẳng giới và cuộc khủng hoảng COVID-19 có nguy cơ làm xói mòn những 
thành tựu khiêm tốn đã đạt được. Thập kỷ Hành động nhằm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững và nỗ lực phục hồi tốt hơn sau đại dịch mang lại cơ hội thay đổi cuộc sống của phụ nữ và trẻ 
em gái, hôm nay và ngày mai” - Tổng thư kÝ Liên hợp quốc António Guterres đưa ra nhận định tổng 
quan trong Báo cáo của Liên hợp Quốc "The World's Women: Trends and Statistics" 2020.2 
 
Thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của 
Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform) do Bộ Ngoại giao và Thương 
mại Australia (DFAT) tài trợ. Trong khuôn khổ Chương trình Aus4Reform, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện Báo cáo “Kiên cường vượt sóng: Kết quả điều tra các doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ dưới tác động của đại dịch COVID-19” cũng nhằm hướng tới mục tiêu nói trên. 
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1        Tổng cục Thống kê: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội QuÝ IV và năm 2021, ngày 29/12/2021  
         https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2021/  

2        https://www.un.org/en/desa/world%E2%80%99s-women-2020 



LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo này cố gắng phân tích số liệu từ cuộc điều tra doanh nghiệp lớp nhất Việt Nam do VCCI thực 
hiện trong năm 2020 và 2021 để nhận diện tác động của đại dịch COVID-19 tới các doanh nghiệp do 
phụ nữ làm chủ tại Việt Nam, tìm hiểu đánh giá của các doanh nghiệp đối với một số chính sách hỗ 
trợ của Nhà nước ở cấp trung ương và địa phương, từ đó có một số kiến nghị để thúc đẩy các doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ phục hồi và phát huy khả năng, sức mạnh của mình. 
 
Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, nâng cao vị thế lãnh đạo cho nữ giới, thúc đẩy sự tham gia 
tích cực của phụ nữ trong kinh tế chính là động lực cho phát triển bền vững và bao trùm. Trao quyền 
cho phụ nữ trong nền kinh tế và xóa bỏ khoảng cách giới trong thế giới việc làm là yếu tố cốt lõi để 
đạt được thành công của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp Quốc3, 
cũng là để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 
2021 – 2030 của Việt Nam. 
 
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân đã dành thời gian để cung cấp thông 
tin cho chúng tôi. Trân trọng cảm ơn bà Ngô Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và 
nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW), bà Phạm Thu Hiền – chuyên gia về giới và các chuyên gia đã có 
những góp Ý, bình luận quÝ báu cho bản báo cáo này.  
 
Những nhận định và kiến nghị trong báo cáo là quan điểm của nhóm chuyên gia thực hiện báo cáo 
này. Kết quả này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam, Chương trình Aus4Reform hay Viện Nghiên cứu Quản lÝ kinh tế Trung ương. 

KIÊN CƯỜNG VƯỢT SÓNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 4

3        The Sustainable Development Agenda https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 
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TÓM TẮT

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có đóng góp đáng kể vào nền kinh tế, tuy nhiên họ đang gặp phải 
rất nhiều khó khăn. Đó là những khó khăn từ môi trường kinh doanh, từ áp lực phải cân bằng giữa 
công việc và cuộc sống gia đình, từ quan niệm sai lầm về vai trò của phụ nữ. Xã hội vẫn còn nhiều định 
kiến như: năng lực “tự nhiên” của người phụ nữ là dành cho công việc chăm sóc chứ không phải trong 
quản lÝ và kinh doanh, phụ nữ nên đảm nhận vị trí phụ trợ (“vị trí thứ hai”) thay vì đảm nhận vai trò 
lãnh đạo cấp cao nhất, phụ nữ không thể tập trung vì họ tập trung chủ yếu vào chăm sóc con cái và gia 
đình, phụ nữ ngại rủi ro và không có kỹ năng như nam giới để đưa ra những quyết định táo bạo... 
 
Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có đóng góp đáng kể vào nền kinh tế, tuy nhiên họ đang gặp phải 
rất nhiều khó khăn. Đó là những khó khăn từ môi trường kinh doanh, từ áp lực phải cân bằng giữa 
công việc và cuộc sống gia đình, từ định kiến xã hội và quan niệm sai lầm về vai trò của phụ nữ, định 
kiến về khả năng kinh doanh của phụ nữ và cả những phân biệt đối xử trong kinh doanh.  
 
Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam dù có một số cải thiện trong giai đoạn 2011-2018 
nhưng lại giảm trong các năm từ 2019 đến 2021, và chưa đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Quy mô doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tập trung ở 
mức nhỏ, siêu nhỏ và với quy mô trung bình thấp hơn so với các doanh nghiệp do nam giới làm chủ.  
 
Với mong muốn góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển, Báo cáo 
này nhằm tìm hiểu các đặc điểm chung của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam, nhận diện 
tác động của đại dịch COVID-19 và việc ứng phó của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, dựa trên 
một số chỉ số cụ thể.  
 
Báo cáo đưa ra các giải pháp để doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phục hồi và phát triển, phát huy 
được khả năng, sức mạnh của mình. 
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BỨC TRANH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ 
 
Số liệu thống kê chính thức4:  

263.444 là số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong tổng số 883.000 doanh nghiệp đang hoạt 
động trên toàn quốc tính đến hết tháng 9 năm 2022 

Loại hình phổ biến nhất là Công ty TNHH một thành viên (135.331 doanh nghiệp), ít nhất là 
Công ty hợp danh (12 doanh nghiệp) 

 
Số liệu từ điều tra doanh nghiệp PCI 2021: 

Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong điều tra PCI 2021 là 22,2% 

Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại/dịch vụ. Chủ yếu xuất phát từ hộ kinh doanh 

Quy mô doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tập trung ở mức nhỏ, siêu nhỏ (chiếm 90,7% trong 
tổng số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ) và với quy mô trung bình thấp hơn so với các doanh 
nghiệp do nam giới làm chủ. Có đến 61,3% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ xuất phát từ hộ 
kinh doanh cá thể  

Khách hàng chính là cá nhân trong nước và doanh nghiệp tư nhân trong nước 
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Những phát hiện chính

4        Số liệu được cung cấp bởi Cục Quản lÝ đăng kÝ kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Những phát hiện chính

BỐN KHÓ KHĂN LỚN NHẤT MÀ DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT 

Tìm kiếm khách hàng: 64,3% doanh nghiệp đang gặp phải 

Tiếp cận vốn tín dụng: 34,1% doanh nghiệp đang gặp phải  

Biến động thị trường: 33,7% doanh nghiệp đang gặp phải 

Tìm kiếm nhân sự phù hợp: 27% doanh nghiệp đang gặp phải 

 
 
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Môi trường kinh doanh theo cảm nhận của các doanh nghiệp đối do phụ nữ làm chủ có sự cải 
thiện trong hai năm qua, nhưng tốc độ cải thiện thấp hơn so với các doanh nghiệp do nam giới 
làm chủ 

Các lĩnh vực của môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi cho các doanh nghiệp do nữ 
làm chủ là: tiếp cận đất đai, tính minh bạch, gia nhập thị trường và đào tạo lao động 

3 lĩnh vực có TTHC phiền hà nhất: thuế, phí; đất đai, giải phóng mặt bằng; bảo hiểm xã hội 

 
 
TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19  

Đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới phần lớn doanh nghiệp 

Năm 2020, 87% trong số các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng tiêu cực, chỉ có 
2,7% cho rằng có tác động tích cực. Năm 2021, tỷ lệ bị tác động tiêu cực tăng lên. Hầu hết 
(93,9%) các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trả lời là bị ảnh hưởng tiêu cực, chỉ 4,9% không 
bị ảnh hưởng và một tỷ lệ rất nhỏ, 1,2% cho rằng có tác động tích cực 

Doanh thu sụt giảm trong hai năm COVID-19: Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có bị giảm 
doanh thu năm 2020 so với 2019 cao hơn tỷ lệ doanh nghiệp do nam giới làm chủ bị giảm 
doanh thu (tương ứng là 67,2% và 65%). Mức giảm doanh thu của các doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ cũng cao hơn (37,3% so với 35,9%). Hơn 2/3 (69,3%) các doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ trả lời ước tính doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2020, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ 
(6%) là có doanh thu tăng 

Các khía cạnh bị ảnh hưởng tiêu cực: Tìm kiếm nguồn vốn, tiếp cận khách hàng, chuỗi cung 
ứng, vấn đề nhân công/người lao động của doanh nghiệp  

Một tỷ lệ rất lớn (xấp xỉ 90%) các doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ việc, tuy nhiên, 
tỷ lệ này ở các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thấp hơn doanh nghiệp do nam giới làm chủ, 
tương ứng là 89,6% so với 91,1%, nữ chủ doanh nghiệp đã rất nỗ lực trong việc giữ chân 
người lao động. Tỷ lệ các doanh quy mô nhỏ, siêu nhỏ phải thực hiện biện pháp này cao nhất, 
lần lượt ở mức 95% và 88% 
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TÓM TẮT 
Những phát hiện chính
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ỨNG PHÓ VÀ TIẾP CẬN VỚI CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã áp dụng nhiều biện pháp ứng phó: các biện pháp bảo đảm 
an toàn cho người lao động, biện pháp cơ bản để duy trì hoạt động liên tục, biện pháp chuẩn 
bị ứng phó với bùng phát dịch; biện pháp liên quan đến tăng cường công nghệ thông tin, tự 
động hóa ít được áp dụng hơn 

Ở tất cả các biện pháp đã triển khai, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có tỷ lệ đã hoàn thành 
cao hơn doanh nghiệp do nam giới làm chủ 

Nhìn nhận tích cực và đồng tình ở mức cao hơn so với doanh nghiệp do nam giới làm chủ đối 
với một số hoạt động ứng phó cụ thể của chính quyền địa phương 

Các chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch COVID-19 đều trung 
tính về giới 

Về tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước: gia hạn đóng thuế TNDN, gia hạn đóng thuế 
VAT có tỷ lệ doanh nghiệp cho biết là dễ tiếp cận hơn cả. Việc vay lãi suất 0% trả lương cho 
người lao động là khó tiếp cận nhất 

 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TRONG NĂM 2020, 2021  

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ảm đạm hơn, tỷ lệ doanh nghiệp 
có lãi giảm, tỷ lệ doanh nghiệp bị thua lỗ tăng 

Năm 2020, chỉ 53,2% doanh nghiệp kinh doanh có lãi, tỷ lệ bị thua lỗ là 32,1%. Năm 2021, con 
số này tương ứng là 42,7% và tỷ lệ thua lỗ tăng mạnh lên mức 39,2% 

Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có kết quả kinh doanh trong năm 2020 và 2021 kém hơn 
các năm trước đó và kém hơn so với các doanh nghiệp do nam giới làm chủ 

 
TRIỂN VỌNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ  

Mức độ lạc quan sụt giảm mạnh nhất trong 10 năm điều tra PCI gần đây 

Trong hai năm tới 16,3% doanh nghiệp có kế hoạch giảm quy mô kinh doanh hoặc đóng cửa, 
tỷ lệ cao nhất trong 10 năm trở lại đây 

Khoảng hơn một nửa (52,5%) muốn giữ nguyên, cố gắng duy trì kinh doanh với quy mô hiện tại  



TÓM TẮT 
Những phát hiện chính

CHÍNH SÁCH VÀ VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở ĐỊA PHƯƠNG CÒN BẤT CẬP 

Luật Hỗ trợ DNNVV (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018) quy định nguyên tắc 
ưu tiên hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ 

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật có vướng mắc, có một số chính sách 
chưa đủ cụ thể để các địa phương có thể triển khai thực hiện được, đã được thay thế bởi Nghị 
định số 80/2021/NĐ-CP, đã có chính sách riêng 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 vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ 

Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp còn được quy định ở một số văn bản khác nên có sự chồng 
chéo, lúng túng khi áp dụng 

Mức độ hiểu biết về Luật Hỗ trợ DNVV rất khiêm tốn 
 
 
THIẾU SỐ LIỆU THỐNG KÊ PHÂN TÁCH GIỚI:  

Thiếu cơ sở để đưa ra các chính sách phù hợp trên cơ sở bằng chứng.
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Khuyến nghị

TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI 

Địa phương cần có ưu tiên cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp ở tất cả các địa phương, hỗ trợ tiếp cận nguồn tín dụng 

Các địa phương cải thiện việc triển khai các biện pháp hỗ trợ do Chính phủ cung cấp để hỗ trợ 
các doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng COVID-19, đặc biệt là minh bạch thông tin và quy 
trình thủ tục áp dụng. Các cơ quan hữu quan có thể làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp và 
các mạng lưới kinh doanh, cộng đồng khác để giải đáp, hỗ trợ thông tin, hướng dẫn cụ thể về 
các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, phù hợp với đặc điểm của các doanh nghiệp, từ đó 
thúc đẩy việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các biện pháp hỗ trợ 

Chính phủ cần xác định các mục tiêu phù hợp với từng thời kỳ để xây dựng gói hỗ trợ tài khóa 
với quy mô đủ lớn nhằm đáp ứng các tiêu chí kịp thời, đúng đối tượng, đủ dài, đủ bao trùm để 
mang lại hiệu quả như kỳ vọng 

Chính phủ xem xét các chính sách hỗ trợ tài khóa cụ thể đã được triển khai cần được xem xét 
mở rộng đối tượng thụ hưởng, mức độ hỗ trợ, thời gian hỗ trợ. Cần tập trung cải thiện hiệu 
quả của công tác tuyên truyền và thực thi đối với các gói chính sách hỗ trợ đã ban hành 

Chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan cùng thúc đẩy chuyển đổi số: các doanh nghiệp 
cần xem xét quá trình chuyển đổi và bám sát các cơ hội thương mại điện tử, bao gồm các nền 
tảng trực tuyến và giao dịch kỹ thuật số như một cách để tham gia vào “nền kinh tế không tiếp 
xúc trực tiếp” 

Chính quyền các cấp thúc đẩy, hiệp hội kết nối và các doanh nghiệp chủ động tăng cường chuỗi 
cung ứng nội địa, tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường trong nước 

Cơ quan nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp kịp thời cung cấp thông tin thị trường, doanh 
nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát, giảm thiểu rủi ro của biến động thị trường 

Các hiệp hội, tổ chức đại diện doanh nghiệp chia sẻ thông tin, tăng cường phối hợp với nhau, 
tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên để 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. 
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Khuyến nghị
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HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT ĐỂ THÚC ĐẨY PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ 

Đánh giá hiệu quả thực thi Luật Hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là cách thức tiếp cận thông tin hỗ trợ, 
cách thức hỗ trợ, nhận được hỗ trợ đối với DNNVV do phụ nữ làm chủ, từ đó sửa đổi, hoàn 
thiện Luật này 

Đề nghị Chính phủ xem xét đưa vấn đề tạo thuận lợi và thúc đẩy doanh nghiệp do phụ nữ làm 
chủ phát triển vào trong Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia để thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, góp phần 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 

Đối với các chính sách và quy định khác, cần cẩn trọng trong đánh giá tác động về giới, lồng 
ghép giới trong chính sách 

 
 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CÁC HỖ TRỢ DNNVV HIỆN NAY 

Ở quy mô địa phương, cần có kế hoạch triển khai cụ thể, có đánh giá độc lập khách quan về 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

Nâng cao chất lượng Cổng thông tin hỗ trợ DNNVV quốc gia 

Tăng cường liên kết giữa các doanh nhân nữ, các câu lạc bộ/hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức 
tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp 

 
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, ĐẨY MẠNH CẢI THIỆN Ở NHỮNG KHÍA CẠNH BẤT CẬP NHẤT 

Cải cách TTHC, giảm gánh nặng chi phí tuân thủ 

Đẩy mạnh cải cách tất cả các TTHC liên quan đến doanh nghiệp, đặt biệt trong lĩnh vực đất đai, 
thuế, phí. Cải thiện chất lượng đối với TTHC, rà soát, cắt giảm hơn nữa TTHC, đơn giản hóa TTHC, 
tối ưu hóa quy trình thực hiện TTHC, giảm nhũng nhiễu, phiền hà trong thực hiện TTHC. 

Hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, 
thống nhất, hoàn thành đúng thời hạn xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc 
gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông. 

Ngành Thuế vẫn cần tiếp tục cải cách hơn nữa, tập trung rà soát, đơn giản các TTHC, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa phương thức quản lÝ thuế, đảm bảo tính ổn định khi sử 
dụng Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cải thiện hơn nữa, đặc biệt là các thủ tục miễn 
giảm thuế và hoàn thuế.  

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề. 



TÓM TẮT 
Khuyến nghị
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Cải thiện điều kiện gia nhập thị trường 

Tiếp tục quyết liệt cải cách, thúc đẩy điện tử hóa, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị 
trường và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Rà soát để loại bỏ các quy định mâu thuẫn, 
chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển 
của doanh nghiệp, sửa đổi hồ sơ, quy trình thủ tục cấp giấy phép để giảm bớt gánh nặng cho 
cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. 

Tăng cường công khai, minh bạch 

Các cơ quan địa phương tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin khi doanh nghiệp cần, 
công khai minh bạch thông tin, tạo thuận lợi cho cho doanh nghiệp khi tiếp cận thông tin, cần 
chủ động thông tin cho doanh nghiệp khi có bất kỳ thông tin thay đổi nào đến các quy định, 
chính sách của cấp tỉnh (qua con đường điện tử/ website). 

Các hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp cần chủ động hơn và cơ quan nhà nước cần huy động 
các hiệp hội tham gia Ý kiến trong quá trình hoạch định chính sách để nâng cao chất lượng của 
các quy định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Nâng cao chất lượng đào tạo lao động để giúp doanh nghiệp tìm được nhân sự phù hợp 

Các địa phương cần nghiên cứu xây dựng các chương trình chính sách đào tạo phù hợp, nâng 
cao chất lượng nguồn lao động, đảm bảo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cải thiện các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lao động; thực hiện đúng chủ trương đào tạo nghề theo địa 
chỉ, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; việc đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu của các 
doanh nghiệp và việc thực hiện đào tạo nghề nghiệp trong phân luồng học sinh để thu hút 
được nguồn lao động trẻ. Cần bảo đảm các cơ sở định hướng và giáo dục nghề nghiệp không 
củng cố khuôn mẫu và định kiến giới trong định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh. 

Cần xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ giữa đào tạo nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị 
trường lao động ở các cấp để đảm bảo cho các hoạt động của hệ thống giáo dục nghề nghiệp 
hướng vào việc đáp ứng nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực, đưa doanh nghiệp trở thành 
một trong những chủ thể tham gia đào tạo nghề nghiệp. 

 
CHÍNH PHỦ XEM XÉT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ  
VỚI CÁC ƯU TIÊN VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CỤ THỂ VỚI SỰ THAM GIA CỦA TOÀN XÃ HỘI 

Tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nhân nữ 

Đảm bảo hỗ trợ một cách có hệ thống để phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 

Tạo lập hạ tầng hỗ trợ và thúc đẩy doanh nhân nữ phát triển 

Xúc tiến, xây dựng mạng lưới và góp Ý xây dựng chính sách và pháp luật  
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Báo cáo “Viễn cảnh kinh tế toàn cầu” (World Economic Outlook) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công 
bố tháng 10 năm 2020 gọi điều đang xảy ra do tác động của dịch bệnh COVID-19 là “Đại phong tỏa” 
(The Great Lockdown), để nói đến một thực tế là nền kinh tế toàn cầu đang lâm vào khủng hoảng 
trầm trọng. Đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà thế giới phải đối mặt kể từ sau Chiến tranh thế giới 
thứ II và là thảm họa kinh tế lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930. Đại dịch COVID-19 
được ví như một “cú đấm chí mạng” với sức tàn phá ghê gớm, giáng vào nền kinh tế thế giới 2020. 
  
Tốc độ lây lan chóng mặt của COVID-19 buộc các quốc gia phải áp đặt các biện pháp phong tỏa và 
đóng cửa biên giới để chống dịch đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến tất cả 
các khâu của quá trình sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng vốn được liên kết trên cấp độ thế 
giới rơi vào tình trạng tê liệt. Thương mại toàn cầu đình trệ, làn sóng doanh nghiệp phá sản lan khắp 
thế giới. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP), thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế, 
vì vậy đã giảm xuống mức thấp kỷ lục ở nhiều nền kinh tế, tăng trưởng của nhiều quốc gia, khu vực 
ở mức âm; người lao động mất việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. 
 
COVID-19 làm thay đổi cả thế giới trên nhiều góc độ khác nhau. Trật tự và hoạt động kinh tế thế giới 
thay đổi mạnh mẽ do hầu hết các quốc gia đều trải qua thời kỳ cách ly tại nhà, giãn cách xã hội và 
thậm chí đóng cửa quốc gia. Hoạt động kinh tế chỉ nhằm cung cấp nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, 
khu vực doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện bình thường mới - đó chính là sự ngưng trệ của tất 
cả các yếu tố hoạt động kinh tế. COVID-19 có tác động ở nhiều mức độ khác nhau mà phụ nữ trên 
khắp thế giới đã và đang phải đối mặt. Có nhiều báo cáo, số liệu cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa do phụ nữ lãnh đạo bị tác động tiêu cực nhiều hơn, có nguy cơ đóng cửa do tác động từ COVID-
19 cao hơn so với doanh nghiệp cùng quy mô do nam giới lãnh đạo. COVID-19 cũng đã tạo ra nhiều 
trách nhiệm mới như chăm sóc con cái, học tập tại nhà, dẫn đến những ảnh hưởng không tương 
xứng đến phụ nữ.  
 
Tính đến thời điểm tháng 9 năm 2022, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 được điều chỉnh 
giảm so với các dự báo đưa ra trước đó. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 
giảm đáng kể, từ mức 4,1% trong dự báo vào thời điểm đầu năm 2022 xuống còn 2,8% trong dự 
báo tháng 8/2022. Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 7/2022 của IMF nhận định suy thoái 
toàn cầu ngày càng hiện hữu khi rủi ro làm giảm tăng trưởng gia tăng. Theo báo cáo Triển vọng kinh 
tế toàn cầu tháng 9/20225, Fitch Ratings nhận định cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu, lạm phát 
cao và chính sách thắt chặt tiền tệ toàn cầu đang ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới. 
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5        https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-september-2022-14-09-
         2022#:~:text=Fitch%20Ratings%20has%20cut%20growth,2023%2C%20cut%20by%201.0pp. 
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Thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm, giá cả và lạm phát tăng, điều kiện tài chính toàn cầu có xu 
hướng thắt chặt, có một số nhân tố rủi ro tác động tiêu cực tới triển vọng kinh tế thế giới. Nền kinh 
tế Việt Nam đang hồi phục sau hai năm tổn thương, nhưng vẫn đang phải đối mặt với những thách 
thức trong nước cũng như môi trường kinh tế toàn cầu bất lợi trong ngắn hạn và trung hạn. 
 
Việt Nam đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19. Nghiêm trọng và phức tạp hơn cả là đợt 
bùng phát dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021 đến nay) với những biến thể mới nguy hiểm, lây lan 
nhanh trong cộng đồng, dịch bệnh đã bùng phát mạnh, kéo dài trên diện rộng, nhất là tại các tỉnh, 
thành phố phía Nam, đặc biệt đã làm cho rất nhiều người tử vong, đã tác động nghiêm trọng đến 
phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên phạm vi toàn quốc. Các đợt dịch đã tác động lớn 
đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là tại các vùng kinh 
tế trọng điểm, nơi tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp lớn. 
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong hai năm 2020 và 2021 chỉ đạt tương ứng 2,91% và 2,58%6, mức 
thấp nhất kể từ khi đổi mới đến nay. Tuy nhiên, nếu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế 
giới, việc duy trì tốc độ tăng trưởng dương là một thành công lớn của Việt Nam trong bối cảnh suy 
giảm kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19. 
 
Các ngành kinh tế chịu tác động lớn bởi dịch bệnh là công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Trong năm 
2021, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 4,05%, bằng khoảng 1/2 tốc độ tăng trưởng so 
với trước đại dịch; khu vực thương mại dịch vụ tăng 1,22%, chỉ bằng 1/7 tốc độ tăng trưởng so với 
trước đại dịch7. Đáng chú Ý có nhiều lĩnh vực chịu tác động nặng nề và có sự suy giảm sâu so với thời 
điểm trước đại dịch như du lịch lữ hành, dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu 
dùng... là những khu vực có tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cao. 
 
Theo đánh giá của ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Diễn đàn kinh 
tế Việt Nam 2021, thiệt hại kinh tế do COVID-19 gây ra cho nền kinh tế Việt Nam trong 2 năm 2020 
và 2021 ước tính lên tới 847.000 tỷ đồng, tương đương 37 tỷ đô la Mỹ.8 
 
Báo cáo Khoảng cách Giới Toàn cầu 2022 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)9 công bố tháng 7 năm 
2022 chỉ ra: Khoảng cách giới toàn cầu vào năm 2022 là 68,1%. Tổng điểm khoảng cách giới tăng từ 
67,9% ở năm 2021 lên 68,1% vào năm 2022, trong khi xem xét mẫu không đổi của 145 quốc gia bao 
gồm trong cả Báo cáo năm 2021 và Báo cáo năm 2022. Tiến độ thu hẹp khoảng cách giới đã bị đình 
trệ ở hầu hết các nước. Chỉ 30 trong số 145 nền kinh tế được đề cập trong cả Báo cáo này và Báo cáo 
trước là có ghi nhận việc thu hẹp khoảng cách giới ở mức ít nhất 1 điểm phần trăm; 57 quốc gia đã 
có tiến bộ cận biên, thu hẹp khoảng cách giới của họ dưới 1 điểm phần trăm. Mười hai quốc gia đã 
đảo ngược khoảng cách giới của họ hơn 1 điểm phần trăm, 46 quốc gia khác có mức suy giảm nhẹ - 
dưới 1 điểm phần trăm. Khoảng cách giới trong Tham gia vào kinh tế và Cơ hội vẫn là khoảng cách 
lớn thứ hai trong số năm khoảng cách chính được đánh giá.  
 
Cũng theo báo cáo này, Việt Nam đứng thứ 83 trong tổng số 146 quốc gia được đánh giá (năm 2021 
là 87/156), đứng thứ 9/19 trong khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. 
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6        Tổng cục Thống kê: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội QuÝ IV và năm 2021, ngày 29/12/2021,  
         https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2021/ 

7        Tổng cục Thống kê: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội QuÝ IV và năm 2021 

8        https://thitruongtaichinhtiente.vn/chinh-sach-ho-tro-cac-doanh-nghiep-viet-nam-anh-huong-boi-dich-covid-19-thuc-trang-va-giai-phap-42810.html  

9        Global Gender Gap Report 2022 https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/  



Việt Nam tăng 4 hạng là do có cải thiện nhẹ ở 3 trong 4 chỉ số. Tuy nhiên, chỉ số duy nhất bị giảm 
điểm lại là “Tham gia vào kinh tế và Cơ hội”. Các chỉ số thành phần cho thấy mức độ tham gia của lực 
lượng lao động thấp hơn và tỷ lệ tham gia của lực lượng lao động tương đương thấp hơn đều góp 
phần làm kết quả tiến bộ về giới kém đi. Tỷ lệ phụ nữ trong các vai trò lập pháp, nhân sự cấp cao và 
quản lÝ giảm khoảng 1 điểm phần trăm, thu nhập ước tính cũng giảm theo, ở phụ nữ là giảm 20,7%, 
cao hơn so với nam giới (giảm 18,3%). 
 
Việt Nam đứng thứ 31 ở chỉ số Tham gia vào kinh tế và Cơ hội, trong khi năm 2021 ở vị trí 26.10 Tuy 
nhiên, trong tiêu chí về Tham gia vào kinh tế và Cơ hội, chỉ số về lãnh đạo nữ của Việt Nam đứng thứ 
104/146, với điểm số 0,339/1, giảm so với mức 0,357 ở Báo cáo 2021, tụt hạng so với vị trí 97/153 
ở Báo cáo 2020 (công bố tháng 12 năm 2019) và vị trí 94/149 ở Báo cáo 2018. 
 
Mất việc làm do đại dịch COVID-19 đối với phụ nữ tồi tệ hơn đáng kể so với nam giới, số giờ làm cũng 
gây thiệt hại lớn hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo ngày càng tăng. Trong khi tỷ lệ phụ 
nữ ở vị trí lãnh đạo là 33,3% vào năm 2016 ở nhóm các quốc gia được khảo sát, nó đã tăng lên 36,9% 
vào năm 2022. Tuy nhiên tiến độ này bị chậm lại trong đại dịch, với tỷ lệ (hàng năm) phụ nữ ở các vị 
trí lãnh đạo giữ ở mức 35% từ năm 2019 đến năm 2020 nhưng sau đó tăng lên 36% vào năm 2021. 
 
Theo Báo cáo Chỉ số nữ doanh nhân của Mastercard (MIWE) 202111, số điểm cao nhất trong bảng xếp 
hạng của 65 nền kinh tế giảm so với MIWE 2020. Việt Nam đứng ở vị trí 38/65 với 54,7/100 điểm, 
sụt giảm 01 bậc và 0,5 điểm so với ở MIWE 2020.  
 
Chỉ số này xuất phát từ thực tế đa số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoạt động trong các lĩnh vực 
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch. Tuy Chính phủ đã có các biện pháp hỗ trợ duy trì hoạt 
động kinh doanh, nhưng phụ nữ Việt Nam vẫn chịu nhiều thiệt thòi trong cơ hội kinh doanh, phát 
triển sự nghiệp, tiếp cận dịch vụ giáo dục và tài chính, đi cùng với đó là sự bất bình đẳng trong khả 
năng tiếp cận vốn. 
 
Nữ doanh nhân Việt Nam đã thể hiện sự kiên cường và mạnh mẽ, thành công trong việc duy trì và 
phát triển hoạt động kinh doanh, ngay cả khi phải đối mặt với những thách thức khổng lồ từ khủng 
hoảng đại dịch toàn cầu. Tốc độ tham gia vào các hoạt động kinh doanh của phụ nữ tại Việt Nam 
không chỉ ngang bằng mà còn nhanh hơn nhiều so với nam giới, với tốc độ tăng trưởng chạm ngưỡng 
hơn 20%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ Việt Nam đạt 69,3%, là một trong các nước 
có tỷ lệ cao nhất trên thế giới (xếp hạng 5), trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ điều hành 26,5% số doanh 
nghiệp trên cả nước. 
 
Trong chỉ số thành phần A: Kết quả tiến bộ của phụ nữ (Women’s advancement outcomes): Việt Nam 
đứng thứ 11/65. Tỷ lệ nữ tham gia lao động của Việt Nam là 69,3%, ở nam giới là 79,6%, giảm so 
với MIWE 2020 và toàn bộ 65 nền kinh tế được đánh giá đều chứng kiến sự sụt giảm này. Ở chỉ số 
thành phần “Nữ lãnh đạo doanh nghiệp”, bất chấp những khó khăn kinh tế và bất ổn leo thang phát 
sinh từ đại dịch, tỷ lệ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo vẫn có những thay đổi tích cực. Việt Nam có tỷ lệ 
nữ lãnh đạo doanh nghiệp là 27,4%, giảm so với con số 28,1% ở MIWE 2020. 
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10      Trang 358 của Báo cáo Global Gender Gap Report 2022 

11      Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE)  
         https://www.mastercard.com/news/insights/2022/mastercard-index-of-women-entrepreneurs-2021/      
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Ở Chỉ số thành phần Tỷ lệ hoạt động kinh doanh của phụ nữ (Women entrepreneurial activity rate), 
MIWE cho thấy có sự sụt giảm ở mức 7,8% ở hoạt động kinh doanh của phụ nữ, trong khi tỷ lệ sụt 
giảm này ở nam giới chỉ là 5,7%. Tác động của cuộc khủng hoảng do COVID-19 kéo dài đã đặc biệt 
nghiêm trọng đối với các doanh nhân nữ, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và các nền kinh tế 
đang phát triển. Theo phát hiện từ báo cáo “Kiểm toán thường niên năm 2020 của Quỹ Cherie Blair 
trong Nghiên cứu về Doanh nhân nữ”12, tại các nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình, gần bốn 
trên mười doanh nhân nữ đã phải đóng cửa hoặc có thể đóng cửa doanh nghiệp của họ do đại dịch. 
 
Tuy vậy, Việt Nam vẫn đạt được một số thành tựu, là một trong 10 nền kinh tế nơi phụ nữ hoạt 
động kinh doanh “vượt qua” nam giới. Mặc dù phụ nữ ở các nền kinh tế này có xu hướng bị thiệt 
thòi về cơ hội trong kinh doanh, nghề nghiệp, giáo dục, dịch vụ tài chính và không bình đẳng tiếp 
cận nguồn vốn, nhưng họ đã vượt qua được những rào cản, điều này có thể được thúc đẩy bởi thái 
độ và nhận thức kinh doanh tích cực và lành mạnh, thúc đẩy khát vọng của phụ nữ để trở nên độc 
lập hơn về tài chính. 
 
Tuy nhiên, Báo cáo MIWE 2021 cho thấy, mặc dù đại dịch COVID-19 đã có những tác động ở các mức 
độ khác nhau đối với các nữ doanh nhân trên toàn cầu, đặc biệt ở những nền kinh tế đang phát triển, 
thì phụ nữ vẫn đang thể hiện sự bền bỉ để có thể thành công trong kinh doanh. Nữ doanh nhân có 
khả năng thích ứng cao, tháo vát, và suy nghĩ lạc quan. Doanh nghiệp nhỏ hơn của phụ nữ sẽ linh 
hoạt hơn và thích ứng tốt hơn các doanh nghiệp lớn hơn.  
 
Theo “Báo cáo đánh giá tác động của COVID-19 đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 
(DNNVV) ở Việt Nam, đặc biệt là các DNNVV do nữ làm chủ” thực hiện năm 202013, Tác động của 
COVID-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV do nữ làm chủ phần nào nặng nề 
hơn so với các DNNVV do nam làm chủ. Báo cáo này cũng đưa ra số liệu về tỷ lệ DNNVV do nữ làm 
chủ không sản xuất kinh doanh được hoặc gián đoạn do giãn cách xã hội cao hơn ở DNNVV, tình 
hình hoạt động của doanh nghiệp do nữ làm chủ có phần khó khăn hơn so với mặt bằng chung, tỷ 
lệ sụt giảm doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến cả năm 2020 ở doanh nghiệp do phụ nữ 
làm chủ cao hơn so với doanh nghiệp do nam làm chủ. 
 
Trước tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách, 
biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế, gồm những chính sách mang tính cấp 
bách, căn cơ để kiểm soát dịch bệnh; các chính sách miễn giảm các loại thuế, phí, lệ phí và áp lực 
tài chính nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh; 
chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất - 
kinh doanh, phục hồi và tạo đà phát triển, nhất là những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 
bệnh COVID-19; chính sách thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu 
tư quan trọng quốc gia; nhóm chính sách tiền tệ mở rộng, bảo đảm thanh khoản trên thị trường tiền 
tệ, giảm lãi suất cho vay, ổn định lãi suất điều hành ở mức thấp, ban hành quy định về việc cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với đối tượng vay vốn... và nhóm 
chính sách an sinh xã hội. 
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12      2020 Audit of Women Entrepreneurs in Low and Middle Income Countries, The Cherie Blair Foundation for Women, công bố ngày 08 tháng 3 năm 2021 
         https://cherieblairfoundation.org/what-we-do/research/2020-annual-audit/ 

13      UNESCAP-MPI, 2020, Báo cáo dựa trên kết quả khảo sát là các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, hoạt động trong tất cả các ngành kinh tế.  
         Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 27/5/2020 đến ngày 15/6/2020. Có 220 doanh nghiệp tham gia trả lời, trong đó 57% DN tham gia khảo sát 
         là DN siêu nhỏ, 35% là DN nhỏ, chỉ 8% là DN vừa. 134 doanh nghiệp tham gia khảo sát (tương đương 61%) là DN do nữ làm chủ. 
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Các chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19 của Việt Nam thời gian qua cơ bản phù hợp với diễn 
biến và tác động của dịch bệnh; tương đồng với cách tiếp cận mới của nhiều quốc gia trên thế giới, 
được người dân và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, đã góp phần quan trọng kiểm soát dịch bệnh, 
ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng dương trong 
hai năm 2020-2021, duy trì triển vọng kinh tế tích cực trong trung và dài hạn; củng cố niềm tin của 
người dân, doanh nghiệp vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là nền tảng 
quan trọng cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau tác động của đại dịch COVID -19. 
 
Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện một số chính sách còn chậm, hiệu quả chưa cao; thông tin, hướng 
dẫn chưa kịp thời dẫn đến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ khó tiếp cận. Chưa 
có chính sách hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.  
 
Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới mới cho giai đoạn 2021–2030 (tại Nghị 
quyết số 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021)14, đặt ra Mục tiêu trong lĩnh vực kinh tế, lao động 
(Mục tiêu 2) gồm: 
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Để đạt được mục tiêu trên và để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phục hồi sau đại 
dịch COVID-19 và phát triển, cần có nhiều biện pháp khác nhau với sự tham gia của tất cả các đối tượng 
khác nhau trong cả khu vực công và khu vực tư để tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ, trong đó, 
cải thiện môi trường kinh doanh và các biện pháp có tính đến yếu tố giới để hỗ trợ doanh nghiệp phục 
hồi là giải pháp có tác động lớn và đây cũng là một trong những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam. 
 
Tại Việt Nam, ngoài “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” thực hiện năm 2020 đã đề cập ở trên, 
chưa có nghiên cứu riêng nào có quy mô lớn về tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ, đặc biệt là sau các làn sóng gây tác động nghiêm trọng của đại dịch này. Do đó, Báo cáo 
này hy vọng đưa ra được những thực tế từ kết quả khảo sát doanh nghiệp quy mô nhất, mới nhất 
tại Việt Nam năm 2021, để từ đó có những khuyến nghị nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp do 
phụ nữ làm chủ phát triển có Ý nghĩa rất lớn. Đó là những kỳ vọng mà Báo cáo này muốn hướng tới.  
 

Tăng tỷ lệ lao động nữ  
làm công hưởng lương  
lên đạt 50% vào năm 
2025 và khoảng 60%  

vào năm 2030. 

Giảm tỷ trọng lao động nữ 
làm việc trong khu vực 

nông nghiệp trong tổng số 
lao động nữ có việc làm 

xuống dưới 30% vào năm 
2025 và dưới 25% vào 

năm 2030. 

Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ 
doanh nghiệp, hợp tác xã 
đạt ít nhất 27% vào năm 
2025 và 30% vào năm 

2030.

CHỈ TIÊU 1 CHỈ TIÊU 2 CHỈ TIÊU 3

14      http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&mode=detail&document_id=202742
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Thứ nhất, nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các đặc điểm chung của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 
tại Việt Nam và nhận diện tổng quan thực trạng môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp do 
phụ nữ làm chủ hiện nay tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam; 
 
Thứ hai, nhóm nghiên cứu cố gắng (1) Nhận diện tác động của dịch COVID-19 lên hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam; (2) Tìm hiểu khả năng ứng phó 
của các doanh nghiệp; và (3) Đánh giá của doanh nghiệp về khả năng tiếp cận thông tin về một số 
chính sách hỗ trợ mà Nhà nước đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch 
COVID-19; 
 
Thứ ba, nhóm nghiên cứu mong muốn đưa ra các giải pháp để nâng cao tính thuận lợi của môi trường 
kinh doanh đối với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và thúc đẩy doanh nghiệp do phụ nữ làm 
chủ phục hồi và phát triển. 

Mục tiêu
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PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐIỀU TRA/KHẢO SÁT 

Báo cáo sử dụng phương pháp phân tích các số liệu từ kết quả khảo sát hơn 10.000 doanh nghiệp 
(với nội dung về giới đã được lồng ghép) của Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh - Provincial 
Competitiveness Index (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiến hành nghiên cứu và công bố thường niên. Những dữ liệu được thu 
thập qua một quy trình khảo sát doanh nghiệp nghiêm ngặt và chất lượng.  
 
Điều tra PCI là cuộc điều tra doanh nghiệp thường niên lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng có quy mô lớn 
nhất được tiến hành hàng năm tại 63 tỉnh, thành phố. Sau 16 năm thực hiện PCI, đã có rất nhiều 
thành quả đạt được trong cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Từ Nghị 
quyết số 19-2014/NQ-CP15 và tiếp tục trong các Nghị quyết của Chính phủ ban hành thường niên về 
vấn đề này, việc VCCI điều tra và công bố PCI, hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh 
thực hiện cải thiện Chỉ số PCI được coi là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực 
hiện những mục tiêu mà Chính phủ đặt ra.   

15      Ban hành ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
         cạnh tranh quốc gia. 

16      Chi tiết hơn về phương pháp, vui lòng xem tại đây https://pcivietnam.vn/gioi-thieu/phuong-phap.html 

Phương pháp của PCI16

Mẫu khảo sát: 

PCI sử dụng danh sách doanh nghiệp toàn quốc của cơ quan thuế để phân nhóm doanh nghiệp theo loại 
hình (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần), ngành nghề kinh tế (sản xuất 
công nghiệp, xây dựng, khai thác tài nguyên, dịch vụ và thương mại và nông lâm ngư nghiệp) và tuổi của 
doanh nghiệp. 
 
Nhóm nghiên cứu thực hiện phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng tại mỗi tỉnh, thành phố, để 
đảm bảo tính đại diện của tất cả các nhóm doanh nghiệp tại mỗi địa phương.  
 
Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong PCI là các doanh nghiệp có Giám đốc, Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch 
Hội đồng quản trị là nữ và những doanh nghiệp có số thành viên/cổ đông là nữ từ 51% trở lên.

10 chỉ số thành phần bao gồm: 

Chi phí gia nhập thị trường  

Chỉ số này được xây dựng nhằm đánh giá sự khác biệt về chi phí gia nhập thị trường của các doanh 
nghiệp mới thành lập giữa các tỉnh với nhau 

1

Phương pháp
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Tiếp cận đất đai và Sự ổn định trong sử dụng đất 

Đo lường về hai khía cạnh của vấn đề đất đai mà doanh nghiệp phải đối mặt: việc tiếp cận đất đai 
có dễ dàng không và doanh nghiệp có thấy yên tâm và được đảm bảo về sự ổn định khi có được 
mặt bằng kinh doanh hay không. 

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 

Đo lường khả năng tiếp cận các kế hoạch của tỉnh và các văn bản pháp lÝ cần thiết cho hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp, liệu doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách công bằng các văn bản 
này, các chính sách và quy định mới có được tham khảo Ý kiến của doanh nghiệp và khả năng tiên 
liệu trong việc triển khai thực hiện các chính sách quy định đó và mức độ tiện dụng của trang web 
tỉnh đối với doanh nghiệp. 

Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước 

Đo lường thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các thủ tục hành chính cũng như mức độ 
thường xuyên và thời gian doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh để các cơ quan nhà nước của 
địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra. 

Chi phí không chính thức 

Đo lường các khoản chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trả và các trở ngại do những 
chi phí không chính thức này gây ra đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc trả những 
khoản chi phí không chính thức có đem lại kết quả hay “dịch vụ” như mong đợi và liệu các cán bộ 
Nhà nước có sử dụng các quy định của địa phương để trục lợi hay không. 

Cạnh tranh bình đẳng 

Chỉ số thành phần này đánh giá môi trường cạnh tranh đối với các doanh nghiệp dân doanh trước 
những ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
(doanh nghiệp FDI) và các doanh nghiệp thân quen với cán bộ chính quyền cấp tỉnh, thể hiện dưới 
dạng các đặc quyền, ưu đãi cụ thể khi tiếp cận các nguồn lực cho phát triển như đất đai, tín dụng…
và được ưu tiên đối xử trong thực hiện các thủ tục hành chính và chính sách.  

Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh 

Đo lường tính sáng tạo, sáng suốt của lãnh đạo tỉnh trong quá trình thực thi chính sách Trung ương 
cũng như trong việc đưa ra các sáng kiến riêng nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời 
đánh giá khả năng hỗ trợ và áp dụng những chính sách đôi khi chưa rõ ràng của Trung ương theo 
hướng có lợi cho doanh nghiệp. 

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

Chỉ số này dùng để đo lường kết quả triển khai các chương trình trợ giúp doanh nghiệp trong khuôn 
khổ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ năm 2018. Các chỉ tiêu đánh giá tập trung 
vào một số khía cạnh quan trọng của công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, PCI 2021 đã bổ sung 
thêm 4 chỉ tiêu liên quan tới chương trình hỗ trợ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

Đào tạo lao động 

Đo lường các nỗ lực của lãnh đạo tỉnh để thúc đẩy đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nhằm hỗ trợ 
cho các ngành công nghiệp tại địa phương và giúp người lao động tìm kiếm việc làm. 

Thiết chế pháp lÝ và an ninh trật tự 

Đo lường lòng tin của doanh nghiệp tư nhân đối với hệ thống tòa án, tư pháp của tỉnh, liệu các thiết 
chế pháp lÝ này có được doanh nghiệp xem là công cụ hiệu quả để giải quyết tranh chấp hoặc là nơi 
doanh nghiệp có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công quyền tại địa phương. 
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GIỚI THIỆU CHUNG 
Phương pháp



TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ NGUỒN KHÁC 

Báo cáo có sử dụng số liệu cung cấp bởi Cục quản lÝ đăng kÝ kinh doanh trực thuộc Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư - đơn vị chủ quản của Cổng thông tin đăng kÝ doanh nghiệp quốc gia. 
 
Báo cáo cũng sử dụng thông tin từ các báo cáo khác do VCCI đã thực hiện trong khuôn khổ Chương 
trình Aus4Reform: Báo cáo rà soát quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp do phụ nữ làm 
chủ, Báo cáo sơ bộ về Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với các doanh nghiệp nữ (2018), Kinh doanh 
tại Việt Nam - Đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (2019), Môi trường kinh doanh tại 
Việt Nam: Góc nhìn của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (2021), tổng hợp thông tin của Hội 
đồng Doanh nhân nữ Việt Nam về các khó khăn và kiến nghị của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 
phục vụ cuộc gặp của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp vào ngày 26/9/2021.  
 
Nhóm nghiên cứu cũng thu thập thêm từ những nguồn thông tin công khai, từ các báo cáo, kết quả 
nghiên cứu khác được công bố. 
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GIỚI THIỆU CHUNG 
Phương pháp

PCI 2020, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (tài trợ của Chính phủ Australia) có lồng ghép một 
phần đánh giá tác động của COVID-19 đến các doanh nghiệp, PCI 2021 có một chương về Tác động 
của đại dịch COVID-19 đối với môi trường kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp, những thông 
tin tổng quan thể hiện ở dữ liệu trích xuất đó sẽ được sử dụng trong báo cáo này.



Do nguồn lực có hạn nên nhóm nghiên cứu không thể triển khai một điều tra riêng với quy mô mong 
muốn. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các nội dung điều tra PCI có phân tách về giới của chủ 
doanh nghiệp như đã đề cập ở mục Phương pháp ở trên.  
 
Một địa phương được đánh giá là có môi trường kinh doanh thuận lợi khi có: 1) Chi phí gia nhập thị 
trường thấp; 2) Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định; 3) Môi trường kinh doanh minh 
bạch và các thông tin cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp được công khai; 4) Chi phí không 
chính thức thấp; 5) Thời gian thanh kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh 
chóng; 6) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; 7) Chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết 
khó khăn trong doanh nghiệp; 8) Triển khai hiệu quả các chương trình trợ giúp doanh nghiệp trong 
khuôn khổ Luật Hỗ trợ DNNVV; 9) Chính sách đào tạo lao động tốt; và 10) Thủ tục giải quyết tranh 
chấp công bằng, hiệu quả. 
 
Với phạm vi nói trên, Báo cáo này thể hiện đánh giá môi trường kinh doanh địa phương (với 10 lĩnh 
vực cụ thể) qua góc nhìn của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, nhằm cung cấp những thông tin 
đầu vào cho quá trình hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật để thúc đẩy sự phát triển của các 
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.  
 
Báo cáo không so sánh đánh giá của chủ doanh nghiệp là nữ với đánh giá của chủ doanh nghiệp là 
nam ở tất cả những vấn đề đặt ra, mà chỉ đưa ra số liệu so sánh nam/nữ để so sánh ở một số vấn 
đề lớn như tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đánh giá chung về môi trường kinh doanh, khó 
khăn của các doanh nghiệp, tác động của đại dịch COVID-19 theo giới của chủ doanh nghiệp. Báo cáo 
tập trung phân tích những khó khăn, cản trở đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ để từ đó có 
biện pháp khắc phục và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển.   
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DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI VIỆT NAM



Theo kết quả điều tra doanh nghiệp dân doanh của VCCI trên toàn bộ các tỉnh, thành phố từ năm 2011 
tới nay (tính từ khi bảng câu hỏi có phân tách về giới của chủ doanh nghiệp trong điều tra), tỷ lệ 
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2011-2020, tuy nhiên giảm 
vào năm 2021. Cụ thể, vào năm 2011, khoảng 21% doanh nghiệp đang hoạt động là do phụ nữ làm 
chủ, đến năm 2018, tỷ lệ này là vào khoảng 24%, năm 2019 có giảm xuống một chút (22,7%), năm 
2020 tăng lên 23,4% và năm 2021 là 22,2%. 
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Tỷ lệ doanh nghiệp theo giới của chủ doanh nghiệp trong điều tra PCI 2011-2021

Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI



BỨC TRANH VỀ DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI VIỆT NAM 
Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lÝ đăng kÝ kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở thông 
tin đăng kÝ doanh nghiệp có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kÝ doanh nghiệp, tính đến hết 
tháng 9 năm 2022, toàn quốc có 263.444 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang hoạt động (có đại 
diện theo pháp luật17 và chủ doanh nghiệp tư nhân là nữ), chiếm 29,8% trong tổng số 883.000 doanh 
nghiệp đang hoạt động.
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Ở đây có sự khác biệt trong số liệu do sự khác nhau về phương pháp thu thập thông tin, một bên sử 
dụng phương pháp thống kê toàn thể và một bên sử dụng điều tra chọn mẫu. Thêm vào đó, số liệu 
thống kê bao gồm các doanh nghiệp có đại diện theo pháp luật và chủ doanh nghiệp tư nhân là nữ, 
trong khi đó, PCI dựa trên câu trả lời của các doanh nghiệp qua phiếu khảo sát với câu hỏi: “Doanh 
nghiệp có Giám đốc, Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị là nữ hoặc có số thành viên/cổ 
đông là nữ từ 51% trở lên”. Dù sao thì, các số liệu này đều cho thấy tỷ lệ các doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ trong nền kinh tế vẫn khiêm tốn và chưa đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược quốc 
gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 -2020.18

BẢNG 1

Số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở các loại hình doanh nghiệp tính đến hết tháng 9 năm 2022 

Loại hình Số lượng Tỷ lệSTT

1 

2 

3 

4 

5 

Công ty cổ phần 

Công ty hợp danh 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Công ty TNHH một thành viên 

Doanh nghiệp tư nhân 

Tổng 

36.647 

12 

75.632 

135.331 

9.451 

263.444 

15,75% 

0,005% 

28,71% 

51,37% 

3,59% 

100% 

Nguồn: Cục Quản lÝ đăng kÝ kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

17      Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020: Người quản lÝ doanh nghiệp là người quản lÝ doanh nghiệp tư nhân và người quản lÝ công ty, bao 
         gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội 
         đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lÝ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.  

18      Chỉ tiêu 2 của Mục tiêu 2: tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% trở lên vào năm 2020). 



Nếu phân chia nhỏ hơn ở các ngành, trong số 263.444 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang hoạt 
động trên toàn quốc (theo số liệu của Cục Quản lÝ đăng kÝ kinh doanh), lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ cao nhất là Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm tới 39,91%), lĩnh vực 
có tỷ lệ thấp nhất là Khai khoáng (chỉ có 0,43%).
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BẢNG 2

Phân bố doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong các ngành kinh tế

Ngành nghề Số lượng Tỷ lệSTT

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
 

17 

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy 

Kinh doanh bất động sản 

Vận tải kho bãi 

Xây dựng 

Thông tin và truyền thông 

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo  
và chuyên môn khác 

Hoạt động dịch vụ khác 

Giáo dục và đào tạo 

Khai khoáng 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas 

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng 
và các dịch vụ hỗ trợ khác 

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

1,19% 

5,14% 

0,94% 

39,91% 

3,87% 

5,10% 

8,13% 

2,01% 

7,09% 
 

1,28% 

3,65% 

0,43% 

0,75% 

13,34% 

1,10% 

5,44% 
 

0,63% 

3.146 

13.548 

2.472 

105.153 

10.204 

13.428 

21.416 

5.289 

18.691 
 

3.361 

9.615 

1.131 

1.971 

35.131 

2.902 

14.322 
 

1.664 

Nguồn: Cục Quản lÝ đăng kÝ kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Ba địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cao nhất là Lâm Đồng (32,7%), Tp. Hồ Chí 
Minh (32,5%) và Bình Dương (32%). Thấp nhất là Hà Tĩnh (18,7%), Lai Châu (19,1%) và Bắc Kạn 
(20,1%). Tỷ lệ này ở Hà Nội là 29,9%.
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Lâm Đồng
 Hồ Chí Minh
Bình Dương

Tây Ninh
Kiên Giang
Tiền Giang

Bến Tre
Trà Vinh

An Giang
Long An

Khánh Hòa
Lạng Sơn

Bình Phước
Hà Nội

Cần Thơ
Bà Rịa - Vũng Tàu

Hậu Giang
Đồng Tháp

Đà Nẵng
Đồng Nai
Sóc Trăng
Hải Phòng

Phú Yên
Bạc Liêu

Vĩnh Long
Bình Thuận

Gia Lai
Lào Cai

Cao Bằng
Bình Định
Kon Tum
Đắk Lắk
Cà Mau

Quảng Ninh
Đắk Nông
Điện Biên

Thừa Thiên Huế
Yên Bái

Ninh Thuận
Quảng Nam

Quảng Trị
Bắc Ninh

Hưng Yên
Thái Nguyên

Phú Thọ
Hà Giang
Hà Nam

Hải Dương
Tuyên Quang

Quảng Ngãi
Vĩnh Phúc

Sơn La
Thanh Hoá

Hòa Bình
Quảng Bình

Bắc Giang
Ninh Bình
Thái Bình
Nghệ An

Nam Định
Bắc Kạn
Lai Châu
Hà Tĩnh

Theo số liệu của Báo cáo Chỉ số doanh nhân nữ của Mastercar (MIWE) 2021, tỷ lệ lãnh đạo doanh 
nghiệp là nữ ở Việt Nam là 27,4%.

HÌNH 2

Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở các địa phương
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Nguồn: Cục Quản lÝ đăng kÝ kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư



Phần này cung cấp thông tin về đặc điểm cơ bản của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đó là về 
trình độ học vấn, xuất thân của chủ doanh nghiệp, xuất phát điểm của doanh nghiệp, nhóm khách 
hàng chính, quy mô doanh nghiệp... Những đặc điểm này rút ra từ kết quả điều tra doanh nghiệp của 
VCCI trong Dự án PCI. 
 
 
PHÂN THEO LĨNH VỰC VÀ NGÀNH NGHỀ 

Trong số các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phân bố theo các ngành nghề sản xuất kinh doanh 
chính, số lượng doanh nghiệp tập trung cao nhất vẫn ở lĩnh vực Dịch vụ/thương mại (70,4%) - đây 
cũng là nhóm ngành chiếm đa số trong toàn bộ nền kinh tế, 12,2% trong lĩnh vực xây dựng, 7,9% 
trong lĩnh vực Công nghiệp/Chế tạo, 8,2% trong lĩnh vực Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Thủy sản và chỉ 
có 1,3% trong lĩnh Khai khoáng.  
 
Tỷ lệ tương ứng của các doanh nghiệp do nam làm chủ là 56,9%, 24,6%, 8,7%, 8,3% và 1,5%. Như 
vậy, chênh lệch vẫn diễn ra lớn nhất ở lĩnh vực xây dựng (phân bổ doanh nghiệp nam nhiều hơn nữ, 
24,6% so với 12,2% và hai tỷ lệ này đều cao hơn năm 2020) và thương mại/dịch vụ (nữ nhiều hơn 
nam, 70,4% so với 56,9%).  
 
Lĩnh vực Nông nghiệp/lâm nghiệp/thủy sản có ít doanh nghiệp hoạt động, điều này phản ánh thực 
trạng hiện nay: sản xuất nông nghiệp đối mặt với nhiều rủi ro, tỷ lệ lợi nhuận thấp, quỹ đất, nguồn 
vốn, cơ chế chính sách cũng là những rào cản khiến doanh nghiệp ít đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 
sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chủ yếu ở quy mô nhỏ dẫn tới đất đai manh mún, phân tán; cơ 
sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Luật Đất đai đang được sửa đổi đang 
hướng tới những mục tiêu nhằm góp phần giải quyết được những vấn đề này, như: Đổi mới và nâng 
cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất; Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lÝ, sử dụng đất nông nghiệp (ví 
dụ: bổ sung các quy định khuyến khích việc sử dụng đất đai có hiệu quả, tập trung đất đai để sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô lớn, phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất, bổ sung 
quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp…).
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Đặc điểm của các doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ trả lời khảo sát



0,5
0,9
0,7
1,7

4,3
6,8

27,0
58,0

Tỷ lệ doanh nghiệp (%)

Loại hình pháp lÝ Ngành nghề hoạt động

Quy mô lao động Quy mô vốn

1

12

15

72

Khác

DN tư nhân

Công ty cổ phần

Công ty TNHH

1

8

70

12

8

Khai khoáng

Nông nghiệp/ Lâm nghiệp/ Thủy sả

Dịch vụ/ Thương mại

Xây dựng

Công nghiệp/Chế tạo

0,2
0,6
0,3
0,7
2,1

5,1
26,7

64,3

Trên 1.000 lao động
Từ 501 đến 1.000 lao động

Từ 301 đến 500 lao động
Từ 201 đến 300 lao động
Từ 101 đến 200 lao động
Từ 51 đến 100 lao động
Từ 11 đến 50 lao động

Từ 10 lao động trở xuống

Trên 500 tỷ đồng
Trên 200 tỷ đến 500 tỷ đồng
Trên 100 tỷ đến 200 tỷ đồng
Trên 50 tỷ đến 100 tỷ đồng
Trên 20 tỷ đến  50 tỷ đồng
Trên 10 tỷ đến  20 tỷ đồng

Trên 3 tỷ đến 10 tỷ đồng
Từ 3 tỷ đồng trở xuống

4,8

11,4

15,9

21,4

23,2

23,4

Trên 20 năm

16-20 năm

11-15 năm

6-10 năm

3-5 năm

Dưới 3 năm

21,1

16,3

7,5

18,7

17,4

ĐB Sông Cửu Long

Đông Nam Bộ

Tây Nguyên

Duyên hải Miền Trung

Miền núi phía Bắc

ĐB Sông Hồng

Số năm hoạt động Phân bố theo vùng

19,1
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HÌNH 3

Đặc điểm của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã phản hồi khảo sát
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Đặc điểm của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trả lời khảo sát

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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CHỦ DOANH NGHIỆP CÓ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CAO VÀ XUẤT THÂN ĐA DẠNG 

Có tới gần 80% nữ chủ doanh nghiệp có trình độ đại học và thạc sỹ quản trị kinh doanh, cao hơn con 
số 72,9% ở năm 2020. Điều này tiếp tục minh chứng về những nỗ lực của phụ nữ và cải thiện đáng 
kể trong lĩnh vực giáo dục. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng và mức độ cạnh tranh ngày càng 
gay gắt, thì chủ doanh nghiệp có trình độ cao hơn có thể quản trị điều hành doanh nghiệp tốt hơn. 
 
9% trong đó từng nhà nhân viên tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), 1% từng là lãnh đạo trong các 
cơ quan nhà nước. Đặc biệt có 3% là người dân tộc thiểu số, đối với những truyền thống lâu đời ở 
các vùng dân tộc thiểu số, thì phụ nữ làm chủ doanh nghiệp đã rất mạnh mẽ để vượt qua định kiến 
xã hội và áp lực công việc gia đình. 
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 Chủ sở hữu nam giới

74%

4%

4%

9%

3%

1%

1%

 Chủ sở hữu nữ giới

Tốt nghiệp đại học

Tại Việt Nam, có một số chương trình hỗ trợ nâng cao quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số. Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ có thành lập “Tổ công tác 569 về hỗ trợ khởi nghiệp 
vùng dân tộc thiểu số” để hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số khởi nghiệp, kinh doanh và liên kết chuỗi giá 
trị. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.19 Trong đó có  nội dung số 03 của 
Dự án 3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi. Ưu tiên hỗ trợ cho các mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc 
có từ 50% trở lên số lao động là phụ nữ tham gia mô hình, các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi 
giá trị được hỗ trợ bằng nguồn vốn của Chương trình. Chương trình còn có một Dự án (số 8) rất Ý 
nghĩa: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. 

HÌNH 4

Đặc điểm của phụ nữ làm chủ doanh nghiệp 

19      Ban hành kèm theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nguồn: VCCI–USAID, Khảo sát PCI 2021
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Bên cạnh đó có sự hỗ trợ từ các tổ chức khác bên ngoài, như Dự án "Bứt phá:Thúc đẩy tài chính toàn 
diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số", do CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam và P&G phối hợp thực hiện trong 4 năm qua đã hỗ trợ phát triển sinh kế cho hơn 11.000 
phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn 18 tỉnh trải dài trên cả ba khu vực Bắc–Trung–Nam của Việt Nam. 
   
 
QUY MÔ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NHỎ  

Xét về quy mô sử dụng lao động, qua 10 năm điều tra PCI gần đây, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 
chủ yếu sử dụng dưới 50 lao động. Những con số này và những số liệu về vốn kinh doanh cho thấy 
các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chủ yếu ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ. 
 
Trong đó, số doanh nghiệp có quy mô lao động ở cấp siêu nhỏ (không quá 10 người) chiếm tỷ lệ 
lớn nhất (24%) trong các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, sau đó tới các doanh nghiệp nhỏ, có 
19,2% là doanh nghiệp vừa và 18,9% là doanh nghiệp lớn (theo tiêu chí xác định tại Nghị định 
39/2018/NĐ-CP).20 Thời điểm điều tra PCI 2021, Nghị định 39/2018/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực, tuy 
hiện nay đã được thay thế bởi Nghị định số 80/2021/NĐ-CP21 nhưng tiêu chí xác định DNNVV là 
không thay đổi. 
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20      Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  
         (có hiệu lực từ ngày kÝ ban hành). 

21      Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

HÌNH 5

Quy mô lao động theo giới của chủ doanh nghiệp trong PCI 2021

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI



QUY MÔ VỐN KHIÊM TỐN  

Qua các năm, quy mô tổng số vốn kinh doanh của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ khiêm tốn và 
thay đổi không đáng kể. Số doanh nghiệp có vốn kinh doanh từ 3 tỷ đồng trở xuống chiếm tỷ lệ nhiều 
nhất (58%), từ 3 đến 10 tỷ có 27%, từ 10 đến 20 tỷ có 6,8%, từ 200 đến 500 tỷ chỉ có 0,9% tổng số 
doanh nghiệp trả lời và doanh nghiệp có vốn trên 500 tỷ đồng càng ít nữa, chỉ có 0,5%.  
 
Theo số liệu thống kê của Cục Quản lÝ đăng kÝ kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đến hết tháng 
9 năm 2022, 226.614 trong tổng số 263.444 (tương đương 86,02%) doanh nghiệp nữ làm chủ khai 
báo mức vốn đăng kÝ từ 0 đến 5 tỷ đồng, 6,32% ở mức từ 5 đến 10 tỷ đồng, từ 50 đến 100 tỷ đồng 
chỉ có 2,13% và không có doanh nghiệp nào có vốn đăng kÝ trên 100 tỷ đồng. 
 
 
CHỦ YẾU LÀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ  

Xét theo từng loại quy mô doanh nghiệp, từ doanh nghiệp siêu nhỏ đến doanh nghiệp lớn qua các 
năm, quy mô của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phần lớn là nhỏ và siêu nhỏ. Trong đó, số 
doanh nghiệp có quy mô lao động ở cấp siêu nhỏ chiếm tỷ lệ lớn nhất (24%) trong các doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ, sau đó tới các doanh nghiệp nhỏ, có 19,2% là doanh nghiệp vừa và 18,9% là 
doanh nghiệp lớn. 
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Dù tính theo tiêu chí về quy mô vốn, hay quy mô sử dụng lao động, thì doanh nghiệp do phụ nữ làm 
chủ đều có quy mô nhỏ hơn doanh nghiệp do nam làm chủ. Một thực tế vẫn tồn tại là quy mô doanh 
nghiệp càng lớn thì tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ càng ít đi.

HÌNH 6

Quy mô doanh nghiệp theo giới của chủ doanh nghiệp trong PCI 2021

BỨC TRANH VỀ DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI VIỆT NAM 
Đặc điểm của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trả lời khảo sát

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI



CHỦ YẾU XUẤT PHÁT TỪ HỘ KINH DOANH  

Chiếm đa số, 61,3% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ từng là hộ kinh doanh. Chỉ có 4,6% là doanh 
nghiệp được cổ phần hoá từ DNNN địa phương, 0,5% doanh nghiệp được cổ phần hoá từ DNNN 
trung ương. Các loại hình khác (doanh nghiệp có cổ phần/vốn góp của Nhà nước, doanh nghiệp có 
niêm yết trên sàn chứng khoán) chiếm tỷ lệ rất nhỏ.  
 
 
KHÁCH HÀNG CHÍNH LÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Trong số các loại khách hàng của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chiếm số đông nhất các cá nhân 
trong nước (66,2%), 62,8% là các doanh nghiệp tư nhân trong nước, 18,8% là các cơ quan nhà nước 
của Việt Nam, 15% là DNNN, các nhóm khách hàng có yếu tố nước ngoài (doanh nghiệp FDI tại Việt 
Nam, khách hàng trực tiếp và gián tiếp là cá nhân, doanh nghiệp ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam) có tỷ lệ dưới 13%, thể hiện ở hình trên. Như vậy, thị trường nội địa là khách hàng chính 
của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, điều này càng được củng cố trong bối cảnh đại dịch COVID-
19, hoạt động xuất khẩu của các quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng nặng nề, các chính sách 
đóng cửa biên giới quốc gia cũng như hạn chế lưu thông hàng hóa, dịch vụ đã làm cho hoạt động 
thương mại giảm sút nghiêm trọng.  
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HÌNH 7

Các nhóm khách hàng của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

BỨC TRANH VỀ DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI VIỆT NAM 
Đặc điểm của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trả lời khảo sát

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Bốn vấn đề khó khăn nhất mà các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ gặp phải là:  

Tìm kiếm khách hàng; 

Tìm kiếm nguồn vốn; 

Biến động thị trường; 

Tìm kiếm nhân sự phù hợp. 
 
Tìm kiếm khách hàng có lẽ luôn là khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 
khi có tới 71% doanh nghiệp cho biết đang gặp phải, tăng so với tỷ lệ 65% ở PCI 2020. Những khó 
khăn này dường như càng nặng nề thêm khi 2020 và 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến 
phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh cũng như doanh thu của doanh nghiệp, năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại 
và lây lan ra trong cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp khi vừa vực dậy sau đợt dịch COVID-19 từ 
đầu năm 2020.  

Những khó khăn mà doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ đang phải đối mặt

1

2

3

4
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HÌNH 8

Doanh nghiệp theo giới của chủ doanh nghiệp đang gặp phải những khó khăn gì?
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BỨC TRANH VỀ DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI VIỆT NAM 
Những khó khăn mà doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang phải đối mặt

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI



Trong bối cảnh "bình thường mới" ở năm 2021, vừa phải sống chung với dịch, vừa đảm bảo an toàn 
cho con người mà vẫn cần phát triển được kinh tế, tìm khách hàng để giải quyết đầu ra cho doanh 
nghiệp là bài toán rất khó khăn. 
 
Hàng loạt các hiệp định thương mại tự do thương mại tự do song phương và đa phương đã được kÝ 
kết là những những cơ hội vàng cho Việt Nam trên con đường hội nhập, thúc đẩy các hoạt động giao 
thương, nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. 
Đây cũng là thách thức rất lớn, khi mà việc tham gia vào các mảng sản xuất, các chuỗi cung ứng toàn 
cầu của doanh nghiệp Việt Nam chưa cao, do đó cần các biện pháp để tăng cường liên kết, kết nối 
trong và ngoài nước. Tuy nhiên, mức độ nhận biết của doanh nghiệp Việt Nam về các hiệp định 
thương mại tự do là khá khiêm tốn. Theo kết quả PCI 2021, CPTPP là hiệp định thương mại tự do có 
tỷ lệ doanh nghiệp nhận biết cao nhất (30,19%), tỷ lệ doanh nghiệp nhận biết được các hiệp định 
EVFTA và UKVFTA lần lượt là gần 29% và 14%. Doanh nghiệp cũng gặp phải vướng mắc trong quá 
trình thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến thực thi các FTA. Điều này cho thấy công tác xây 
dựng chính sách và hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các FTA cần được nâng cao 
hiệu quả hơn nữa. 
 
Để vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm cách thức để tự “cứu mình”. Ví dụ, 
kinh doanh online là cách thức được nhiều doanh nghiệp áp dụng, triển lãm trực tuyến ứng dụng các 
nền tảng công nghệ vào thương mại điện tử, sự kiện hội thảo, kết nối giao thương trực tuyến… 
 
Tiếp cận vốn, tín dụng là khó khăn lớn nhất đối với phụ nữ tham gia vào kinh doanh. Khó khăn về vốn 
là vấn đề "toàn cầu" của các DNNVV bất kể thuộc giới nào quản lÝ, tuy nhiên doanh nghiệp do phụ nữ 
làm chủ bị ảnh hưởng lớn hơn.22 Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và 
siêu nhỏ, rất nhiều doanh nghiệp khó đáp ứng được điều kiện cho vay do không có tài sản thế chấp, 
tiềm lực tài chính yếu, chưa chứng minh được hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời... nên các 
ngân hàng rất thận trọng khi cho vay vốn để tránh nợ xấu. 
 
Những biến động thị trường xảy ra do kinh tế thế giới và khu vực phải đối diện với những rủi ro do 
diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể 
diễn biến phức tạp hơn, rủi ro từ suy giảm thương mại toàn cầu và thiệt hại kinh tế đáng kể do dịch 
COVID-19 ở các đối tác thương mại chủ chốt cũng tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Biến động 
thị trường là vấn đề các doanh nghiệp đều lo ngại. 
 
Đại dịch COVID-19 đã làm ngưng trệ sản xuất, doanh nghiệp thiếu việc làm, một bộ phận lao động 
phải nghỉ việc, một bộ phận làm việc bán thời gian. Thị trường lao động bị chia cắt cục bộ giữa các 
vùng, các địa phương, làm mất cân đối cung cầu lao động, lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo có 
bằng cấp, chứng chỉ còn thấp cũng là nguyên nhân gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp khi tìm 
kiếm nhân sự phù hợp. 
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22      https://www.worldbank.org/en/results/2013/04/01/banking-on-women-extending-womens-access-to-financial-services 
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Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi giảm, tỷ lệ doanh nghiệp bị thua lỗ tăng thể hiện kết quả kinh doanh của 
các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ảm đạm hơn trong ba năm gần đây. Năm 2019, có 61,1% doanh 
nghiệp kinh doanh có lãi, 27,1% bị thua lỗ, nhưng sang 2020, tỷ lệ có lãi giảm hẳn (chỉ còn 53,2%), 
thêm vào đó, tỷ lệ bị thua lỗ tăng lên (32,1%). Năm 2021, con số này tương ứng là 42,7% và tỷ lệ 
thua lỗ tăng mạnh lên mức 39,2%. Số liệu này là một biểu hiện rất rõ ràng của hai năm cả cộng đồng 
doanh nghiệp phải chịu tác động nặng nề tăng dần của COVID-19.
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Điều đáng chú Ý, năm 2019 là năm chưa bị tác động bởi dịch COVID-19, kết quả kinh doanh có giảm 
sút so với năm trước đó, chứng tỏ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ gặp nhiều khó khăn trở ngại 
hơn, trong đó có tác động không nhỏ của môi trường kinh doanh. 
 
Không chỉ suy giảm theo thời gian, mà trong mối tương quan so sánh với các doanh nghiệp do nam 
giới làm chủ cũng cho thấy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp do nữ giới làm chủ có phần 
kém hơn trong bốn năm trở lại đây. Tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ có lãi thấp hơn và tỷ lệ doanh 
nghiệp do nữ làm chủ thua lỗ cao hơn so với các doanh nghiệp do nam giới làm chủ.  

HÌNH 9

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo giới của chủ doanh nghiệp qua các năm điều tra PCI

Tình hình sản xuất kinh doanh  
của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Việc đánh giá về môi trường kinh doanh trong phần này dựa trên dữ liệu của Dự án PCI - chỉ số đánh 
giá về chất lượng điều hành cấp tỉnh dưới góc nhìn của các doanh nghiệp tư nhân, phản ánh mức độ 
thuận lợi của môi trường kinh doanh địa phương với 10 chỉ số thành phần như đã đề cập ở phần 
Phương pháp và Phạm vi nghiên cứu trong phần Giới thiệu chung của Báo cáo này.  
 
Kết quả PCI trong đánh giá này là dựa trên đánh giá điểm số ở cấp độ doanh nghiệp trong năm điều 
tra gần nhất đã công bố (PCI 2021) và có so sánh với số liệu của PCI 2020 (được sử dụng trong Báo 
cáo công bố năm 2021 của Chương trình Aus4Reform). Điểm số chỉ số PCI chung và các chỉ số thành 
phần trong Báo cáo này, do vậy có thể khác với kết quả PCI đã công bố, vì kết quả đánh giá trong Báo 
cáo PCI là dữ liệu ở cấp tỉnh và so sánh theo thời gian từ 2006 đến 2021.  



Về tổng quan, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nhìn nhận về môi trường kinh doanh năm 2021 ở 
mức trung bình khá (67,75 điểm/100), có cải thiện nhẹ so với năm 2020 (63,8 điểm/100). Trong bối 
cảnh toàn bộ nền kinh tế gặp khó khăn, thì đánh giá này của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 
chứng tỏ các lĩnh vực điều hành kinh tế địa phương nói chung đã có chuyển biến tích cực.  
 
Tuy nhiên, dù có cải thiện nhẹ, thì chất lượng môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp do 
phụ nữ làm chủ vẫn chỉ được đánh giá ở mức trung bình khá. 
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HÌNH 10

Đánh giá tổng quan môi trường kinh doanh từ doanh nghiệp theo giới của chủ doanh nghiệp

Đánh giá chung

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Đánh giá chung

Một điều đáng chú Ý là, trong các báo cáo VCCI đã thực hiện trong Chương trình Aus4Reform, doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ nhìn nhận về môi trường kinh doanh luôn tích cực hơn doanh nghiệp do 
nam giới làm chủ. Khoảng cách chênh lệch này ở năm 2020 là 0,2 điểm và ở năm 2021 là 0,5 điểm. 
Như vậy, các doanh nghiệp do nữ giới làm chủ đã nắm bắt các cơ hội thông qua các biện pháp cải 
thiện môi trường kinh doanh vì tất cả các chính sách đều trung tính về giới. 
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6,30 6,24 6,18 6,16

Gia nhập thị trường

5,75 5,78

6,90 6,97

Tiếp cận đất đai

5,47 5,41

6,25 6,11

Tính minh bạch

7,75 7,80 7,86
7,96

�

Chi phí thời gian

7,217,31
7,557,66

� �

Chi phí không chính thức

7,127,21
6,85

7,07

Cạnh tranh bình đẳng

6,916,94
7,107,27

Tính năng động của CQ

5,84 5,86

6,927,01

�

Chính sách hỗ trợ DN

6,65 6,69

6,10 6,18

Đào tạo lao động

7,06 7,07
7,42

7,53

�

Thiết chế pháp lÝ

Nam Nữ

� � �

HÌNH 11

Chuyển biến trong các lĩnh vực điều hành kinh tế tại các địa phương (so sánh giữa PCI 2020 và 2021)

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Đánh giá chung

Các biểu đồ trên cho thấy, mặc dù trong bối cảnh phải dồn tối đa nguồn lực cho phòng, chống COVID-19 
và phục hồi kinh tế, các doanh nghiệp phản hồi đánh giá sáng sủa đối với hầu hết trong số 10 chỉ số 
thành phần của môi trường kinh doanh. Theo đó, có 7 trong số 10 chỉ số đều có cải thiện so với PCI 
2020. Trước đó, trong so sánh giữa năm 2020 và 2018, có ba chỉ số không có cải thiện là: Tiếp cận đất 
đai; Tính minh bạch; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Đến PCI 2021, ba chỉ số này đều được cải thiện và có 
ba Chỉ số giảm điểm là Gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng và Đào tạo lao động. 
 
Bốn chỉ số có điểm thấp nhất, ở mức trung bình khá là: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So sánh giữa hai nhóm doanh nghiệp do nam giới và nữ giới làm chủ cũng cho thấy sự khác biệt khi 
đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có đánh giá tích cực 
hơn ở hầu hết các lĩnh vực, nhưng lại đánh giá tiêu cực hơn ở Tính minh bạch và gia nhập thị trường, 
thực trạng ở PCI 2021 giống như PCI 2020. 
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Tính minh bạch Gia nhập thị trường

Đào tạo lao động Tiếp cận đất đai



TÍNH MINH BẠCH CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
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5,47 5,41

6,25
6,11

�
2020 2021

PCI đánh giá các nội dung chính: 

Khả năng tiếp cận23 của doanh nghiệp tới các tài liệu của cơ quan nhà nước trong tỉnh (tài liệu 
pháp lÝ, tài liệu về quy hoạch); 

Việc cần có mối quan hệ với cơ quan nhà nước để tiếp cận các thông tin, tài liệu; 

Việc truy cập website của chính quyền tỉnh, thành phố; thông tin trên website về các ưu 
đãi/khuyến khích/hỗ trợ đầu tư của tỉnh, về các quy định về thủ tục hành chính, về các văn bản 
điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; 

Việc dự đoán được những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

Tính minh bạch trong đấu thầu; 

Việc tham gia vào quá trình hoạch định chính sách của địa phương (vai trò của các hiệp hội 
doanh nghiệp địa phương trong việc xây dựng và phản biện chính sách, quy định của tỉnh). 

HÌNH 12

Đánh giá của doanh nghiệp về mức độ minh bạch của môi trường kinh doanh theo giới của chủ doanh nghiệp

23      Với các mức độ: Rất dễ; Tương đối dễ; Có thể tiếp cận; Có thể, nhưng khó và Không thể tiếp cận

Những cản trở lớn nhất cần được cải thiện

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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24      Quy định tại Điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin, ban hành ngày 06 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2018. 

25      Có địa chỉ tại https://business.gov.vn/ho-tro-sme   

26      Ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2018 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, có 15 loại thông tin phải được công khai,24 trong đó có: văn 
bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; Dự thảo VBQPPL 
theo quy định của pháp luật về ban hành VBQPPL; nội dung và kết quả trưng cầu Ý dân, tiếp thu Ý 
kiến của Nhân dân; Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; 
chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước; Thông tin về danh mục dự án, 
chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lÝ, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả 
thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 
liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn và một số loại thông tin khác. 
 
Việc đánh giá các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đánh giá chỉ số này còn thấp chứng tỏ việc công 
khai thông tin cần được chú trọng cải thiện, đặc biệt là việc dự đoán được những thay đổi chính sách 
pháp luật mà có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và dự liệu được việc chính quyền địa phương 
thực thi các quy định pháp luật do các cơ quan nhà nước cấp trung ương ban hành. Việc các hiệp hội 
đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp ít được tham gia, hoặc không được lắng nghe Ý kiến trong 
quá trình hoạch định chính sách có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của các quy định đúng ra 
phải thân thiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và có lồng ghép giới. 
 
Cổng thông tin hỗ trợ DNNVV quốc gia (do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu 
trách nhiệm25) đã được quy định trong Luật Hỗ trợ DNNVV và trong Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ.26 Cổng thông tin này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia tương tác, tìm kiếm và tiếp cận 
một cách toàn diện các chương trình, dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Cho đến thời điểm hiện 
nay, Cổng thông tin này đã đăng tải thông tin các chương trình hỗ trợ cấp trung ương, cấp địa phương 
(hỗ trợ chung, hỗ trợ trọng tâm) thể hiện ở các văn bản pháp luật, tuy nhiên dữ liệu còn hạn chế, 
thiếu các dịch vụ tiện ích trên Cổng như thống kê về DNNVV, phân tích ngành, cơ hội đấu thầu hàng 
hóa, dịch vụ công, mua sắm... Điều này ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận thông tin của doanh nghiệp 
cần hỗ trợ và cả việc duy trì cơ chế phối hợp cung cấp thông tin giữa Cổng thông tin hỗ trợ doanh 
nghiệp quốc gia và các cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND 
cấp tỉnh, làm giảm hiệu quả hỗ trợ DNNVV.  
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Những cản trở lớn nhất cần được cải thiện



GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số thành phần này cũng được đánh giá không cao, là một trong ba chỉ số có điểm thấp nhất trong 
10 chỉ số được đánh giá và giảm điểm so với PCI 2020. Ở PCI 2021, chỉ số này chỉ đạt 6,16 điểm từ 
đánh giá của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 6,18 điểm từ các doanh nghiệp do nam giới làm 
chủ, trong khi ở với PCI 2020 tương ứng là 6,24 và 6,30. 
 
Gia nhập thị trường vẫn là vấn đề có vướng mắc thể hiện trong số liệu điều tra PCI. 
PCI 2021 đánh giá chỉ số Gia nhập thị trường ở ba chiều cạnh: 

Thủ tục đăng kÝ doanh nghiệp; 

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh có điều kiện; 

Gánh nặng Chi phí Gia nhập thị trường chung.  
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6,30 6,24 6,18 6,16

2020 2021

HÌNH 13

Điểm số Gia nhập thị trường theo giới của chủ doanh nghiệp 

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ 
Những cản trở lớn nhất cần được cải thiện

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI



PCI 2021 đánh giá các nội dung chi tiết như: 

Số ngày đăng kÝ doanh nghiệp (ĐKDN); 

Tỷ lệ % doanh nghiệp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng kÝ doanh nghiệp từ 2 lần trở lên 

Số ngày thay đổi ĐKDN;  

Đánh giá quá trình thực hiện thủ tục ĐKDN hoặc thay đổi ĐKDN (tỷ lệ doanh nghiệp làm thủ tục 
ĐKDN qua phương thức mới…); 

Các loại giấy phép ngoài giấy chứng nhận ĐKDN, tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin các 
giấy phép; 

Khai trình việc sử dụng lao động, đề nghị cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội và đăng 
kÝ sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp được thực hiện đồng thời trong quá trình thực hiện thủ 
tục đăng kÝ doanh nghiệp; 

Doanh nghiệp có phải phải hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do những khó khăn gặp phải khi thực 
hiện thủ tục ĐKDN hay sửa đổi ĐKDN, đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh có điều kiện; 

Thời gian chờ đợi để nhận được tất cả các giấy tờ cần thiết để chính thức đi vào hoạt động. 
 
Với những nội dung trên, nhìn chung các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp do nam 
giới làm chủ đều đánh giá việc gia nhập thị trường còn nhiều khó khăn.  
 
Báo cáo "Rà soát VBQPPL quy định về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức quản lÝ và hoạt động của 
doanh nghiệp" ngày 30 tháng 6 năm 2020 của VCCI27 cho thấy có rất nhiều quy định mâu thuẫn, chồng 
chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển. Báo cáo đề xuất 
sửa đổi, bổ sung 92 văn bản trong đó có sửa đổi, bãi bỏ một loạt điều kiện kinh doanh, sửa đổi hồ sơ, 
quy trình thủ tục cấp giấy phép để giảm bớt gánh nặng cho cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. 
 
Báo cáo Chỉ số tuân thủ TTHC (APCI) 2021 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng 
Chính phủ cho thấy, về nhóm TTHC Khởi sự doanh nghiệp, Chuẩn bị hồ sơ là bước chiếm nhiều thời gian 
nhất, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ trong nhóm TTHC Khởi sự doanh nghiệp cũng là một vấn đề mà nhiều 
doanh nghiệp gặp phải. Thời gian thực hiện TTHC giảm đáng kể đối với nhóm TTHC về Giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh, thời gian thực hiện TTHC giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhiều doanh 
nghiệp phản ảnh hướng dẫn trên cổng thông tin của các cơ quan nhà nước về thành phần hồ sơ còn 
chưa được cập nhật hoặc còn khó hiểu; hoặc cán bộ có thái độ chưa thân thiện, chưa làm việc đúng giờ, 
hoặc chưa nắm vững chuyên môn, chưa hướng dẫn được người dân khi thực hiện thủ tục lần đầu. Từ 
đó khiến người dân mất nhiều thời gian chờ đợi cũng như chuẩn bị hồ sơ hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ tại các bước sau. Vẫn còn doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức. 
 
Như vậy, thủ tục thành lập doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh dù đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn 
chưa thực sự thuận lợi, còn tốn kém về thời gian và chi phí. Thúc đẩy điện tử hóa đã và đang một 
yêu cầu tất yếu trong xu hướng cải cách TTHC tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn 
còn diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và tiếp tục cần được đẩy mạnh.  
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27      VCCI là trưởng nhóm rà soát văn bản chuyên đề số 1 “rà soát quy định pháp luật về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức quản lÝ và hoạt động của 
          doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã)” trong khuôn khổ hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL.
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TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI CHƯA THUẬN LỢI  

Tiếp cận đất đai và duy trì sự ổn định trong quá trình sử dụng đất để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh 
doanh luôn là điều doanh nghiệp mong muốn, với các doanh nghiệp nhỏ thì đây là vấn đề rất khó 
khăn khi nguồn lực tài chính có hạn.  
 
Theo đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, TTHC đất đai hiện nay theo đánh giá của các 
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn còn nhiều khó khăn, cản trở. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
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Nam

Nữ
5,75 5,78

6,90 6,97

2020 2021

HÌNH 14

Đánh giá về Tiếp cận đất đai theo giới của chủ doanh nghiệp
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Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI



PCI 2021 đánh giá Tiếp cận đất đai theo 3 chiều cạnh: 

Tiếp cận đất đai; 

Tính ổn định trong sử dụng đất; 

Khó khăn trong giao dịch đất đai. 
 
Cơ sở dữ liệu về đất đai ở một số địa phương chưa được xây dựng đầy đủ, phần mềm một cửa điện 
tử chưa liên thông được hết các cơ quan, chưa liên thông được với cơ quan thuế trong thực hiện 
xác định nghĩa vụ tài chính, nên chưa thực sự hiệu quả. Có nơi, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả 
trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, do chỉ có một địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả trên toàn tỉnh nên gây tốn kém về thời gian, chi phí đi lại của người dân. Nhiều dự án thu 
hồi giải phóng mặt bằng đã thực hiện trước đây nhưng các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 
phóng mặt bằng không thực hiện chuyển hồ sơ và giấy chứng nhận đến văn phòng đăng kÝ đất đai 
để chỉnh lÝ giấy chứng nhận, người sử dụng đất đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kèm theo hồ sơ 
thu hồi phần thửa đất thì hồ sơ không đồng nhất. 
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Trong chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất, có 40% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 
trả lời khảo sát cho rằng, thời gian giải quyết thủ tục dài hơn thời hạn theo quy định của pháp luật, 
20% cho rằng việc xác định giá đất quá lâu, có tới 18% cho rằng phải trả chi phí không chính thức.

HÌNH 15

Khó khăn của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong thực hiện TTHC đất đai
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Những phiền hà của thủ tục đất đai (TTHC thuê, mua phức tạp) là trở ngại lớn nhất khi doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ muốn mở rộng mặt bằng kinh doanh, có tới 38% doanh nghiệp trả lời có gặp 
vướng mắc này, quy hoạch đất đai của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, 
việc cung cấp thông tin không thuận lợi là những trở ngại lớn.  
 
Giá đất cao cũng là một trở ngại không nhỏ, việc tăng bảng giá đất làm tăng chi phí đối với doanh 
nghiệp đang thuê đất, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.  Công tác 
giải phóng mặt bằng chậm; địa phương có tình trạng thiếu quỹ đất sạch và một số lÝ do khác cũng 
dẫn đến nhiều doanh nghiệp phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh. 

Báo cáo Chỉ số tuân thủ TTHC (APCI) 2021 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng 
Chính phủ cũng đưa ra số liệu cho thấy, so sánh với các năm trước, thời gian Chuẩn bị hồ sơ cho các 
TTHC về Đất đai có xu hướng ngày càng kéo dài hơn, cụ thể ở các khảo sát APCI năm 2019, và APCI 
2020 thời gian này lần lượt là 6,5 giờ và 9,2 giờ. Thời gian Chuẩn bị hồ sơ ở APCI 2021 gấp từ 2 đến 3 
lần so với các năm trước đây. Chi phí không chính thức trong quá trình thực hiện TTHC Đất đai được ghi 
nhận ở 12,7% doanh nghiệp, phát sinh trong các khâu Làm việc với UBND địa phương, đo đạc địa chính, 
Khảo sát thực địa. Có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức đối với 
nhóm TTHC về Đất đai so với các năm trước đây (APCI 2019: là 9%, APCI 2020: là 5,2%).
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Tỷ lệ doanh nghiệp lự
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HÌNH 16

Khó khăn của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong mở rộng mặt bằng kinh doanh

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ 
Những cản trở lớn nhất cần được cải thiện

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Thủ tướng đã ban hành Quyết định 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ 
sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của 
các bộ, ngành, địa phương”. Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai gồm gồm 4 cơ sở dữ liệu: Dữ liệu 
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Dữ liệu Giá đất; Dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai; Dữ liệu địa 
chính Trung ương. Tổng cục Quản lÝ đất đai sẽ tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo 
các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
 
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lÝ và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có 
thu nhập cao" đã đặt ra mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và 
một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Đến năm 2025 hoàn thành xây dựng cơ sở 
dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết 
nối liên thông. Như vậy, TTHC và tính minh bạch trong lĩnh vực đất đai được kỳ vọng sẽ được cải thiện. 
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ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG 

Trong chỉ số này, PCI 2021 đề nghị các doanh nghiệp đánh giá về: 

Dịch vụ do các cơ quan nhà nước tại địa phương cung cấp (giáo dục phổ thông, dạy nghề); 

Chi phí doanh nghiệp dành cho đào tạo và tuyển dụng lao động; 

Tuyển dụng lao động, chất lượng lao động (tốt nghiệp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lao động 
đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp…).  

 

Nam

Nữ

6,65 6,69

6,10 6,18

2020 2021

Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có đánh giá về chất lượng đào tạo lao động ở địa phương tích 
cực hơn doanh nghiệp do nam làm chủ, tuy nhiên điểm số giảm so với PCI 2020.  
 
Đại dịch COVID-19 đã làm cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại, hoạt động sản xuất - kinh doanh 
trong nhiều lĩnh vực bị đứt gãy, đình trệ; tình hình lao động, việc làm, đời sống của người lao động 
bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong đó, nguồn cung lao động bị suy giảm nghiêm trọng, số lao động có việc 
làm giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên giảm 
mạnh, trong khi tỷ lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao. Đặc biệt, tiền lương, thu nhập 
của người lao động giảm, đời sống của người lao động khó khăn. 
 

HÌNH 17

Đánh giá về Đào tạo lao động theo giới của chủ doanh nghiệp
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Nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp là rất lớn. Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 
thứ 4 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 05/6/2022, hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề "Phát triển chuỗi 
cung ứng lao động ổn định sau đại dịch COVID-19" cho thấy sau đại dịch, người lao động trở lại các 
thành phố lớn làm việc nhưng nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp, 
nhất là đối với lao động có trình độ chuyên môn cao. 
 
Tại Hội nghị "Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập” tổ chức ngày 
20/8/2022 vừa qua do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì,28 Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội đã có báo cáo nhận định: Thị trường lao động chưa theo kịp được yêu cầu phát triển kinh 
tế-xã hội, chưa thích ứng đầy đủ được với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; Thể chế phát triển thị trường lao động còn bất 
cập; Giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng đầy đủ được yêu cầu nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đặc 
biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao, ngành nghề mới, kỹ năng nghề tương lai phục vụ phát triển 
kinh tế-xã hội và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế. Việc gắn kết giữa cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Cơ cấu thị trường lao 
động còn chưa hợp lÝ, chưa hiệu quả… 
 
Ở các địa phương, trong năm 2020, 2021, nguồn lực tập trung dồn cho phòng, chống dịch nên có thể 
hoạt động đào tạo lao động chưa được quan tâm.  
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28      https://baochinhphu.vn/thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-phat-trien-thi-truong-lao-dong-linh-hoat-hien-dai-ben-vung-va-hoi-nhap-102220821081825447.htm
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TTHC TRONG NHIỀU LĨNH VỰC CÒN PHIỀN HÀ 

Một số lĩnh vực TTHC đã được cải thiện tích cực, cụ thể là đăng kÝ đầu tư, bảo hiểm xã hội, lao 
động, xuất nhập khẩu, tuy nhiên phần lớn vẫn bị các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đánh giá 
phiền hà hơn. Mặc dù đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tích cực hơn các doanh 
nghiệp do nam làm chủ, nhưng các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cho biết còn nhiều phiền hà 
trong 14 lĩnh vực mà doanh nghiệp thường phải thực hiện nhiều TTHC nhất. Trong hai năm điều tra 
PCI mới đây nhất là 2020 và 2021, thì thuế, đất đai, và bảo hiểm xã hội vẫn là ba lĩnh vực có TTHC 
phiền hà nhất, đây cũng là những TTHC mà gần như tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện. 
   
Thủ tục về thuế, phí bị đánh giá là phiền hà nhất. Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn 
có tới 28,24% các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trả lời có phiền hà trong thủ tục này. Thủ tục 
miễn giảm thuế và hoàn thuế được các doanh nghiệp phản ánh là hai vấn đề khó khăn nhất đối 
với doanh nghiệp. Vấn đề đáng suy nghĩ ở đây là, "nộp" thuế thì dễ nhưng hoàn hay miễn giảm lại 
khó. Trong bối cảnh Chính phủ có nhiều biện pháp hỗ trợ về vốn, thuế, phí, các khoản vay để doanh 
nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thì thủ tục phiền hà sẽ làm giảm hiệu quả các chính sách hỗ 
trợ và doanh nghiệp đang gặp khó khăn rất khó được hưởng. Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Thuế 
đã nỗ lực không ngừng trong cải cách TTHC, hiên đai hoa phương thưc quan ly thuê nhằm cải cách 
TTHC căt giảm thời gian và chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và ngươi dân khi làm các 
thủ tục về thuế.  
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Những cản trở lớn nhất cần được cải thiện
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HÌNH 18

TTHC trong một số liñh vưc̣ co ́nhiêù phiêǹ ha ̀đối với doanh nghiệp

Cùng với thuế, phí, đất đai, giải phóng mặt bằng cũng là các thủ tục có tỷ lệ đánh giá là phiền hà tăng 
lên trong so sánh giữa PCI 2021 và PCI 2020. Đánh giá này tương đồng với nhận định của các doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ về khó khăn trong việc tiếp cận đất đai đã phân tích ở phần trên. TTHC đất 
đai phiền hà do thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài, doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức 
khi làm TTHC, các công chức nhận hồ sơ chưa làm tròn trách nhiệm trách nhiệm trong thực thi công 
vụ và một số yếu tố khác đã thể hiện ở phần trên. 
 
Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, dù được đánh giá tích cực hơn, nhưng đây vẫn là một trong  ba thủ 
tục phiền hà nhất. Trong ứng phó với COVID-19, Nhà nước đã có nhóm chính sách về an sinh xã hội, 
trong đó có giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ đào tạo và cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp, 
tổ chức để giữ chân người lao động, trả lương phục hồi sản xuất. TTHC còn phiền hà cũng làm giảm 
hiệu quả của các chính sách hỗ trợ.

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ 
Những cản trở lớn nhất cần được cải thiện

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI





Tác động của COVID-19 tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 
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COVID-19: TÁC ĐỘNG, ỨNG PHÓ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ VÀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ 

Khảo sát PCI của VCCI và USAID hai năm gần đây có dành một phần để tìm hiểu thêm tác động của 
COVID-19 đến các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như đánh giá sự ứng phó của chính quyền đối với 
đại dịch này, gồm các nội dung chính sau: 

COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp; 

Doanh nghiệp đã phải cho thôi việc bao nhiêu người lao động do tình hình kinh doanh suy giảm 
gây ra bởi dịch bệnh COVID-19; 

Doanh nghiệp ứng phó với các trường hợp rủi ro có thể gây gián đoạn hoạt động sản xuất kinh 
doanh, như các đợt bùng phát dịch COVID-19; 

Việc sử dụng tự động hóa trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

Hướng dẫn của chính quyền tỉnh/thành phố để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong bối cảnh dịch bệnh, để doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả các gói hỗ trợ; 

Đánh giá về các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó dịch bệnh của Chính phủ. 
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Cũng như khắp nơi trên toàn cầu, đại dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng tới các doanh nghiệp Việt 
Nam. Các doanh nghiệp được đề nghị cho biết dịch COVID-19 có ảnh hưởng như thế nào đến doanh 
nghiệp, với 5 mức độ để các doanh nghiệp lựa chọn, là: (1) Hoàn toàn tích cực; (2) Phần lớn là tích 
cực; (3) Không ảnh hưởng gì; (4) Phần lớn là tiêu cực; và (6) Hoàn toàn tiêu cực.
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Năm 2021, hầu hết (93,9%) các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trả lời là bị ảnh hưởng tiêu cực, 
gần tương đương với số doanh nghiệp do nam giới làm chủ đánh giá (93,7%), chỉ 4,9% không bị 
ảnh hưởng và một tỷ lệ rất nhỏ, 1,2% cho rằng có tác động tích cực. Mức độ lây lan dịch bệnh COVID-
19 cũng như tác động về mặt kinh tế của nó đối với các doanh nghiệp ở các ngành nghề, quy mô, tại 
các địa phương là khác nhau. Tác động về mặt kinh tế là lớn hơn tại các địa phương có thế mạnh về 
du lịch hoặc có nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng bởi tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng. 

HÌNH 19

Tác động của COVID-19 tới các doanh nghiệp theo đặc điểm giới của chủ doanh nghiệp

Tác động của COVID-19  
tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI



COVID-19: TÁC ĐỘNG, ỨNG PHÓ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ VÀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ 
Tác động của COVID-19 tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Đối với tất cả các doanh nghiệp, trong so sánh giữa tác động của COVID-19 năm 2021 và năm 2020, 
có thể thấy, tác động ở năm 2021 tiêu cực hơn. 
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Số liệu so sánh giữa tác động của COVID-19 năm 2021 và năm 2020 cho thấy, tác động ở năm 2021 
tiêu cực hơn nhiều, khi số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đánh giá tác động hoàn toàn tiêu cực là 
34,9%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ 16,9% ở PCI 2020, tỷ lệ đánh giá tiêu cực nói chung là 93,9% ở năm 
2021, trong khi ở 2020 là 87%.

HÌNH 20

Ảnh hưởng của COVID-19 tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: so sánh kết quả khảo sát năm  
2020 và 2021

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Tác động của COVID-19 tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
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Số liệu so sánh giữa tác động của COVID-19 năm 2021 và năm 2020 cho thấy, tác động ở năm 2021 
tiêu cực hơn nhiều, khi số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đánh giá tác động hoàn toàn tiêu cực là 
34,9%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ 16,9% ở PCI 2020, tỷ lệ đánh giá tiêu cực nói chung là 93,9% ở năm 
2021, trong khi ở 2020 là 87%.
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HÌNH 21

Tác động của COVID-19 tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ theo quy mô lao động của doanh nghiệp

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Tác động của COVID-19 tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Tác động kinh tế của đại dịch không đồng nhất giữa các ngành và doanh nghiệp, tùy thuộc vào quyết 
định chiến lược của họ về nguồn nguyên vật liệu, thị trường, khách hàng và sản phẩm. Các doanh 
nghiệp đa dạng nguồn cung, khách hàng và sản phẩm thường có khả năng giảm thiểu được tác động 
tiêu cực từ cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, tác động tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở tất cả 
các ngành đều rất tiêu cực.
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Xét theo quy mô của doanh nghiệp, dù nhìn ở khía cạnh vốn hay quy mô sử dụng lao động, thì hầu 
hết đều chịu tác động tiêu cực. Những doanh nghiệp bị tác động hoàn toàn tiêu cực nhiều nhất là các 
doanh nghiệp siêu nhỏ. Xét theo quy mô lao động, tỷ lệ là 56,9%, xét theo quy mô vốn là 41,1%. 

HÌNH 22

Tác động của COVID-19 tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ theo quy mô vốn của doanh nghiệp

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Hình dưới đây thể hiện tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở mức phần 
lớn/hoàn toàn tiêu cực theo ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp ở mã ngành 
sản xuất cấp 2 và theo khu vực kinh tế.

HÌNH 23

Tác động của COVID-19 tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở các ngành nghề

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Ngành sản xuất, chế biến thực phẩm bị tác động lớn nhất khi 45% doanh nghiệp trả lời bị tác động 
hoàn toàn tiêu cực. Các ngành nghề có 100% bị tác động tiêu cực là Sản xuất, chế biến thực phẩm; 
Công nghiệp chế tạo khác; Sản xuất kim loại; Thông tin và truyền thông; Chế biến gỗ và Sản xuất từ 
kim loại đúc sẵn; Sản xuất máy tính, thiết bị điện tử; Sản xuất ô tô và xe có động cơ. 
 
Trong đại dịch, các ngành như hàng không, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, hoạt động của các đại lÝ 
du lịch, hoạt động giáo dục và đào tạo bị chịu tác động nghiêm trọng nhất do phải giãn cách xã hội 
và hạn chế giao thông, đi lại. Các ngành có hoạt động xuất, nhập khẩu cũng chịu ảnh hưởng rất lớn 
do nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để ngăn chặn 
dịch bùng phát, điều này khiến thương mại toàn cầu đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy. 
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Với những doanh nghiệp đã lựa chọn mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 là phần lớn hoặc hoàn 
toàn tiêu cực, nhóm nghiên cứu đề nghị những doanh nghiệp này cho biết thêm dịch COVID-19 đã 
ảnh hưởng cụ thể về những phương diện nào. Một loạt vấn đề được nêu, như về chuỗi cung ứng, 
tiếp cận khách hàng, tới nhân công/người lao động và dòng tiền.
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Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 ở nhiều khía cạnh khác nhau. Tìm kiếm nguồn vốn, tiếp 
cận khách hàng vốn vẫn là những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thì nay 
càng bị ảnh hưởng nặng thêm do COVID-19, tiếp đến là ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng, vấn đề nhân 
công/người lao động của doanh nghiệp.  
 
Hơn một nửa số doanh nghiệp trả lời (53,1%) bị ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền, chuỗi cung ứng 
của các doanh nghiệp đã bị gián đoạn, kế hoạch sản xuất, kinh doanh bị thay đổi, thậm chí là hủy dự 
án, các doanh nghiệp cũng bị phát sinh thêm chi phí phòng ngừa dịch. Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, 
dịch COVID-19 càng kéo dài, nguyên vật liệu đầu vào dự trữ của doanh nghiệp càng cạn kiệt.  

HÌNH 24

Những khía cạnh cụ thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Các khó khăn chính gây ra bởi dịch COVID-19 
đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Khảo sát doanh nghiệp 2020 có đề nghị các doanh nghiệp ước tính tổng doanh thu năm 2020 so 
với năm 2019. Hình dưới đây thể hiện kết quả đánh giá của doanh nghiệp theo giới tính của chủ 
doanh nghiệp.  
 
Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có bị giảm doanh thu cao hơn tỷ lệ doanh nghiệp do nam 
giới làm chủ bị giảm doanh thu (tương ứng là 67,2% và 65%). Trong số các doanh nghiệp bị giảm 
doanh thu, thì mức giảm doanh thu của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng cao hơn (37,3% 
so với 35,9%). 

HÌNH 25

Tác động của COVID-19 tới doanh thu năm 2020 so với năm 2019 của các doanh nghiệp theo giới  
của chủ doanh nghiệp 
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Khi đánh giá theo lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong ngành thương mại, dịch 
vụ có tỷ lệ bị giảm doanh thu cao nhất, 68,8%, tiếp sau đó là ngành công nghiệp, xây dựng và nông 
nghiệp. Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp bị giảm doanh thu, ngành Nông nghiệp có mức giảm cao 
nhất, tới 44,3%, tiếp sau đó là Thương mại, dịch vụ (37,6%), Công nghiệp (36,4%), Xây dựng (35,2%).

HÌNH 26

Tác động của COVID-19 tới doanh thu của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ theo các lĩnh vực hoạt động

Năm 2021, Việt Nam trải qua làn sóng dịch thứ ba (27/01 đến 26/4) và làn sóng thứ tư (từ 27/4/2021). 
Dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, số ca mắc mới tiếp tục tăng tại nhiều 
địa phương; số bệnh nhân nặng và số ca tử vong không giảm. Để ngăn chặn dịch và giảm tốc độ lây 
lan của dịch bệnh COVID-19, rất nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã 
hội, việc này gây gián đoạn và thiệt hại rất lớn đến hoạt động kinh tế. Một ví dụ điển hình là, tỉnh Bắc 
Giang đã phải đóng cửa tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc đóng cửa các khu công nghiệp 
khiến kinh tế của tỉnh thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng mỗi ngày.29  
 
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quÝ IV và năm 202130, có 
gần 160 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2021 đạt, giảm 10,7% so 
với năm 2020; 119,8 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,8%, trong đó phần lớn là các 
doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm, quy mô vốn nhỏ. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện 
hành năm 2021 tăng 3,2% so với năm trước, tuy đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.  

29      https://cand.com.vn/thoi-su/Moi-ngay-Bac-Giang-thiet-hai-hon-2-000-ti-dong-vi-dong-cua-cac-khu-cong-nghiep-i616532/ 

30      https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2021/ 

Nguồn: VCCI–World Bank
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Có tới hơn 2/3 (69,3%) các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trả lời ước tính doanh thu năm 2021 
giảm so với năm 2020, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ (6%) có doanh thu tăng.
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Không đổi

Giảm

HÌNH 27

Ước tính doanh thu dự kiến của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ năm 2021 so với năm 2020 do  
ảnh hưởng của COVID-19 

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Phần trên đã có đề cập những khía cạnh cụ thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại các doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ, trong đó có vấn đề lao động. Các doanh nghiệp được đề nghị tiếp tục 
cung cấp thông tin về vấn đề này vì nội dung này gắn với an sinh xã hội. Do tình hình sản xuất kinh 
doanh bị suy giảm, rất nhiều doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ việc. 
 
Một tỷ lệ rất lớn (xấp xỉ 90%) các doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ việc, tuy nhiên, tỷ lệ 
này ở các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thấp hơn doanh nghiệp do nam giới làm chủ, tương ứng 
là 89,6% so với 91,1%. Mặc dù doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chủ yếu có quy mô nhỏ và siêu nhỏ 
thì số liệu này đã ghi nhận nỗ lực của nữ chủ doanh nghiệp trong việc giữ chân người lao động. 

HÌNH 28

Tỷ lệ doanh nghiệp phải cho người lao động thôi việc trong năm 2021 theo giới của chủ doanh nghiệp

Tác động đến lao động trong doanh nghiệp 

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Việc thực hiện biện pháp cho người lao động nghỉ việc do tình kinh kinh doanh suy giảm gây ra bởi 
dịch COVID-19 là điều mà nhiều doanh nghiệp phải làm, song có sự khác biệt nhất định theo quy mô. 
Cụ thể, tỷ lệ các doanh quy mô nhỏ, siêu nhỏ phải thực hiện biện pháp này cao nhất, lần lượt ở mức 
95% và 88%. 

HÌNH 29

Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phải cho người lao động thôi việc do ảnh hưởng của COVID-19
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Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Mức độ lạc quan của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sụt giảm mạnh nhất trong ba năm trở lại 
đây. 16,9% doanh nghiệp có kế hoạch giảm quy mô kinh doanh hoặc đóng cửa, tỷ lệ cao nhất trong 
10 năm trở lại đây. Khoảng hơn một nửa (52,5%) muốn giữ nguyên, cố gắng duy trì kinh doanh với 
quy mô hiện tại.

9,6

24,9

49,0

10,2

3,2

3,1

9,1

21,5

52,5

10,6

3,0

3,3

0

20

40

60

80

100

Tỷ
 lệ

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
(%

)

Nam Nữ

Chắc chắn tăng

Có thể tăng

Không thay đổi

Có thể giảm

Chắc chắn giảm

Có kế hoạch đóng cửa

HÌNH 30

Kế hoạch kinh doanh trong 2 năm tới của doanh nghiệp theo giới của chủ doanh nghiệp

COVID-19 tác động không giống nhau đối với các doanh nghiệp, tùy theo loại hình, quy mô, lĩnh vực 
hoạt động, địa bàn hoạt động, ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp do nữ giới làm 
chủ có kế hoạch kinh doanh kém lạc quan hơn so với các doanh nghiệp do nam giới làm chủ, đặc 
biệt là trong hai năm trở lại đây. Chỉ 30,6% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trả lời có kế hoạch 
tăng quy mô kinh doanh, trong khi ở doanh nghiệp do nam giới làm chủ là 34,5%. Tuy nhiên, vẫn 
có hơn 1/2 trong tổng số các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn duy trì được tình hình hoạt động 
của mình (52,5%).

Triển vọng kinh doanh 
của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Trong năm 2021, số lượng doanh nghiệp thành lập mới do phụ nữ làm chủ là 34.681, số giải thể là 
5.706. Trong 9 tháng đầu năm 2022 số lượng thành lập mới là 36.009, tăng so với cả năm 2021, số 
lượng giải thể là 4.742.

Trong các ngành sản xuất kinh doanh chính, lạc quan nhất là Xây dựng công trình dân dụng và Kinh 
doanh bất động sản, khi có tương ứng 65,1% và 64,1% doanh nghiệp trong ngành này có dự kiến 
mở rộng sản xuất, kinh doanh. Kém lạc quan nhất là ngành Thông tin và truyền thông, Hoạt động 
khoa học công nghệ, Dịch vụ lưu trú và ăn uống.

BẢNG 3

Số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thành lập mới và giải thể năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 

Loại hình Năm 2021 9 tháng năm 2022STT

1 

2

Thành lập mới 

Giải thể 

34.681 

5.706 

36.009 

4.742 

Nguồn: Cục Quản lÝ đăng kÝ kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Biện pháp ứng phó của doanh nghiệp

Trong phần này, nhóm nghiên cứu tìm hiểu về các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện để giảm 
thiểu tác động tiêu cực của Dịch COVID-19, những biện pháp nào để duy trì hoạt động của doanh 
nghiệp cũng như cách thức nào để bảo đảm an toàn cho người lao động. 
 
Về các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, doanh nghiệp được hỏi đã tiến hành (các) 
biện pháp nào sau đây: 

Cung cấp thông tin cập nhật cần thiết về COVID-19 từ các nguồn uy tín (như Bộ Y tế, Tổ chức Y 
tế Thế giới, các cơ quan chính quyền các cấp);   

Khuyến khích tuân thủ các biện pháp vệ sinh, phòng dịch (tuân thủ 5K, giãn cách, hướng dẫn 
quy trình xử lÝ cho nhân viên tiếp xúc với người có triệu chứng mắc COVID-19, dán biển nhắc 
rửa tay…); 

Điều chỉnh chế độ phúc lợi và nghỉ phép (như điều chỉnh chế độ nghỉ phép để nhân viên phải 
nghỉ việc do tự cách ly hoặc chăm sóc người thân ốm đau được hỗ trợ tài chính để có thể trang 
trải chi phí y tế; phổ biến kế hoạch và chính sách nhân sự trong giai đoạn dịch bệnh để người 
lao động hiểu rõ quyền lợi của mình); 

Sắp xếp cơ chế làm việc từ xa (trang thiết bị, chính sách, công cụ liên lạc cần thiết để hỗ trợ 
cho người lao động làm việc từ xa); 

Phòng tránh lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào nơi làm việc (phổ biến kiến thức xử lÝ khi tiếp 
xúc người có triệu chứng hoặc có nguy cơ phơi nhiễm với virut; áp dụng cơ chế làm việc giảm 
tiếp xúc trực tiếp).   

 

1

2

3

4

5
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59,1 30,7 10,2
56,0 32,9 11,1

62,4 30,7 6,9
58,6 34,7 6,8

70,4 26,5 3,1
66,0 30,9 3,0

74,8 22,5 2,8
72,1 25,6 2,3

77,5 20,5 2,0
74,3 24,0 1,7

Sắp xếp cơ chế làm việc từ xa

Điều chỉnh chế độ phúc lợi và nghỉ phép

Phòng tránh lây lan dịch bệnh
từ bên ngoài vào nơi làm việc

Cung cấp thông tin cập nhật cần thiết về
COVID-19 từ các nguồn uy tín

Khuyến khích tuân thủ các biện pháp
vệ sinh, phòng dịch Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Đã hoàn thành Đang triển khai Chưa triển khai

Tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn (%)

Khi được hỏi về một số biện pháp cơ bản để duy trì hoạt động liên tục, các doanh nghiệp đã và đang 
triển khai biện pháp phổ biến nhất là Xác định và tích trữ dự phòng các sản phẩm, dịch vụ, nguyên 
vật liệu thiết yếu có nguy cơ bị gián đoạn nguồn cung, xem xét các phương án cung ứng thay thế và 
các phương án đảm bảo nguồn cung khác, tiếp theo là Dịch chuyển nguồn lực sang các phương thức 
thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng mới và tìm kiếm cơ hội kinh doanh thay thế để bù đắp 
lượng khách hàng sụt giảm trên kênh truyền thống. Biện pháp chưa được triển khai nhiều nhất là 
Tăng cường tự động hóa/số hóa nhiều khâu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua sử dụng 
rô-bốt hoặc thiết bị kỹ thuật số. Điều này cũng có thể được lÝ giải là các doanh nghiệp nhỏ và siêu 
nhỏ chiếm tỷ lệ lớn, thì việc tăng cường tự động hóa này sẽ cần đầu tư lớn nên chưa thể triển khai 
ngay so với các biện pháp khác có thể thực hiện ngay.

Gần như toàn bộ các doanh nghiệp đều đã hoàn thành hoặc đang triển khai các biện pháp này. Biện 
pháp được doanh nghiệp áp dụng nhiều nhất là khuyến khích tuân thủ các biện pháp vệ sinh, phòng 
dịch. Biện pháp sắp xếp cơ chế làm việc từ xa và điều chỉnh phúc lợi và nghỉ phép được triển khai 
chưa nhanh bằng các biện pháp còn lại, có lẽ do việc này cần thời gian và nguồn lực nhiều hơn. 
 
Đặc biệt, tỷ lệ đã hoàn thành việc áp dụng bất cứ biện pháp nào ở doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 
cũng cao hơn doanh nghiệp do nam giới làm chủ. 

HÌNH 31

Các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động trước dịch bệnh tại doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Cũng như đối với các biện pháp bảo vệ người lao động, ở tất cả các biện pháp đã triển khai, doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ có tỷ lệ đã hoàn thành cao hơn doanh nghiệp do nam giới làm chủ.

Để đánh giá về sự chuẩn bị ứng phó của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ với việc bùng phát dịch 
bệnh COVID-19, ba hoạt động đã và đang được áp dụng nhiều nhất là: Phân công, phân nhiệm cụ thể 
người và/hoặc nhóm điều phối để lên kế hoạch chuẩn bị và ứng phó, Xác định các hoạt động thiết 
yếu của doanh nghiệp, cần phải duy trì trong trường hợp dịch tái bùng phát trên địa bàn, đồng thời 
xác định nhân sự và các yếu tố đầu vào khác (ví dụ: nguyên liệu, vật tư, nhà cung ứng, dịch vụ thuê 
ngoài) để đảm bảo việc duy trì các hoạt động này, và Tìm kiếm thông tin cập nhật, tin cậy từ các 
nguồn chính thống như trang web của chính quyền, và tương ứng với tỷ lệ các doanh nghiệp trả lời 
là 90,7%, 90,5% và 90,3%. 

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Đã hoàn thành Đang triển khai Chưa triển khai

Tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn (%)

27,1 29,3 43,6
22,7 34,0 43,2

29,1 37,1 33,8
25,1 40,4 34,4

34,3 43,4 22,3
30,9 45,8 23,4

34,4 39,3 26,4
33,9 40,6 25,5

37,0 46,0 17,0
33,3 49,9 16,9

Tăng cường tự động hóa/số hóa nhiều khâu
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

thông qua sử dụng rô bốt hoặc thiết bị
kỹ thuật số

Rà soát các hợp đồng bảo hiểm để xem xét
mua thêm bảo hiểm cho trường hợp dịch

bệnh bùng phát

Dịch chuyển nguồn lực sang các phương
thức thương mại điện tử để tiếp cận

khách hàng mới và tìm kiếm cơ hội kinh
doanh thay thế

Xây dựng chế độ cho người đi công tác
đến các điểm bùng phát dịch nghiêm

trọng, chính sách quản lÝ lao động làm
việc tại hoặc gần nơi có dịch

Xác định và tích trữ dự phòng các sản
phẩm, dịch vụ, nguyên vật liệu thiết yếu

và xem xét phương án cung ứng thay thế

HÌNH 32

Các biện pháp mà doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thực hiện nhằm duy trì hoạt động liên tục

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Ở bất kỳ hoạt động nào, tỷ lệ đã hoàn thành biện pháp chuẩn bị ứng phó ở doanh nghiệp do phụ nữ 
làm chủ cũng cao hơn ở doanh nghiệp do nam giới làm chủ.

Đã hoàn thành Đang triển khai Chưa triển khai

Đơn vị: Tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn (%)

39,0 42,7 18,3
35,2 44,9 19,9

41,2 43,7 15,1
38,4 46,1 15,6

41,0 38,6 20,4
39,6 41,8 18,5

49,0 41,4 9,5
45,6 45,2 9,2

52,8 37,5 9,7
49,6 42,0 8,4

53,7 37,0 9,3
52,2 38,2 9,6

Tiến hành thử nghiệm kế hoạch ứng phó đã đề
ra và thường xuyên rà soát kế hoạch trên cơ

sở tham chiếu các hướng dẫn và khuyến nghị
cập nhật của chính quyền/Chính phủ

Trao đổi với các nhà cung ứng/cung cấp dịch
vụ thuê ngoài xem họ đã có phương án ứng phó

với kịch bản dịch tái bùng phát chưa

Đánh giá tác động có thể xảy ra đối với các
chuyến đi công vụ của doanh nghiệp

Xác định các hoạt động thiết yếu của doanh
nghiệp, cần phải duy trì trong trường hợp
dịch tái bùng phát trên địa bàn, đồng thời

xác định nhân sự và các yếu tố đầu vào khác

Tìm kiếm thông tin cập nhật, tin cậy từ các
nguồn chính thống như trang web của chính

quyền

Phân công, phân nhiệm cụ thể người và/hoặc
nhóm điều phối để lên kế hoạch chuẩn bị và

ứng phó Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

HÌNH 33

Sự chuẩn bị ứng phó của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ với việc bùng phát dịch bệnh COVID-19

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI



KIÊN CƯỜNG VƯỢT SÓNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 85

Đánh giá của doanh nghiệp về các biện pháp 
ứng phó của chính quyền

Trong ba đợt dịch đầu công tác phòng, chống dịch dựa vào 5 nguyên tắc cơ bản là ngăn chặn, phát 
hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị và công thức 5K, đã thành công trong phòng, chống dịch 
với các chủng ban đầu. 
 
Tuy nhiên, trong đợt dịch thứ 4, do chưa hiểu rõ về biến chủng Delta, chưa dự báo được tính chất 
nguy hiểm và lây lan nhanh, nhất là đối với khu đô thị, khu công nghiệp, nơi có mật độ dân cư cao 
nên công tác phòng, chống dịch thời gian đầu còn bị động, lúng túng, chưa linh hoạt điều chỉnh các 
biện pháp phù hợp, hiệu quả, nhất là khi dịch bùng phát tại Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố 
khu vực phía Nam. 

HÌNH 34

Đánh giá của doanh nghiệp về cách Chính phủ ứng phó với đợt bùng phát COVID-19 thời gian qua

1,1
3,0

24,0

46,9

25,0

Rất tệ Khá tệ Bình thường Khá tốt Rất tốt

Tỷ lệ doanh nghiệp (%
)

Do đó, chắc chắn sẽ có những nhận xét tiêu cực khi đánh giá về cách ứng phó của chính quyền trung 
ương và địa phương với đợt bùng phát dịch COVID-19 thời gian qua. Tuy vậy, hơn 2/3 số doanh nghiệp 
được hỏi có đánh giá tích cực về cách Chính phủ ứng phó với đợt bùng phát COVID-19 thời gian qua, 
71,9% đánh giá là tốt, chỉ một số rất nhỏ là 4,1% cho rằng cách ứng phó của Chính phủ là tệ. 

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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giới làm chủ đánh giá chính quyền địa phương đã ứng phó tốt.
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Tỷ lệ doanh nghiệp (%
)

1,1 2,8

25,8

46,9

23,4

Doanh nghiệp do nam giới làm chủ

0,8 3,2

25,3

48,5

22,2

Rất tệ Khá tệ Bình thường Khá tốt Rất tốt

Rất tệ Khá tệ Bình thường Khá tốt Rất tốt

Doanh nghiệp do nữ giới làm chủ

HÌNH 35

Đánh giá của doanh nghiệp về cách chính quyền tỉnh, thành phố ứng phó với đợt bùng phát COVID-19 
trong năm qua

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Đi vào một số hoạt động ứng phó cụ thể của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp do phụ nữ 
làm chủ nhìn nhận tích cực và đồng tình ở mức cao hơn so với doanh nghiệp do nam giới làm chủ. 
90,5% đồng Ý rằng Hướng dẫn của Chính quyền tỉnh/thành phố là đủ rõ ràng, đầy đủ để doanh nghiệp 
hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh, 88,4% đồng Ý rằng Chính quyền địa phương 
kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh. Hoạt 
động bị đánh giá yếu nhất của địa phương là việc hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ 
một cách hiệu quả.

HÌNH 36

Đánh giá của doanh nghiệp về một số hoạt động ứng phó đại dịch

Tỷ lệ doanh nghiệp lự
a chọn (%

)

54,2 23,5 12,0 10,3

60,8 27,6 7,3 4,3

62,6 27,8 6,5 3,2

Chính quyền địa phương hướng dẫn 
doanh nghiệp hiệu quả trong tiếp cận

các gói hỗ trợ

Chính quyền địa phương kịp thời hướng
dẫn doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh

doanh trong bối cảnh dịch bệnh

Hướng dẫn của Chính quyền tỉnh/thành phố là
đủ rõ ràng, đầy đủ để doanh nghiệp hoạt động
sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh

Chính quyền địa phương hướng dẫn 
doanh nghiệp hiệu quả trong tiếp cận

các gói hỗ trợ

Chính quyền địa phương kịp thời hướng
dẫn doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh

doanh trong bối cảnh dịch bệnh

Hướng dẫn của Chính quyền tỉnh/thành phố là
đủ rõ ràng, đầy đủ để doanh nghiệp hoạt động
sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh

47,3 25,3 15,2 12,2

55,3 30,1 9,6 5,0

56,8 31,4 8,0 3,8

Doanh nghiệp có nam giới làm chủ

Doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ

Đồng Ý phần lớn Đồng Ý

Không đồng Ý phần lớn Không đồng Ý

Về các hạn chế của địa phương nhằm ứng phó với dịch bệnh, nhìn chung các doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ đánh giá có phần tích cực hơn, 20,6% cho rằng hạn chế là nhiều, tỷ lệ này ở doanh nghiệp 
do phụ nam giới làm chủ là 24,9%. 

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI



Các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong thời điểm dịch bùng phát đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (thiếu hụt lao động; tăng chi phí kinh doanh; “giấy 
phép con” cản trở việc đi lại, lưu thông hàng hóa). Trong giai đoạn dịch bùng phát, các địa phương 
tự chủ động ban hành các chính sách phòng chống dịch. Điều này gây ra tình trạng các chính sách áp 
đặt đối với hoạt động kinh doanh không đồng nhất (ví dụ: có nơi không cho phép người ngoài tỉnh 
vào tỉnh, có nơi yêu cầu xét nghiệm PCR có hiệu lực trong vòng 24 giờ hoặc 72 giờ mới được phép 
vào địa phương). Việc không có sự thống nhất trong chính sách áp dụng đối với hoạt động kinh 
doanh khiến cho doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt, áp dụng các biện pháp hạn chế, 
ngăn cấm, cản trở đi lại giữa các địa phương đã ảnh hưởng rất lớn hoạt động lưu thông hàng hóa, 
lưu chuyển nguồn lao động. 
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6,9 13,7 66,6 10,5 2,3

7,9 17,0 63,5 10,2 1,4

Nữ

Nam

Hạn chế quá nhiều Hạn chế hơi nhiều Hạn chế vừa đủ

Hạn chế hơi ít Hạn chế quá ít

HÌNH 37

Đánh giá của doanh nghiệp về các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó với dịch bệnh theo giới của  
chủ doanh nghiệp

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI



COVID-19: TÁC ĐỘNG, ỨNG PHÓ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ VÀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ 
Đánh giá của doanh nghiệp về các biện pháp ứng phó của chính quyền

KIÊN CƯỜNG VƯỢT SÓNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 89

Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” cùng với Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 
12/10/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP 
đã giải quyết được vướng mắc trên. Cụ thể, các văn bản này đã xóa bỏ tình trạng hạn chế đi lại giữa 
các địa phương; hạn chế yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 khi vào địa bàn tỉnh. Tuy nhiên ở địa 
phương vẫn còn tình trạng “mỗi nơi áp dụng một kiểu”. Trong tuần đầu tiên kể từ khi Nghị quyết 
128/NQ-CP bắt đầu có hiệu lực, theo phản ánh của báo chí, một số địa phương vẫn áp dụng các chính 
sách phòng dịch do mình đặt ra. Ví dụ: An Giang yêu cầu người dân ra khỏi tỉnh phải có giấy xác nhận 
của địa phương, người dân nơi khác đi vào tỉnh phải xuất trình thư mời, kế hoạch công tác, chương 
trình làm việc tại tỉnh; Bạc Liêu yêu cầu người dân tỉnh khác đến phải được sự cho phép của Chủ tịch 
UBND tỉnh hoặc người được chủ tịch tỉnh phân công, ủy quyền; Vĩnh Long vẫn duy trì các biện pháp 
giống như áp dụng Chỉ thị 19 đối với các chốt kiểm soát ra vào tỉnh, cách ly người ra vào địa phương; 
Hải Phòng yêu cầu quay đầu xe của nhiều người dân đến từ Hà Nội31. 
 
Do đó, việc áp dụng các biện pháp hạn chế ở địa phương cần tuân thủ nghiêm túc chính sách thống 
nhất trong phòng chống dịch đã được cấp trên đề ra.  

31      “Kiểm soát đi lại vẫn mỗi nơi một kiểu” – Báo Tuổi trẻ điện tử tại địa chỉ  
          https://tuoitre.vn/kiem-soat-di-lai-van-moi-noi-mot-kieu-20211015235939454.htm  
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Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, 
bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của 
Chính phủ về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 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; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 
COVID-19; 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 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Văn bản số 245/TLĐ ngày 18-3-2020 về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Trước tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều 
chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế, tập trung vào sáu 
nhóm chính sau:  
 
Thứ nhất, nhóm chính sách mang tính cấp bách, căn cơ để kiểm soát dịch bệnh, bao gồm: đẩy mạnh 
chiến dịch tiêm vắcxin phòng COVID-19, chuyển từ chiến lược “zero COVID-19” sang thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đây là những chính sách có Ý nghĩa rất quan trọng, 
tạo nền tảng cho quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh trong điều kiện “bình thường mới” sau 
dịch bệnh; 
 
Thứ hai, nhóm chính sách miễn giảm các loại thuế, phí, lệ phí và áp lực tài chính nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cụ thể: (i) giảm, gia hạn nộp 
tiền thuê đất; gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân 
cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh; (ii) xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt 
động phòng, chống dịch; (iii) quy định một số chế độ đặc thù cho lực lượng tuyến đầu chống dịch; (iv) 
giãn, giảm phí công đoàn, bảo hiểm xã hội... 
 
Thứ ba, nhóm chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định 
sản xuất - kinh doanh, phục hồi và tạo đà phát triển, nhất là những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề 
bởi dịch bệnh COVID-1932. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ chung về giảm thuế, phí, giảm giá điện, 
nước, viễn thông... cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Chính phủ đã ban hành những chính 
sách hỗ trợ riêng cho một số ngành, lĩnh vực như: hàng không (giảm thuế bảo vệ môi trường đối với 
nhiên liệu bay), sản xuất ô tô (gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô 
sản xuất, lắp ráp trong nước).  
 

32      

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
vượt qua khủng hoảng
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Thứ tư, nhóm chính sách thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư 
quan trọng quốc gia (Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ). Thực hiện chuyển đổi 
hình thức đầu tư một số dự án cấp bách, có thể triển khai ngay (Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9-4-
2020 của Chính phủ); chuyển đổi sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước đối với 
03 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam 
phía Đông giai đoạn 2017-2020 (Nghị quyết số 117/2020/QH14 của Quốc hội). Các giải pháp này có 
Ý nghĩa quan trọng, vừa kích thích chi tiêu đầu tư công trong ngắn hạn để đẩy mạnh tăng trưởng, 
vừa có Ý nghĩa tạo ra các kết cấu hạ tầng phục vụ hiệu quả, lâu dài cho nền kinh tế; 
 
Thứ năm, nhóm chính sách tiền tệ mở rộng, bảo đảm thanh khoản trên thị trường tiền tệ, giảm lãi 
suất cho vay, ổn định lãi suất điều hành ở mức thấp, ban hành quy định về việc cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với đối tượng vay vốn... Qua đó, giảm chi phí 
vốn vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đồng thời bảo đảm 
kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô33; 
 
Thứ sáu, nhóm chính sách an sinh xã hội, bao gồm: (i) hỗ trợ bổ sung và đẩy nhanh chi trả thông qua Quỹ 
bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; (ii) giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp do chủ sử dụng 
lao động chi trả, hỗ trợ đào tạo và cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức để giữ chân người lao 
động, trả lương phục hồi sản xuất; (iii) cấp tiền cho các đối tượng phải điều trị COVID-19 và trẻ em, người 
hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch. Bên cạnh đó, các địa phương cũng 
ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, đặc biệt là người nghèo, đối tượng chính sách tại khu vực 
cách ly, địa bàn thực hiện giãn cách xã hội như cấp tiền mặt, hỗ trợ lương thực, thực phẩm. 
 
Nhiều chính sách đã được ban hành, với các gói hỗ trợ lớn bao gồm: Chính sách tiền tệ, trọng tâm là 
cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi suất, hỗ trợ tín dụng với quy mô 250 nghìn tỷ đồng, chính sách hỗ trợ 
bảo đảm an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng; chính sách tài khóa, trọng tâm là gia hạn thời hạn nộp thuế 
và tiền thuê đất với quy mô 180 nghìn tỷ đồng và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho 
người lao động 16 nghìn tỷ đồng... 
 
Hình sau thể hiện đánh giá của doanh nghiệp về khả năng tiếp cận một số chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp. Đó là các chính sách như giảm lãi suất, giãn thời gian cho vay, vay vốn lãi suất 0% để trả 
lương cho người lao động, gia hạn đóng thuế giá trị gia tăng (VAT), gia hạn đóng thuế thu nhập 
doanh nghiệp (TNDN), gia hạn nộp tiền thuê đất, tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm 
y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và lùi thời điểm đóng phí công đoàn.  
 
Khi hỏi doanh nghiệp về mức độ dễ dàng khi tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, có 5 mức 
độ đánh giá được đưa ra, từ rất dễ, dễ, khá dễ, không mấy dễ dàng cho đến hoàn toàn không dễ 
dàng. Kết quả cho thấy một số chính sách như gia hạn đóng thuế TNDN, gia hạn đóng thuế VAT có tỷ 
lệ doanh nghiệp cho biết là dễ tiếp cận hơn cả. Việc vay lãi suất 0% trả lương cho người lao động là 
khó tiếp cận nhất. 

Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020; Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, 
giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19; Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 
quy định tái cấp vốn đối với ngân hàng chính sách xã hội và Thông tư số 12/2020/TT-NHNN ngày 11/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 05/2020/TTNHNN; Thông tư số 08/2020/TT-NHNN ngày 14/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN 
ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư số 
04/2020/TT-NHNN ngày 31/3/2020 (áp dụng từ ngày 01/4 đến 31/12/2020), Thông tư số 19/2020/TT-NHNN ngày 30-12-2020 (áp dụng từ ngày 
01/01 đến 30/6/2021) và Thông tư số 23/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 (áp dụng từ ngày 01/9/2021 đến 30/6/2022) sửa đổi Thông tư 
26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...
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Về cơ bản, các cơ chế tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực. Các chính 
sách được ban hành cơ bản phù hợp với diễn biến và tác động của dịch bệnh COVID-19, tương đồng 
với cách tiếp cận của nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng. Qua nhiều lần sửa đổi và bổ sung, các 
chính sách dần hoàn thiện, phù hợp và kịp thời hơn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó 
khăn trong bối cảnh dịch bệnh. Một số chính sách hỗ trợ được cho là rất hữu ích, giúp doanh nghiệp 
tháo gỡ khó khăn trong đại dịch COVID -19, ví dụ như giảm, hoãn thuế, phí, lệ phí. Kết quả của nhiều 
giải pháp đã góp phần quan trọng giúp ổn định kinh tế vĩ mô, giúp Việt Nam đạt được tốc độ tăng 
trưởng kinh tế dương trong năm 2020 và 2021, duy trì triển vọng kinh tế tích cực của đất nước và 
tạo dựng được nguồn lực chống dịch trong trung và dài hạn, củng cố niềm tin của người dân, doanh 
nghiệp vào chính sách của Đảng và Nhà nước. 
 
Tuy nhiên, trên thực tế còn một số bất cập. Các chính sách đa số được thiết kế và thực thi theo hướng 
bình quân hóa giữa các địa phương, ngành nghề, quy mô, mà ít tính đến mức độ ảnh hưởng và khả 
năng chống chịu. Nguồn lực còn khiêm tốn nhưng số lượng đối tượng được hỗ trợ quá nhiều, nên 
lợi ích từ chính sách bị dàn trải. Nhiều chính sách hỗ trợ có quy trình xét duyệt còn phức tạp, các điều 
kiện để được hưởng chính sách chưa rõ ràng, thời gian xử lÝ lâu do bị ảnh hưởng bởi các quy định 
giãn cách xã hội. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 kể trên đều trung 
tính về giới mà không dựa trên đánh giá tác động giới và lồng ghép giới. 
 
 Do đó, cần có những đối mới và tạo thuận lợi hơn nữa để doanh nghiệp tiếp cận và được hưởng các 
chính sách này để đẩy nhanh quá trình phục hồi trong bối cảnh bình thường mới. 
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Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng
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HÌNH 38

Đánh giá của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ về mức độ dễ tiếp cận các chính sách hỗ trợ  
với doanh nghiệp năm 2020
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Những thông tin ở các phần trên về bối cảnh, tình hình và triển vọng kinh doanh, khó khăn của các 
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, rõ ràng khối doanh nghiệp này cần phải được hỗ trợ ở nhiều góc 
độ khác nhau để tồn tại và phát triển, thực hiện được mục tiêu đặt ra trong Chiến lược quốc gia về 
bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030. 
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Pháp luật Việt Nam có nhiều quy định về hỗ trợ/ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 
đặc biệt là DNNVV. 
 
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 Luật này quy định rõ hơn về nguyên tắc áp dụng 
(khoản 5 Điều 5) khi hỗ trợ DNNVV do nữ làm chủ: “Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa 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 doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định 
của Luật này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn”.  
 
Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lÝ cho DNNVV 
quy định ưu tiên hỗ trợ pháp lÝ cho DNNVV do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động 
nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước. 
 
Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Hỗ trợ DNNVV quy định ưu tiên hỗ trợ DNNVV do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều 
lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước; về Hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh 
doanh và quản trị kinh doanh, học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 
DNNVV do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo. 
 
Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ 
nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” đặt mục tiêu: 

Hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. 

Phối hợp, hỗ trợ thành lập 1.200 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lÝ. 

100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 
 
Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phê duyệt 
và chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp dưới phê duyệt đề án/kế hoạch, tạo điều kiện để các cấp Hội Liên 
hiệp Phụ nữ thực hiện đề án/kế hoạch, lồng ghép với các đề án, chương trình khác đang triển khai 
trên địa bàn. 
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Quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp  
do phụ nữ làm chủ 
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Quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 

Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV có quy định nội dung hỗ trợ DNNV do phụ 
nữ làm chủ: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của DNNVV có trụ sở tại địa 
bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của DNNVV do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa đào 
tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu. 
 
Thông tư 49/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn quản lÝ và 
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV quy định: học viên 
của DNNVV do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo, thực hiện theo hình thức ngân 
sách nhà nước hỗ trợ thông qua đơn vị đào tạo.  
 
Luật Hỗ trợ DNNVV đã có hiệu lực được hơn ba năm. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá cho thấy trong 
ba năm qua, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư (kèm theo Công văn số 6793/BKHĐT-PTDN ngày 06/10/2021) về tình hình ba năm triển khai thực 
hiện Luật Hỗ trợ DNNVV cho thấy, việc ban hành các văn bản pháp lÝ, đề án, chương trình triển khai 
Luật còn chậm, một số chính sách hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các nghị định 
hướng dẫn thi hành nhưng chưa được ban hành hoặc gặp khó khăn trong triển khai thực hiện, nguồn 
lực hỗ trợ DNNVV còn hạn chế và có cả hạn chế về tổ chức thực hiện. Bản thân các DNNVV cũng có 
hạn chế về năng lực, chưa có sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lÝ nhà nước, tổ chức, hiệp 
hội để được hỗ trợ; chưa chủ động nắm bắt thông tin thị trường; doanh nghiệp thiếu nguồn lực để 
tham gia đối ứng với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước... 
 
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật vẫn còn một số vướng mắc, có một số chính 
sách chưa đủ cụ thể để các địa phương có thể triển khai thực hiện được ngay trong thực tế34, một số 
quy định hỗ trợ tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP chưa đủ hấp dẫn để khuyến khích DNNVV, một số nội 
dung hỗ trợ trọng tâm chưa xác định định mức hỗ trợ gây khó khăn cho địa phương triển khai, nội 
dung hỗ trợ cho DNNVV do phụ nữ làm chủ chưa được quy định cụ thể… 
 
Khắc phục những vướng mắc đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 
thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP nói trên, có hiệu lực từ 15/10/2021. Nghị định này đã có các 
nội dung tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đã có chính sách 
riêng 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 vừa và nhỏ 
do phụ nữ làm chủ. (Điều 13, 14). Tuy nhiên, khoảng thời gian có hiệu lực của Nghị định 80/2021/NĐ-
CP trong năm 2021 chưa đủ để có thể khảo sát đánh giá hiệu quả thực thi của chính sách mới này. 
 
Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình ba năm triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV có 
đưa ra một số kết quả trong hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động 
nữ ở cấp trung ương và địa phương, tuy nhiên báo cáo còn ít thông tin, chưa thấy rõ các kết quả định 
lượng cụ thể.  
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34        http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Nang-cao-hieu-qua-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua/412280.vgp  

 

 



CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ 
Quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 

KIÊN CƯỜNG VƯỢT SÓNG  KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 99

35       Ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

36       Ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, quy định về hỗ trợ doanh nghiệp còn được quy định ở một số văn bản khác nên có sự 
chồng chéo, lúng túng khi áp dụng. Ví dụ: doanh nghiệp (bao gồm DNNVV) đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn đã có Nghị định 57/2018/NĐ-CP35 quy định chi tiết nhiều chính sách, cơ chế ưu dãi, khuyến 
khích đầu tư, doanh nghiệp khoa học công nghệ (bao gồm cả DNNVV) được hưởng các cơ chế chính 
sách theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP.36    
 
Ngày 18/11/2021, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1590/TTg-DMDN yêu cầu các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về đẩy mạnh 
triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV, hy vọng các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều hơn và hiệu quả 
hơn trong thời gian tới. 
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Kết quả hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ  
ở địa phương còn khiêm tốn

Sau khi Luật Hỗ trợ DNNVV được ban hành, hầu hết các địa phương đều có kế hoạch triển khai thi 
hành Luật và có các kế hoạch, chương trình hỗ trợ DNVVN.  
 
Tuy nhiên, ở các địa phương, trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện theo Luật Hỗ trợ 
DNNVV hầu hết không có hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, không có mục tiêu riêng 
đặt ra cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Cũng theo Báo cáo tình hình ba năm triển khai thực hiện 
Luật Hỗ trợ DNNVV, trong số 58 địa phương gửi báo cáo, mới có 10 địa phương đã xây dựng và ban 
hành Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Đề án hỗ trợ dành riêng cho DNNVV do phụ nữ làm chủ 
trên địa bàn.  
 
Trong kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV, một số địa phương đã đặt ra các mục tiêu với những con số 
rất cụ thể, ví dụ như: tốc độ phát triển doanh nghiệp mới hằng năm, số lượng doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh, số lượng việc làm mới được tạo ra, tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân vào ngân sách 
tỉnh...37 Tuy nhiên trong đó không đề cập đến những mục tiêu riêng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm 
chủ, một số địa phương có nhắc đến nhưng chỉ nhắc lại nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp do 
phụ nữ làm chủ đã quy định trong Luật Hỗ trợ DNNVV mà không đề ra các giải pháp cụ thể.  
 
Chủ yếu các hoạt động hỗ trợ nữ doanh nhân do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương đang tích cực triển khai theo Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 
2017 - 2025”.   
 
Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp 
đến năm 2020, 41/63 tỉnh, thành phố đã đặt ra mục tiêu phát triển số lượng doanh nghiệp và có cam 
kết với VCCI.38 Tuy nhiên không có mục tiêu về số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. 
  
Chủ yếu các hoạt động hỗ trợ nữ doanh nhân do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương đang tích cực triển khai theo Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 
- 2025”.39 Thực hiện Đề án này, Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh/thành phố đã chủ động xây dựng kế 
hoạch/Đề án trình UBND tỉnh/thành phố và đến cuối năm 2018, 100% các tỉnh/thành phố được UBND 
cấp tỉnh phê duyệt Đề án/Kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Đối tượng hỗ trợ của Đề án này là 
phụ nữ khởi nghiệp, các tổ hợp tác/hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ.  

Tham khảo Quyết định 1834/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về Đề án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh 
Sơn La giai đoạn 2019-2025” tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-1834-QD-UBND-2019-De-an-Ho-tro-Doanh-
nghiep-nho-va-vua-Son-La-422296.aspx, Quyết định 3177/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Chương 
trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2021 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-
nghiep/Quyet-dinh-3177-QD-UBND-2018-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-Binh-Thuan-2018-2021-408483.aspx. 

Cụ thể xem trong "Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 02/2020 và Nghị quyết 35/2016 của Chính phủ từ góc nhìn của doanh 
nghiệp" (VCCI công bố ngày 20/4/2021). 

Ban hành kèm theo Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

37      

38      

39      



Theo Báo cáo đánh giá năm năm thực hiện đề án này, của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đề án nhận 
được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, kết quả bước đầu 
đáng khích lệ, cụ thể: 

Hỗ trợ 63.864 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Hoàn thành 319,3% so với chỉ tiêu 
đặt ra; 

Phối hợp, hỗ trợ thành lập 4.747 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lÝ. Hoàn thành 395,6% 
so với chỉ tiêu đặt ra; 

50.665 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 
Hoàn thành 50,7% so với chỉ tiêu đặt ra. 

 
Theo Báo cáo PCI 2021, kết quả thực thi Luật Hỗ trợ DNNVV còn khá khiêm tốn trên thực tiễn. Kết quả 
đánh giá về triển khai các chương trình trợ giúp doanh nghiệp trong khuôn khổ Luật Hỗ trợ DNNVV 
trong bối cảnh doanh nghiệp gắng sức duy trì hoạt động trong thời gian dịch COVID-19 cho thấy: tỷ lệ 
doanh nghiệp đã hưởng hỗ trợ từ các chương trình còn khiêm tốn, đều dưới 8%. Chương trình hỗ 
trợ có tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được cao nhất là cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng cũng chỉ có 7,34% doanh nghiệp thực tế đã tiếp cận. Chương trình 
có tỷ lệ doanh nghiệp được thụ hưởng thấp nhất là hỗ trợ giảm giá thuê mặt bằng tại các khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, với chỉ khoảng 4,75% doanh nghiệp đã được thụ hưởng, 
do phần lớn DNNVV nằm bên ngoài khu công nghiệp nên không được hưởng lợi từ hỗ trợ này.  
 
Khoảng 51,3% doanh nghiệp trả lời khảo sát PCI 2021 không biết đến Luật Hỗ trợ DNNVV. Trong số 
các doanh nghiệp biết đến Luật này, chỉ 36,8% doanh nghiệp đã thụ hưởng ít nhất một chương trình 
hỗ trợ. Nhìn chung, bởi tỷ lệ cao các doanh nghiệp không biết đến Luật DNNVV nên mức độ khó khăn 
khi tuân thủ các thủ tục để hưởng trợ cấp có thể khó khăn hơn trên thực tế so với đánh giá của các 
doanh nghiệp đã được thụ hưởng.  
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HÌNH 39

Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết đã được hưởng hỗ trợ từ Luật Hỗ trợ DNNVV

Xét theo giới của chủ doanh nghiệp, theo số liệu ở hình dưới đây, chỉ có hai trong số bảy hình thức 
hỗ trợ là Miễn, giảm chi phí các khóa đào tạo về quản trị kinh doanh và Tư vấn hỗ trợ xây dựng 
phương án kinh doanh là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có tỷ lệ được hưởng hỗ trợ cao hơn 
doanh nghiệp do nam giới làm chủ.

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI



Hiện nay không có số liệu thống kê chính thức nào từ các cơ quan nhà nước về doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ và hiện trạng của khối doanh nghiệp này. Các số liệu từ các cuộc điều tra toàn quốc mới 
nhất có liên quan đến kinh tế như: Báo cáo điều tra lao động việc làm 2020 (công bố ngày 
23/02/2022), Niên giám thống kê quốc gia 2021 (công bố ngày 01/8/2022) không có số liệu về doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ.  
 
Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế 202140 (công bố ngày 29/6/2022) có một phần kết quả về 
tỷ lệ lao động nữ nhưng cũng không có số liệu về doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.   
 
Trong ba năm thực hiện báo cáo về doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam, Bất cứ khi nào 
nhóm nghiên cứu đề nghị, Cục Quản lÝ đăng kÝ kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẵn sàng cung 
cấp một số số liệu về doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tuy nhiên tìm kiếm trên dữ liệu công bố trên 
Cổng thông tin đăng kÝ doanh nghiệp thì không có số liệu nào về doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.  
 
Để thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, các khuyến nghị của Ủy ban 
về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (Ủy ban CEDAW41), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
ban hành Thông tư 10/2019/TT-BKHĐT42 quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia. 
Thông tư này quy định một loạt chỉ tiêu thống kê về giới, trong đó có Lao động, việc làm và tiếp cận 
với các nguồn lực, Lãnh đạo-Quản lÝ trong lĩnh vực kinh tế (các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hợp 
tác xã), trong hệ thống chính trị (cơ quan Đảng, cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp).  
 
Về quản lÝ, lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế: có tính tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã 
trên tổng số giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã. Phân tổ chủ yếu theo: Nhóm tuổi; Dân tộc 
(Kinh/khác); Trình độ học vấn; Loại hình kinh tế; Quy mô doanh nghiệp; Tỉnh/thành phố trực thuộc 
Trung ương. Kỳ công bố: 05 năm. Kỳ công bố này là quá dài, đồng thời thiếu các thông tin cụ thể để 
nắm bắt được hiện trạng của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ để có những giải pháp kịp thời. 
 
Báo cáo MIWE 2021 cũng nêu lên vấn đề này: việc không có dữ liệu cụ thể về giới làm cho nhiều bất 
bình đẳng giới trở nên khó nhận biết. Trong bối cảnh COVID-19, dữ liệu phân tách chính xác theo giới 
tính về tỷ lệ mắc bệnh, xét nghiệm, nhập viện và tử vong là rất quan trọng để hiểu một cách tổng thể 
tác động của COVID-19 đối với phụ nữ, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Điều quan 
trọng không kém là thu thập dữ liệu phân tách theo giới tính về tình trạng mất việc làm và thất 
nghiệp. Những điểm dữ liệu quan trọng này có thể giúp dự đoán tác động đầy đủ của đại dịch trong 
cộng đồng dựa trên giới tính, tuổi, vị trí, tình trạng kinh tế, tình trạng khuyết tật và tình trạng di cư. 
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40      https://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn/phuong-an-quyet-dinh-tdt.html  

41      CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) là Công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức 
         phân biệt đối xử với phụ nữ, được thông qua năm 1979.  

42      ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thiếu số liệu thống kê phân tách giới





Tóm tắt những vấn đề đặt ra 

Một số khuyến nghị 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Trong những năm gần đây, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp luôn 
là ưu tiên của Chính phủ để phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Năm 2020 trở 
lại đây, Chính phủ đã chú trọng ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 
phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch COVID-19. 
 
Thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó có việc ban hành chỉ tiêu vừa đưa ra một số biện pháp nhằm tăng 
tỷ lệ nữ lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng nằm trong số các quan tâm của Chính phủ và 
làm cam kết của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong những thập kỷ qua. Tuy nhiên, Chỉ tiêu đặt 
ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011– 2020 là Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp 
đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% trở lên vào năm 2020 là chưa đạt được.  
 
Để thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, tiến tới đạt được mục tiêu đề ra 
trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030, nói trên cần sự nỗ lực rất lớn từ 
nhiều phía, trên nhiều phương diện khác nhau, đặt ra những mục tiêu và biện pháp thực hiện cụ thể 
trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 
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Phần trên của báo cáo đã đề cập đến các vấn đề thực tiễn mà doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang 
gặp phải trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh bị tác động rất mạnh của đại 
dịch COVID-19. Có thể tóm tắt những vấn đề đó bao gồm:  
 
Bức tranh chung 

Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ dù có một số cải thiện trong giai đoạn 2011-2018 nhưng 
lại giảm trong các năm 2019, 2020, 2021 và chưa đạt được mục tiêu đề ra; 

Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tập trung nhiều trong lĩnh vực thương mại/dịch vụ; 

Quy mô doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tập trung ở mức nhỏ, siêu nhỏ và với quy mô trung 
bình thấp hơn so với các doanh nghiệp do nam giới làm chủ. Có đến 61,3% doanh nghiệp do 
phụ nữ làm chủ xuất phát từ hộ kinh doanh cá thể;  

Khách hàng chính của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là cá nhân trong nước và doanh 
nghiệp tư nhân trong nước; 

Bốn vấn đề khó khăn nhất mà các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ gặp phải là: Tìm kiếm khách 
hàng, tìm kiếm nguồn vốn, biến động thị trường và tìm kiếm nhân sự phù hợp.  

Các doanh nghiệp do nữ làm chủ thường có kế hoạch kinh doanh kém lạc quan hơn doanh 
nghiệp do nam giới làm chủ, nhất là trong 2 năm trở lại đây;  

Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có kết quả kinh doanh trong năm 2020 và 2021 kém hơn 
các năm trước đó và kém hơn so với các doanh nghiệp do nam giới làm chủ; 

Trong khi đó, các giải pháp tài khoá và tiền tệ do Chính phủ đề ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 
vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch Covid19 chưa dựa trên đánh giá tác động về giới nên 
còn trung tính về giới. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Tóm tắt những vấn đề đặt ra

Đánh giá tổng quan về môi trường kinh doanh ở địa phương là có cải thiện nhưng còn một số lĩnh 
vực chưa thuận lợi 

Môi trường kinh doanh theo cảm nhận của các doanh nghiệp đối do phụ nữ làm chủ có sự cải 
thiện trong hai năm qua, nhưng tốc độ cải thiện thấp hơn so với các doanh nghiệp do nam giới 
làm chủ; 

Các lĩnh vực của môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi cho các doanh nghiệp do nữ 
làm chủ là: tiếp cận đất đai, tính minh bạch, gia nhập thị trường và đào tạo lao động; 

Các thủ tục trong lĩnh vực đất đai có chiều hướng khó khăn hơn và tốn kém hơn cho các doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ. Tiếp cận đất đai cũng là vấn đề khó khăn mà nhiều doanh nghiệp 
do phụ nữ làm chủ gặp phải. 

 
Tác động của COVID-19 tới các doanh nghiệp phần lớn là tiêu cực 

Năm 2021, 93,9% các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chịu ảnh hưởng tiêu cực. Những doanh 
nghiệp bị tác động hoàn toàn tiêu cực nhiều nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ;  

Doanh thu sụt giảm trong hai năm COVID-19: Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có bị giảm 
doanh thu năm 2020 so với 2019 cao hơn tỷ lệ doanh nghiệp do nam giới làm chủ bị giảm 
doanh thu (tương ứng là 67,2% và 65%). Mức giảm doanh thu của các doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ cũng cao hơn (37,3% so với 35,9%). Hơn 2/3 (69,3%) các doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ trả lời ước tính doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2020, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ 
(6%) là có doanh thu tăng; 

Các khía cạnh bị ảnh hưởng tiêu cực: Tìm kiếm nguồn vốn, tiếp cận khách hàng, chuỗi cung 
ứng, vấn đề nhân công/người lao động của doanh nghiệp;  

Một tỷ lệ rất lớn (xấp xỉ 90%) các doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ việc. 
 
Ứng phó và tiếp cận với các chính sách hỗ trợ 

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã áp dụng nhiều biện pháp ứng phó: các biện pháp bảo đảm 
an toàn cho người lao động, biện pháp cơ bản để duy trì hoạt động liên tục, biện pháp chuẩn 
bị ứng phó với bùng phát dịch; biện pháp liên quan đến tăng cường công nghệ thông tin, tự 
động hóa ít được áp dụng hơn; 

Nhìn nhận tích cực và đồng tình ở mức cao hơn so với doanh nghiệp do nam giới làm chủ đối 
với một số hoạt động ứng phó cụ thể của chính quyền địa phương; 

Về tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước: gia hạn đóng thuế TNDN, gia hạn đóng thuế 
VAT có tỷ lệ doanh nghiệp cho biết là dễ tiếp cận hơn cả. Việc vay lãi suất 0% trả lương cho 
người lao động là khó tiếp cận nhất. 

 
Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo Luật Hỗ trợ DNNVV 

Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã đạt được một số thành công nhất 
định trong thời gian qua, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, nhiều doanh nghiệp không biết 
đến Luật Hỗ trợ DNNVV. 
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TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI 

Các địa phương cần đưa ra ưu tiên cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong chương trình 
hỗ trợ doanh nghiệp, các ngân hàng hỗ trợ tiếp cận nguồn tín dụng một cách bình đẳng đối với 
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đặc biệt là sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức 
nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng thương mại; đơn giản hóa điều kiện 
và thủ tục cho vay, xử lÝ hồ sơ nhanh chóng; 

Các địa phương cải thiện việc triển khai các biện pháp hỗ trợ do Chính phủ cung cấp để hỗ trợ 
các doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng COVID-19, đặc biệt là minh bạch thông tin và quy 
trình thủ tục áp dụng. Các bộ, ngành và chính quyền các địa phương cần tăng cường phổ biến, 
tuyên truyền chính sách hỗ trợ để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận được các gói hỗ 
trợ đã ban hành. Trong đó, cần có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết và đầy đủ về các thủ tục, 
quy trình thực hiện theo hướng đơn giản, dễ thực hiện đối với các doanh nghiệp. Các cơ quan 
hữu quan có thể làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp và các mạng lưới kinh doanh, cộng 
đồng khác để giải đáp, hỗ trợ thông tin, hướng dẫn cụ thể về các giải pháp hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp, phù hợp với đặc điểm của các doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy việc tiếp cận và sử 
dụng hiệu quả các biện pháp hỗ trợ; 

Chính phủ cần xác định các mục tiêu phù hợp với từng thời kỳ để xây dựng gói hỗ trợ tài khóa 
với quy mô đủ lớn nhằm đáp ứng các tiêu chí kịp thời, đúng đối tượng, đủ dài, đủ bao trùm để 
mang lại hiệu quả như kỳ vọng. 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 cho khu vực doanh nghiệp 
hướng vào các ngành lan tỏa và các doanh nghiệp có khả năng phục hồi nhanh sau đại dịch; 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó các khoản trợ cấp trực tiếp vẫn đóng vai trò quan trọng. 
Về dài hạn với mục tiêu hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, các biện pháp tài khóa trong giai đoạn này 
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, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, bền vững; 

Chính phủ xem xét các chính sách hỗ trợ tài khóa cụ thể đã được triển khai cần được xem xét 
mở rộng đối tượng thụ hưởng, mức độ hỗ trợ, thời gian hỗ trợ. Cần tập trung cải thiện hiệu 
quả của công tác tuyên truyền và thực thi đối với các gói chính sách hỗ trợ đã ban hành. Các 
quy trình, giai đoạn thẩm định cần được đơn giản hóa tối đa, tập trung vào giai đoạn hậu kiểm 
và các chế tài xử phạt đối với các hành vi trục lợi chính sách; 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Một số khuyến nghị 

Chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan cùng thúc đẩy chuyển đổi số: các doanh nghiệp 
cần xem xét quá trình chuyển đổi và bám sát các cơ hội thương mại điện tử, bao gồm các nền 
tảng trực tuyến và giao dịch kỹ thuật số như một cách để tham gia vào “nền kinh tế không tiếp 
xúc trực tiếp”, được dự đoán sẽ phát triển nhanh trong trạng thái bình thường mới. Cơ quan 
nhà nước cần hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp và tổ chức để áp dụng công cụ chuyển 
đổi số một cách hiệu quả trên quy mô rộng, thông qua xây dựng những sáng kiến và cơ sở hạ 
tầng giúp nâng cao kiến thức về công nghệ, cũng như những lợi ích thiết thực mà các công cụ 
này mang lại. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đôi khi cảm thấy gặp khó khăn với việc 
ứng dụng công nghệ thông tin, vì vậy cần được nâng cao nhận thức và Chính phủ cần chủ động 
cung cấp cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sự hỗ trợ kỹ thuật giao dịch trực tuyến với chi 
phí thấp, phát triển các chương trình và sáng kiến theo nhu cầu, điều này là rất quan trọng để 
mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ cũng cần được tiếp cận với hệ thống ngân hàng số và các công 
cụ số một cách dễ dàng, nâng cao cơ hội kinh doanh xuyên biên giới; 

Chính quyền các cấp thúc đẩy, hiệp hội kết nối và các doanh nghiệp chủ động tăng cường chuỗi 
cung ứng nội địa, tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường trong nước: khách hàng của các doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ chủ yếu là thị trường trong nước nên việc liên kết tốt hơn giữa các 
doanh nghiệp với chuỗi cung ứng nội địa, nên khai phá thị nội địa của hơn 90 triệu người tiêu 
dùng có thể giúp phục hồi nhanh hơn, đẩy mạnh mở rộng sang các thị trường mới ở các tỉnh 
và thành phố khác thông qua các nền tảng thương mại điện tử và các công cụ tiếp thị trực 
tuyến, sử dụng các nguồn cung ứng và dịch vụ logistics đa dạng hơn và cố gắng đáp ứng tốt 
hơn những thay đổi cầu nội địa. Đây là bối cảnh mà COVID-19 đã nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc xây dựng thị trường nội địa mạnh mẽ cho các sản phẩm và dịch vụ, và không phụ 
thuộc quá mức vào thị trường nước ngoài để tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Các hiệp hội, 
câu lạc bộ, tổ chức đại diện doanh nghiệp tăng cường hoạt động hỗ trợ kết nối kinh doanh, mở 
rộng thị trường cho các thành viên; song song với đó, các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm 
cách thức để tự “cứu mình”, ví dụ, kinh doanh online, triển lãm trực tuyến, tham dự các sự 
kiện hội thảo, kết nối giao thương trực tuyến… 

Cơ quan nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp kịp thời cung cấp thông tin thị trường, doanh 
nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát, giảm thiểu rủi ro của biến động thị trường bằng cách 
đạnh giá rủi ro và có kế hoạch ứng phó, ví dụ như mở rộng kênh bán hàng, mở rộng chuỗi 
cung ứng, kiểm soát & củng cố kênh phân phối sản phẩm…  

Các hiệp hội, tổ chức đại diện doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đánh giá thực tiễn và dự báo 
tình hình sắp tới, tăng cường phối hợp, liên kết với nhau, tăng cường liên kết giữa các doanh 
nghiệp hội viên để 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. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Một số khuyến nghị 

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT ĐỂ THÚC ĐẨY PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ 

Đánh giá hiệu quả thực thi Luật Hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là cách thức tiếp cận thông tin hỗ trợ, cách 
thức hỗ trợ, nhận được hỗ trợ đối với DNNVV do phụ nữ làm chủ, từ đó sửa đổi, hoàn thiện Luật này; 

Đề nghị Chính phủ xem xét đưa vấn đề tạo thuận lợi và thúc đẩy doanh nghiệp do phụ nữ làm 
chủ phát triển vào trong Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia để thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, góp phần 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững;  

Đối với các chính sách và quy định khác, cần lồng ghép giới trong toàn bộ quy trình xây dựng, 
ban hành văn bản và hoàn thiện văn bản gồm: lập đề nghị xây dựng, đánh giá tác động về 
giới, soạn thảo văn bản, thẩm định văn bản, thẩm tra văn bản, rà soát các quy định hiện hành 
để phát hiện bất cập và sửa đổi, hoàn thiện. Trong mỗi giai đoạn, cơ quan có trách nhiệm đều 
phải xem xét, đánh giá vấn đề lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Một trong những giải pháp 
nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất cần huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức 
chính trị - xã hội, các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, đặc biệt là đối tượng chịu sự tác 
động để đảm bảo sự đánh giá khách quan, toàn diện, sự phản biện của xã hội đối với các vấn 
đề liên quan đến giới. Một ví dụ điển hình của việc cân nhắc điều chỉnh chính sách, quy định 
cần có lồng ghép giới, đó là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với COVID-19 
cần được thực hiện theo hướng tập trung hơn, đúng đối tượng và thực chất hơn, theo sát với 
nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử 
dụng nhiều lao động nữ, lao động khuyết tật. Cần có chọn lọc, phân loại ngành nghề để hỗ trợ, 
trên cơ sở đánh giá tác động của COVID-19 đến ngành, nghề cụ thể và có điều kiện, tiêu chí.  

 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CÁC HỖ TRỢ DNNVV HIỆN NAY 

Ở quy mô địa phương, cần có kế hoạch triển khai cụ thể, có đánh giá độc lập khách quan về 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ;  

Nâng cao chất lượng Cổng thông tin hỗ trợ DNNVV quốc gia, bổ sung cơ sở dữ liệu về thống kê 
về DNNVV, phân tích ngành, cơ hội đấu thầu hàng hóa, dịch vụ công, mua sắm… để hỗ trợ 
doanh nghiệp tham gia tương tác, tìm kiếm và tiếp cận một cách toàn diện các chương trình, 
dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Duy trì cơ chế phối hợp cung cấp thông tin giữa Cổng 
thông tin hỗ trợ DNNVV quốc gia và các cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các bộ, cơ 
quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh;  

Tăng cường liên kết giữa các doanh nhân nữ, các câu lạc bộ/hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức 
tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp. 
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CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, ĐẨY MẠNH CẢI THIỆN Ở NHỮNG KHÍA CẠNH BẤT CẬP NHẤT  
Ở TẤT CẢ CÁC CẤP 

Cải cách TTHC, giảm gánh nặng chi phí tuân thủ 

Đẩy mạnh cải cách tất cả các TTHC liên quan đến doanh nghiệp, đặt biệt trong lĩnh vực đất đai, 
thuế, phí. Cải thiện chất lượng đối với TTHC, rà soát, cắt giảm hơn nữa TTHC, đơn giản hóa TTHC, 
tối ưu hóa quy trình thực hiện TTHC, giảm nhũng nhiễu, phiền hà trong thực hiện TTHC. 

Hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, 
thống nhất, hoàn thành đúng thời hạn xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc 
gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông. 

Ngành Thuế vẫn cần tiếp tục cải cách hơn nữa, tập trung rà soát, đơn giản các TTHC, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa phương thức quản lÝ thuế, đảm bảo tính ổn định khi sử 
dụng Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cải thiện hơn nữa, đặc biệt là các thủ tục miễn 
giảm thuế và hoàn thuế. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, 
người dân, doanh nghiệp có xu hướng thực hiện các TTHC thông qua phương thức trực tuyến, 
hạn chế tiếp xúc trực tiếp. 

Trong TTHC về bảo hiểm xã hội: cần rà soát để cắt giảm các thủ tục không cần thiết, thúc đẩy 
hiện đại hóa, vận hành có hiệu quả Hệ thống “một cửa điện tử tập trung” theo dõi trực tuyến 
công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm khó khăn cho doanh nghiệp khi xin cấp giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề. 

Cải thiện điều kiện gia nhập thị trường 

Tiếp tục quyết liệt cải cách, thúc đẩy điện tử hóa, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị 
trường và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Rà soát để loại bỏ các quy định mâu thuẫn, 
chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển 
của doanh nghiệp, sửa đổi hồ sơ, quy trình thủ tục cấp giấy phép để giảm bớt gánh nặng cho 
cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.  

Tăng cường công khai, minh bạch 

Các cơ quan địa phương tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin khi doanh nghiệp cần, 
công khai minh bạch thông tin, tạo thuận lợi cho cho doanh nghiệp khi tiếp cận thông tin, cần 
chủ động thông tin cho doanh nghiệp khi có bất kỳ thông tin thay đổi nào đến các quy định, 
chính sách của cấp tỉnh (qua con đường điện tử/ website). Đặc biệt là việc dự đoán được những 
thay đổi chính sách pháp luật mà có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và dự liệu được 
việc thực thi các quy định pháp luật của trung ương ở địa phương. 

Các hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp cần chủ động hơn và cơ quan nhà nước cần huy động 
các hiệp hội tham gia Ý kiến trong quá trình hoạch định chính sách để nâng cao chất lượng của 
các quy định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 
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Nâng cao chất lượng đào tạo lao động để giúp doanh nghiệp tìm được nhân sự phù hợp 

Các địa phương cần nghiên cứu xây dựng các chương trình chính sách đào tạo phù hợp, nâng 
cao chất lượng nguồn lao động, đảm bảo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cải thiện các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lao động (cả về đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị đào 
tạo, chương trình, giáo trình đào tạo); thực hiện đúng chủ trương đào tạo nghề theo địa chỉ, 
đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; việc đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu của các doanh 
nghiệp và việc thực hiện đào tạo nghề nghiệp trong phân luồng học sinh để thu hút được nguồn 
lao động trẻ… Cần bảo đảm các cơ sở định hướng và giáo dục nghề nghiệp không củng cố 
khuôn mẫu và định kiến giới trong định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh. 

Cần cơ chế, chính sách, quy định trong công tác liên kết đào tạo, giải quyết việc làm sau đào 
tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và quy định để đưa các ngành, nghề 
đào tạo ngắn hạn mà doanh nghiệp có nhu cầu vào đào tạo song hành với chương trình đào 
tạo nghề phổ thông…  

Cần xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ giữa đào tạo nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị 
trường lao động ở các cấp để đảm bảo cho các hoạt động của hệ thống giáo dục nghề nghiệp 
hướng vào việc đáp ứng nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực, đưa doanh nghiệp trở thành 
một trong những chủ thể tham gia đào tạo nghề nghiệp. 

 
CHÍNH PHỦ CẦN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ  
VỚI CÁC ƯU TIÊN VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CỤ THỂ VỚI SỰ THAM GIA CỦA TOÀN XÃ HỘI 

Mục tiêu tổng quan của Chiến lược Phát triển phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là nhằm 
tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ, bằng cách tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và hỗ 
trợ phát triển tiềm năng kinh doanh của họ, góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp hiện 
có và tạo thêm nhiều doanh nghiệp, tạo ra việc làm mới, từ đó thúc đẩy nền kinh tế lớn mạnh hơn. 
 
Mục tiêu dài hạn là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp để doanh nhân nữ liên tục phát triển. 
 
Mục tiêu trung hạn là: 

Cải thiện môi trường, cơ hội và điều kiện để doanh nhân nữ phát triển, thu hút tất cả các bên 
liên quan tham gia vào quá trình thực thi Chiến lược; 

Tăng tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp; 

Tăng tỷ lệ lao động nữ tương xứng với quy mô lực lượng lao động. 
 
Để thực hiện các ưu tiên chiến lược, Chính phủ và các tổ chức liên quan hợp tác chặt chẽ với khu vực 
tư nhân thực hiện chính sách kinh tế và xã hội để thực hiện các biện pháp hỗ trợ ở cấp địa phương 
và quốc gia nhằm khuyến khích và thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, bao gồm: 

Tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nhân nữ 

Đảm bảo hỗ trợ một cách có hệ thống để phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ 

Tạo lập hạ tầng hỗ trợ và thúc đẩy doanh nhân nữ phát triển 

Xúc tiến, xây dựng mạng lưới và góp Ý xây dựng chính sách và pháp luật.  
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KẾT LUẬN 

Bình đẳng giới tại Việt Nam được thúc đẩy trên nhiều phương diện. Trong thời kỳ hội nhập khu vực 
và toàn cầu, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế, vị trí, vai trò của các doanh nhân nữ ngày càng được 
khẳng định. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp và phát triển cộng 
đồng các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam ở 
mức cao trên thế giới. 
 
Những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ thực hiện các cam 
kết cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng bình đẳng, minh bạch, an toàn và thân thiện, tạo 
mọi điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
doanh nghiệp khởi nghiệp. Đó là những nỗ lực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải tổ tổ 
chức bộ máy và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp… 
 
Tuy nhiên, để thực sự thúc đẩy phát triển hơn nữa cộng đồng các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 
cần có quyết tâm lớn, cần xây dựng kế hoạch tổng thể với mục tiêu rõ ràng theo từng thời kỳ, theo 
đó là những giải pháp thực hiện cụ thể với sự vào cuộc của toàn xã hội.  
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