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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. 
 
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. Bên cạnh những khó 
khăn từ môi trường kinh doanh, từ áp lực phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, 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... 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… 
  
Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) thông qua Chương trình Australia hỗ trợ cải 
cách kinh tế Việt Nam (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”. 
 
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 và sự ứng phó của các doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ tại Việt Nam, sự ứng phó của các doanh nghiệp và tìm hiểu đánh giá của họ 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 Quốc1, 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. 
 
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. 

BỐI CẢNH

1       The Sustainable Development Agenda https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 
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BỨC TRANH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ

Số liệu thống kê chính thức2 
 
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. 

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% 

2       Số liệu được cung cấp bởi Cục Quản lÝ đăng kÝ kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

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

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 2021 9 tháng năm 2022No.

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

Về tổng quan, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nhìn nhận về môi trường kinh doanh năm 2021, ở mức 
trung bình khá (67,7 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. 

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

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. 

57,4 31,8 4,2 6,6

63,4 27,7 3,5 5,4
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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. 

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Đánh giá tổng quan môi trường kinh doanh từ doanh nghiệp theo giới của chủ doanh nghiệp

TTHC trong một số lĩnh vực có nhiều phiền hà đối với doanh nghiệp
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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 thủ tục hành chính (TTHC) phiền hà nhất: thuế, phí; đất đai, giải phóng mặt bằng; bảo hiểm 
xã hội. 

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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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;

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

Tỷ lệ doanh nghiệp (%
)
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Phần lớn là tiêu cực Hoàn toàn tiêu cực

Tác động của COVID-19 tới doanh thu năm 2020 so với 2019 của các doanh nghiệp theo giới của chủ doanh nghiệp 

70

60

50

40

30

20

10

0

70

60

50

40

30

20

10

0

Có bị giảm doanh thu

Nam Nữ Nam Nữ

Mức giảm doanh thu

Tỷ
 lệ

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
(%

)

Tỷ
 lệ

 d
oa

nh
 th

u 
(%

) 

65,0
67,2

35,9 37,3

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI

Nguồn: VCCI–World Bank

NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH



KIÊN CƯỜNG VƯỢT SÓNG: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 7

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

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

6,0%

24,7%

69,3%

Tăng

Không đổi

Giảm

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%.  

89,6

91,1

Nữ

Nam Tỷ lệ doanh nghiệp (%
)

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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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
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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; 

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

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 thu nhập doanh nghiệp (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. 

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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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

Kết quả kinh doanh doanh nghiệp theo giới của chủ doanh nghiệp qua các năm điều tra PCI
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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. 
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Điều đáng chú Ý, năm 2019 là năm chưa bị tác động bởi dịch COVID-19, kết quả kinh doanh giảm sút 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.

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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Kế hoạch kinh doanh trong 2 năm tới của doanh nghiệp theo giới của chủ doanh nghiệp

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; 

13,9% 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. 
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CHÍNH SÁCH VÀ VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở ĐỊA PHƯƠNG CÒN BẤT CẬP  

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đã 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: Khoảng 51,3% doanh nghiệp trả lời khảo sát PCI 2021 
(cả nam và nữ) 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. 

 
THIẾU SỐ LIỆU THỐNG KÊ PHÂN TÁCH GIỚI thiếu cơ sở để đưa ra các chính sách phù hợp trên cơ sở bằng chứng.

Nguồn: VCCI–USAID, Điều tra PCI
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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. 
 
 
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 ở tất cả các địa phương, 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; 

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 
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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… 

 
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, 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 

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. 

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. 

KHUYẾN NGHỊ
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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 
 
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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