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1. Tác động của dịch COVID-19 tới hoạt động của doanh nghiệp 

Đợt bùng phát của dịch COVID-19 từ tháng 4/2021 tới nay đã có tác động 

nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt 

Nam. Kết quả khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) thực hiện từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 9/2021 với gần 3.000 doanh 

nghiệp phản hồi đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam cho thấy có 

tới 93,9% doanh nghiệp cho biết tác động của dịch ở mức độ “hoàn toàn tiêu 

cực” và “phần lớn là tiêu cực”. Con số này tăng so với mức 87,2% của khảo sát 

năm 2020
1
. Cụ thể, trong khảo sát năm 2021 có khoảng 60% doanh nghiệp cho 

biết tác động của dịch COVID-19 “phần lớn là tiêu cực”. Đáng lưu ý, tỷ lệ 

doanh nghiệp nhận định dịch COVID-19 tác động “hoàn toàn tiêu cực” lên tới 

34%, cao đáng kể so với mức 15% của khảo sát năm 2020
2
. Khảo sát tháng 

9/2021 cũng ghi nhận chỉ có khoảng 4% doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi 

dịch và chưa đến 2% doanh nghiệp cho biết nắm bắt được cơ hội để phát triển.  

Hầu hết các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề đều phải 

đương đầu với các khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Khảo sát cho thấy những 

ngành thường xuyên đòi hỏi sự giao tiếp trực tiếp hoặc liên quan đến sự di 

chuyển của con người bị tác động tiêu cực lớn nhất bởi dịch bệnh, cụ thể 99% 

doanh nghiệp trong các ngành giáo dục đào tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống, y tế 

và trợ giúp xã hội… chịu ảnh hưởng ở mức phần lớn tiêu cực và hoàn toàn tiêu 

cực. Mức độ tác động của dịch COVID-19 thấp nhất ở nhóm doanh nghiệp trong 

các ngành như sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng và cung cấp nước, 

xử lý rác thải, song cũng lần lượt có 88,2% và 76,5% doanh nghiệp trong những 

ngành này cho biết chịu tác động tiêu cực.   

 

                                                 
1
 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

(WB): Báo cáo Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số phát hiện 

chính từ điều tra doanh nghiệp năm 2020, công bố tháng 3/2021. Báo cáo này được xây dựng dựa trên 

kết quả khảo sát gần 10.200 doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 

đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam trong năm 2020.    
2
 Như trên.  
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Bảng 1: Tác động của dịch COVID-19 theo ngành sản xuất kinh doanh 

Một số ngành SXKD 

Hoàn 

toàn 

tích cực 

Phần 

lớn là 

tích cực 

Không 

ảnh 

hưởng 

Phần 

lớn là 

tiêu cực 

Hoàn 

toàn 

tiêu cực 

Bán buôn (trừ xe có động cơ) 0,1 1,1 3,5 63,6 31,8 

Bán lẻ (trừ xe có động cơ) 0 2,9 5,5 48,9 42,7 

Bán, sửa chữa xe có động cơ 0 0 10,9 52,5 36,6 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 0,4 2,8 2 58,6 36,3 

Cung cấp nước, xử lý rác thải 0 1,4 22 57,4 19,1 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 0,6 0 0,6 40,6 58,3 

Giáo dục và đào tạo 0 0,8 0 58 41,2 

Hoạt động hành chính và dịch 

vụ hỗ trợ 0,3 3,1 4,1 46,7 45,8 

Hoạt động khoa học, công 

nghệ 0 0,2 4,7 61,1 33,9 

Hoạt động xây dựng chuyên 

dụng 0,9 9 0,9 67,2 22 

Khai khoáng 0 0 10,5 63,4 26,2 

Kinh doanh bất động sản 0 0 0,5 75,3 24,3 

Nông, lâm, thủy sản 1,4 0,5 5,2 51,8 41,1 

Sản xuất và phân phối điện, 

khí đốt, nước nóng 0 4,2 7,5 59,2 29 

Tài chính - ngân hàng và bảo 

hiểm 2,2 0 0 48,5 49,3 

Thông tin và truyền thông 0 0 1,9 84,4 13,7 

Vận tải, kho bãi 0 0 3,6 50,7 45,7 

Xây dựng công trình dân dụng 0,6 2,3 6,9 66,5 23,6 

Xây dựng nhà các loại 0,3 3,8 4,6 63 28,3 

Y tế và trợ giúp xã hội 1,4 0 0 48,4 50,2 
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Dịch bệnh COVID-19 kéo dài trong gần hai năm qua khiến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ trên nhiều khía cạnh như duy 

trì lực lượng lao động, giữ ổn định chuỗi giá trị và đảm bảo khả năng tăng 

trưởng doanh thu. 

Về lao động, trung bình có 90,8% doanh nghiệp đã giảm quy mô lao 

động trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh. Nói cách khác, cứ khoảng 10 doanh 

nghiệp thì có xấp xỉ 9 doanh nghiệp chấp nhận cho người lao động thôi việc do 

hoạt động sản xuất kinh doanh kém khả quan trong thời gian dịch bệnh bùng 

phát. Tình trạng này tương đối giống nhau ở tất cả các nhóm quy mô doanh 

nghiệp, trong đó khoảng 92% doanh nghiệp quy mô lớn báo cáo tình trạng cho 

thôi việc người lao động. Giá trị này ở các nhóm quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ 

lần lượt là 81%, 94% và 90%. 

Tình trạng người lao động mất việc làm diễn ra phổ biến nhất ở các ngành 

dịch vụ. Trên 97% doanh nghiệp ở các ngành giáo dục và đào tạo, hoạt động 

hành chính và dịch vụ và dịch vụ lưu trú và ăn uống trả lời khảo sát đã phải 

giảm số lao động trong thời gian dịch bệnh. Tình trạng người lao động mất việc 

làm do ảnh hưởng từ dịch bệnh phổ biến nhất ở các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng 

bằng sông Cửu Long và các tỉnh duyên hải miền Trung với lần lượt 95%, 93% 

và 92% doanh nghiệp đang hoạt động ở các vùng này báo cáo việc cho người 

lao động thôi việc. Tỷ lệ tương ứng ở các khu vực khác thấp hơn 90% nhưng 

cũng tương đối cao; nơi ít nhất là đồng bằng sông Hồng, nhưng cũng có 78% 

doanh nghiệp phải giảm số lao động. 

Về chuỗi giá trị, trung bình có 96,2% doanh nghiệp gặp ít nhất một trong 

các vấn đề liên quan đến chuỗi giá trị. Các vấn đề này có thể là khó tiếp cận 

khách hàng, mất cân đối dòng tiền, khó khăn khi quản lý nhân công hay đứt gãy 

chuỗi cung ứng. Trong đó, đại dịch khiến khoảng 61,8% doanh nghiệp khó tiếp 

cận khách hàng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, dịch bệnh gây đình đốn 

nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khiến việc quản lý tài sản, dòng tiền trở 

thành một thách thức lớn. 57,6% doanh nghiệp gặp phải khó khăn này. Bên cạnh 

đó, việc triển khai các biện pháp giãn cách xã hội đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ 

chức lại mô hình làm việc và duy trì trong một thời gian dài tình trạng làm việc 

từ xa. Chính vì thế, khoảng 57,2% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong 

quản lý nhân sự trong thời kỳ dịch bệnh. Tương tự, dịch bệnh trên toàn cầu gây 

ra trở ngại lớn về duy trì chuỗi cung ứng với 51,4% doanh nghiệp bị ảnh hưởng.  
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Hình 1. Dịch COVID-19 ảnh hưởng tới doanh nghiệp trên các phương 

diện nào? 

 

Về doanh thu, đại dịch COVID-19 kéo dài khiến 71% doanh nghiệp báo 

cáo doanh thu dự kiến năm 2021 giảm so với năm 2020. Tỷ lệ doanh nghiệp ước 

tính doanh thu năm 2021 suy giảm so với năm trước đó là rất đáng lưu ý. Bởi 

với riêng năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã làm 65% doanh nghiệp sụt giảm 

doanh thu so với năm 2019
3
. Kết quả ước tính doanh thu năm 2021 (năm dịch 

bệnh thứ hai) tiếp tục giảm so với năm trước đó dự báo tình trạng “kiệt quệ” về 

tài chính của rất nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới nếu không có những giải 

pháp hỗ trợ phù hợp và kịp thời. 

Bảng 2 dưới đây thể hiện thay đổi doanh thu dự kiến của doanh nghiệp 

năm 2021 so với năm 2020 theo ngành sản xuất kinh doanh chính. Cụ thể, 93% 

doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội (chẳng hạn các bệnh viện tư, 

các trung tâm chăm sóc, điều dưỡng) báo cáo doanh thu dự kiến năm 2021 (năm 

thứ hai xảy ra dịch bệnh) bị sụt giảm so với năm 2020 (năm dịch bệnh thứ nhất). 

Tương tự, 87,5% doanh nghiệp trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống dự kiến 

sự sụt giảm doanh thu. Các ngành khác cũng có doanh thu giảm mạnh, với tỷ lệ 

                                                 
3
 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: Báo cáo Tác 

động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số phát hiện chính từ điều tra 

doanh nghiệp năm 2020, công bố tháng 3/2021. 
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doanh nghiệp dự tính giảm doanh thu dao động trong khoảng từ 45,9% đến 87% 

so với năm 2020.   

Bảng 2: Doanh thu dự kiến năm 2021 so với năm 2020 theo ngành SXKD 

Một số ngành SXKD Tăng  Không đổi Giảm 

Thông tin và truyền thông 11,8 42,4 45,9 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng 19,2 33,4 47,4 

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 19,8 19,6 60,6 

Vận tải, kho bãi 14 22,9 63,1 

Bán, sửa chữa xe có động cơ 6,9 27,1 66 

Xây dựng công trình dân dụng 2,9 31,1 66 

Hoạt động xây dựng chuyên dụng 6,7 24,7 68,6 

Cung cấp nước, xử lý rác thải 4,3 26,3 69,4 

Xây dựng nhà các loại 6,9 23,6 69,5 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 11,8 18,1 70,2 

Giáo dục và đào tạo 0 29,4 70,6 

Khai khoáng 3,6 23,5 72,9 

Kinh doanh bất động sản 7,1 19,5 73,4 

Bán buôn (trừ xe có động cơ) 6,4 19,6 74 

Bán lẻ (trừ xe có động cơ) 8,8 17,1 74 

Nông, lâm, thủy sản 9,3 13,7 77 

Hoạt động khoa học, công nghệ 3,8 18,9 77,3 

Tài chính - ngân hàng và bảo hiểm 2,2 10,9 87 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 2,8 9,7 87,5 

Y tế và trợ giúp xã hội 1,4 5,6 93 

Hình dưới đây mô tả sự thay đổi doanh thu dự kiến của doanh nghiệp năm 

2021 so với năm 2020 theo quy mô của doanh nghiệp. Các nhóm doanh nghiệp 

quy mô siêu nhỏ và nhỏ bị giảm doanh thu đáng kể nhất bởi dịch bệnh với lần 

lượt 71% và 72% doanh nghiệp thuộc các nhóm này dự đoán tình hình suy giảm 

doanh thu so với năm đầu đại dịch. 70% doanh nghiệp quy mô vừa cho biết bị 

giảm doanh thu, trong khi cũng có tới 65% doanh nghiệp quy mô lớn cho biết 

tình trạng tương tự.  
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Hình 2: Doanh thu dự kiến năm 2021 so với năm 2020 theo quy mô doanh nghiệp 

 
2. Ứng phó của doanh nghiệp 

Các biện pháp chuẩn bị của doanh nghiệp: Trong thời kỳ dịch bệnh, 

doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều biện pháp khác nhau nhằm chuẩn bị ứng 

phó cú sốc bất lợi do COVID-19 đem lại. Trong số các hình thức ứng phó được 

nêu trong khảo sát, “phân công, phân nhiệm cụ thể người hoặc nhóm điều phối 

để lên kế hoạch chuẩn bị và ứng phó” và “tìm kiếm thông tin cập nhật, tin cậy từ 

các nguồn chính thống như trang web của chính quyền” là hai hình thức có tỷ lệ 

doanh nghiệp đã thực hiện cao nhất, với tỷ lệ lần lượt là 53,3% và 51,8%. Nhìn 

chung, đây là hai hình thức dễ thực hiện và thiết thực trong quá trình phòng 

chống dịch bệnh.  

Trong khi đó, hình thức còn ít được doanh nghiệp triển khai nhất là “tiến 

hành diễn tập 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 phủ/chính 

quyền”. Do vậy, một trong những giải pháp mà các cơ quan Nhà nước cũng như 

các tổ chức liên quan xem xét xây dựng các hướng dẫn chi tiết cũng như những 

phương án mẫu ứng phó với COVID-19 để các doanh nghiệp tham khảo áp dụng. 
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       Hình 3. Việc chuẩn bị các biện pháp ứng phó dịch COVID-19 của doanh nghiệp 

 

Các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động: Trong bối cảnh 

dịch bệnh, các doanh nghiệp cũng thực hiện những biện pháp nhằm đảm bảo an 

toàn cho người lao động trước dịch bệnh. Hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện 

một trong các giải pháp như: khuyến khích người lao động tuân thủ các biện 

pháp vệ sinh, phòng dịch; cung cấp thông tin cập nhật cần thiết về COVID-19 từ 

các nguồn uy tín; phòng tránh lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào nơi làm việc; 

điều chỉnh chế độ phúc lợi và nghỉ phép và sắp xếp cơ chế làm việc từ xa.  

Trong các giải pháp này, tỷ lệ doanh nghiệp sắp xếp cơ chế làm việc từ xa 

là thấp nhất với 59,3% doanh nghiệp đã thực hiện, hoàn thành, 31,7% doanh 

nghiệp đang xây dựng, triển khai và 9% doanh nghiệp chưa thực hiện. Do vậy, 

từ phía cơ quan Nhà nước, các giải pháp chính sách cần tính đến như ban hành 

những hướng dẫn, khuyến nghị cụ thể hoặc tổ chức tập huấn giúp doanh nghiệp 

tổ chức mô hình làm việc từ xa hiệu quả trong thời kỳ dịch bệnh.  
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Hình 4. Chuẩn bị biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động của 

doanh nghiệp 

 

 

Các biện pháp nhằm duy trì hoạt động liên tục: Một trong những giải 

pháp quan trọng nhất từ phía doanh nghiệp trước những cú sốc bất lợi như thiên 

tai hay dịch bệnh là xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục. Đây là quá trình tạo 

ra hệ thống giúp doanh nghiệp phòng ngừa, ứng phó và phục hồi hoạt động kinh 

doanh nếu một rủi ro nào đó xảy ra với doanh nghiệp.  

Khảo sát đã đưa ra một số hoạt động chủ yếu thường có trong các kế 

hoạch kinh doanh liên tục để đánh giá mức độ thực hiện của các doanh nghiệp. 

Kết quả cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp thực sự “đã hoàn thành” mỗi hoạt động 

được nêu đều chưa tới 40%. Tuy vậy, tỷ lệ doanh nghiệp đang thực hiện các giải 

pháp này khá cao và có thể kỳ vọng rằng số đông doanh nghiệp sẽ thực hiện một 

số biện pháp nhằm duy trì hoạt động liên tục trong thời gian tới.  

Chính sách từ phía các cơ quan Nhà nước có thể thúc đẩy doanh nghiệp 

xây dựng các kế hoạch kinh doanh liên tục. Tỷ lệ doanh nghiệp chưa triển khai 

tự động hóa, số hóa trong sản xuất kinh doanh là khoảng 42,7%, và 36,9% 

doanh nghiệp chưa sử dụng công cụ bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro trước biến cố 

do dịch bệnh gây ra là những con số tương đối cao. Do đó, cần có các giải pháp 

khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi số và sử dụng bảo hiểm như 

công cụ phòng ngừa rủi ro cần được xem xét đến trong chính sách phòng chống 

dịch bệnh trong tương lai.     
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Hình 5. Việc chuẩn bị biện pháp nhằm duy trì hoạt động liên tục của doanh 

nghiệp 

 

3.  Một số đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi để vượt qua khó 

khăn do dịch COVID-19 

Khảo sát doanh nghiệp do VCCI thực hiện từ tháng 7 đến giữa tháng 

9/2021, đúng khoảng thời gian làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19 diễn ra tại 

hầu khắp các tỉnh, thành của Việt Nam, kèm với đó là các biện pháp giãn cách, 

phong tỏa để kiềm chế dịch được áp dụng tại nhiều địa phương. Trong bối cảnh 

đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng. Khảo sát có tìm hiểu sức chịu đựng của doanh nghiệp Việt Nam trước 

tình trạng kéo dài của dịch bệnh, với câu hỏi: “Với cách tiếp cận hiện nay, 

doanh nghiệp bạn có thể cầm cự thêm bao lâu nữa nếu Chính phủ tiếp tục duy 

trì đồng thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phong tỏa tạm thời và triển 

khai tiêm vắc-xin?”, kết quả cho thấy một doanh nghiệp điển hình chỉ có thể 

cầm cự thêm tối đa 6 tháng. Doanh nghiệp ở những lĩnh vực ngành báo cáo số 

tháng thấp nhất là nông lâm, thủy sản (trung bình 4,7 tháng), thông tin truyền 

thông (4,9 tháng) và xây dựng (5,3 tháng).  

Ảnh hưởng của dịch bệnh có tác động rõ ràng theo khu vực. Doanh nghiệp 

tại Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long vốn bị ảnh hưởng mạnh bởi đợt 

bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư, nên sức chịu đựng chung của doanh 

nghiệp ở những khu vực này cũng thấp hơn đáng kể những khu vực khác. Số 

tháng trung bình mà doanh nghiệp ở hai khu vực trên có thể tiếp tục cầm cự 
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trong điều kiện hiện tại lần lượt là 5 tháng và 5,3 tháng. Trong khi đó, doanh 

nghiệp tại các tỉnh miền núi phía Bắc – nơi ít chịu ảnh hưởng hơn bởi đại dịch – 

có thể kéo dài hoạt động thêm khoảng 8,4 tháng. 

Lưu ý rằng khoảng thời gian doanh nghiệp có thể cầm cự thêm được tính 

từ thời điểm trả lời khảo sát. Khảo sát này được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 

9/2021, thời gian thực tế để doanh nghiệp cầm cự được tính tới thời điểm báo 

cáo này có thể ngắn hơn 1,5-2 tháng. Như vậy, tính trung bình thời gian còn lại 

cho các doanh nghiệp cũng chỉ xung quanh khoảng 3 tháng nữa kể từ thời điểm 

kết thúc khảo sát vào ngày 15/9/2021.  

Thời gian có thể cầm cự được đối với các doanh nghiệp là tương đối ngắn 

và cùng với những khó khăn của các doanh nghiệp đang phải đương đầu cho 

thấy cần có những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi một cách kịp thời 

và hiệu quả.   

Trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp và người dân, Quốc hội đã có 

một loạt các điều chỉnh chính sách quan trọng như Nghị quyết số 30/2021/QH15 

ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 268/NQ-

UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép 

Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số quy định khác với quy định của luật 

để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Tổ công tác của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 liên quan đến 

phòng, chống dịch COVID-19 đã liên tục tổ chức nhiều phiên họp có sự tham 

gia, thảo luận của đại diện cộng đồng doanh nghiệp để giúp Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội chỉ đạo công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

số 30/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Chính phủ cũng đã có những quyết sách mới nâng cao hiệu quả công tác 

phòng chống dịch COVID-19. Ngày 06/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị 

quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 

28/7/2021 của Quốc hội khóa XV. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 

Quyết định 1447/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, và trước 

đó là Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 về 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…  

Đáng chú ý trong các văn bản chính sách mới ban hành của Chính phủ là 

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh 



11 

 

 

 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, trong đó yêu 

cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương quán triệt, thực hiện quyết 

liệt, hiệu quả một số nội dung với mục tiêu: (1) Tập trung khôi phục, phát triển 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19; (2) Hỗ trợ, tháo gỡ kịp 

thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng 

hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-19. Nghị quyết 105 đã 

đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho 

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

kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; (2) Đảm bảo ổn định sản 

xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi 

cung ứng; (3) Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền 

cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; và (4) Tạo điều kiện thuận lợi về 

lao động, chuyên gia.  

Đặc biệt là ngày 11/10/2021, định hướng chính sách chống dịch COVID-19 

của Việt Nam đã được xác định rõ, với việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 

128/NQ-CP về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19", với quan điểm đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên 

hết, trước hết; từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế, bảo đảm hài hòa giữa mở cửa 

và kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả. Ngày 12/10/2021, Bộ Y tế cũng đã ban hành 

Quyết định 4800 ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện 

Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ… Những văn bản này đã có tác động 

tích cực đối với việc từng bước thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh và mở cửa phục hồi các hoạt động kinh tế, xã hội trong thời 

gian gần đây. Chính phủ cũng đang khẩn trương hoàn thiện Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bên cạnh việc nâng cao năng lực y tế, bảo đảm an 

sinh xã hội, là chương trình hỗ trợ, phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã; chương 

trình phát triển hạ tầng chiến lược… 

Các giải pháp ngắn hạn để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi  

- Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin chính sách, quy định hỗ trợ 

doanh nghiệp: Việc tiếp cận thông tin chính sách, quy định là rất quan trọng đối 

với cộng đồng kinh doanh. Các cơ quan nhà nước cần công khai rộng rãi các 

chính sách, quy định để các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh thuận lợi 

trong tiếp cận thông tin. Các hướng dẫn thực hiện cần rõ ràng hơn với những tiêu 

chí đánh giá cụ thể giúp đánh giá mức độ hoàn thành của mục tiêu đề ra và kết 
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quả thực hiện sau khi áp dụng giải pháp trong Nghị quyết 105 cũng như các 

chương trình, chính sách hỗ trợ khác. Trong quá trình này, các cơ quan chức năng 

cũng cần vận hành hiệu quả đường dây nóng và hòm thư điện tử để tiếp nhận các 

phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, người dân để điều chỉnh kịp 

thời các quy định, chính sách. 

- Tránh tuyệt đối việc áp dụng máy móc và cực đoan các biện pháp hạn 

chế, phong tỏa do dịch COVID-19 để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng của doanh 

nghiệp. Trong thời gian tháng 7-9/2021 vừa qua, việc thu mua nguyên liệu phụ 

vụ sản xuất lẫn bán sản phẩm đầu ra đều gặp rất nhiều khó khăn vì người bán 

và cả người mua gặp những hạn chế trong lưu thông, di chuyển. Điều này 

khiến hàng hóa bị ùn ứ, chờ đợi nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày khi gặp các 

chốt kiểm dịch. Các biện pháp hạn chế, phong tỏa nghiêm ngặt nếu áp dụng 

máy móc sẽ khiến hàng hóa bị lưu kho lâu ngày, doanh nghiệp bị đứt chuỗi 

cung ứng và hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ. Trong khi đó, các 

khoản vay vẫn tính lãi, các chi phí thuê nhà cửa, trang thiết bị vẫn phát sinh và 

doanh nghiệp bị mất cân đối dòng tiền nghiêm trọng.  

- Các bộ, ngành và các địa phương cần triển khai các chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp lập và triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh liên tục trong 

tình hình dịch bệnh. Các kế hoạch này cần bám sát các kịch bản mức độ dịch có 

thể xảy ra để từ đó doanh nghiệp bố trí nhân lực, tổ chức hoạt động sản xuất 

kinh doanh cũng như chuẩn bị vật tư, hàng hóa đầu vào cho đến việc vận 

chuyển, lưu thông tiêu thụ hàng hóa.  

- Quan tâm giải quyết các khó khăn tài chính cho doanh nghiệp: Cần có 

giải pháp hỗ trợ giãn nộp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã...  chịu ảnh hưởng 

nặng nề từ dịch COVID-19 mà không có khả năng nộp. Các cơ quan chức năng 

cũng cân nhắc chính sách miễn, giãn nộp ngân sách nhà nước với thời gian đủ 

dài để doanh nghiệp phục hồi, cụ thể là với với các khoản chi phí liên quan 

trực tiếp tới dòng tiền của doanh nghiệp như: tiền thuê đất, các loại phí, thuế 

giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp… Các chính sách hỗ trợ cần chú 

trọng thêm về thuế giá trị gia tăng thay vì thuế thu nhập doanh nghiệp, bổ sung 

thêm chính sách hỗ trợ trong trả lương cho người lao động, chính sách hỗ trợ 

về bảo hiểm xã hội như giảm mức đóng thay vì chính sách không tính lãi cho 

doanh nghiệp như hiện nay. 

- Tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn để phục hồi sản xuất 

kinh doanh: Việc cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được giãn nợ, cơ cấu thời 

hạn trả nợ, miễn giảm phí, không phạt trả chậm tín dụng, giữ nguyên nhóm nợ 

đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để có thêm thời gian phục 

hồi trả nợ và khắc phục nợ xấu là rất cần thiết. Các gói vay lãi suất 0% hoặc với 
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lãi suất thấp trong thời hạn từ 3 đến 6 tháng để hỗ trợ doanh nghiệp trả lương 

cho người lao động trong giai đoạn khôi phục kinh tế cần được triển khai mạnh 

mẽ. Việc mở rộng diện xem xét vay tín chấp đối với các doanh nghiệp không có 

tài sản bảo đảm cũng cần tính đến vì đây là khó khăn chính về mặt thủ tục của 

các cơ sở kinh doanh khi tiếp cận tín dụng. 

- Đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, đi lại cho lao động, chuyên gia: Đối 

với chuyên gia nước ngoài: Đề nghị Bộ, ngành rà soát quy trình đối với thủ tục 

nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài theo hướng: áp dụng giải quyết thủ tục 

trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, xem xét ưu tiên các chuyên gia 

có hộ chiếu vắc-xin và đã xét nghiệm âm tính, xem xét giảm thời gian cách ly 

tập trung cũng như thời gian cách ly tại nhà,… Chính sách đối với chuyên gia 

nước ngoài cần thống nhất thực hiện giữa các địa phương trên toàn quốc. Các cơ 

quan chức năng cần xây dựng các bộ công cụ hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh 

đối với chuyên gia nước ngoài một cách rõ ràng và công bố công khai để doanh 

nghiệp và chuyên gia nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Đối với 

người lao động từ các tỉnh, thành phố khác quay lại nơi làm việc: đối với người 

lao động đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc có xét nghiệm âm tính khi quay lại làm 

việc thì cần giảm thiểu tối đa thời gian cách ly. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp 

cũng đề nghị chính quyền các địa phương cần có các giải pháp truyền thông để 

trấn an tâm lý lo ngại dịch bệnh ở đại đa số người lao động hiện nay, qua đó 

giúp họ an tâm quay lại doanh nghiệp làm việc. 

- Có chương trình hỗ trợ đào tạo cho người lao động bị thôi việc, mất việc 

làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Triển khai các chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề, chuyển đổi nghề cho người lao động; thực hiện có hiệu quả các giải pháp 

hoàn thiện, phát triển thị trường lao động; nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, 

giới thiệu việc làm, hoạt động sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ 

việc làm. Giải quyết kịp thời các thủ tục liên quan đến chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động. Giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động nhằm 

giảm thiểu các vụ đình công, lãn công của người lao động; chủ động phối hợp 

với các doanh nghiệp để tuyên truyền, động viên tinh thần của người lao động 

vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19.  

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính chuyển hẳn sang giải quyết thủ 

tục trên môi trường mạng: Thực tế trong gần 2 năm vừa qua trong tình hình dịch 

bệnh COVID-19 phải áp dụng các quy định giãn cách có thể gây khó khăn cho 

việc tiếp cận khách hàng, đối tác để thực hiện các giao dịch kinh doanh, đặc biệt 

là các dịch vụ có liên quan đến cấp, xác nhận giấy tờ. Trong khi đó, một số loại 

hình thủ tục lại chưa chấp nhận nộp hồ sơ trực tuyến hay sử dụng chữ ký điện 

tử, chữ ký số trong quá trình đăng ký và phê duyệt. Một số thủ tục nộp hồ sơ 
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đăng ký và xin phê duyệt vẫn đòi hỏi phải nộp bản gốc bằng văn bản. Điều này 

gây khó khăn và kéo dài thời gian phê duyệt do hoạt động chuyển phát bưu 

phẩm của các đơn vị giao nhận bị hạn chế nhất định trong thời kỳ có dịch. Do 

vậy, tất cả các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương cần 

chấp thuận các các hồ sơ, văn bản scan, các hình thức gửi online trong việc giải 

quyết các thủ tục hành chính. Việc đẩy nhanh triển khai dịch vụ công cấp độ 4 

cũng rất quan trọng bên cạnh tạo thuận lợi cho các ứng dụng chuyển đổi số trong 

cải cách hành chính để thay thế cho các hình thức nộp hồ sơ giấy trước đây. 

- Nâng cao hiệu quả thực thi của bộ máy chính quyền: Các chủ trương và 

chính sách của Chính phủ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh được ban hành gần đây được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận và đánh 

giá cao, song các bộ, ngành cần ban hành các văn bản hướng dẫn sao cho các 

thủ tục để nhận thụ hưởng được minh bạch và thuận lợi. Các chính sách và quy 

định đưa ra cần hướng tới giảm thiểu quy định về yêu cầu chứng minh doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.  

 Để cải thiện sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, đặc biệt là tại các cấp 

địa phương trong triển khai các chính sách hỗ trợ, Chính phủ cần có giải pháp 

kiểm tra quá trình triển khai thực hiện, quan tâm nâng cao hiệu quả thực thi của 

các bộ, ngành và chính quyền các địa phương để củng cố niềm tin cho cộng 

đồng kinh doanh và người dân.   

Chính phủ cần có sự chỉ đạo thống nhất chung đối với các bộ ngành và địa 

phương, tránh tình trạng "cát cứ" mỗi địa phương đưa ra và hiểu một cách khác 

nhau gây khó khăn cho các hoạt động của doanh nghiệp, làm tăng chi phí, tăng 

giá thành sản phẩm dịch vụ. Cần đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng 

đầu; kịp thời động viên, khen thưởng những người dám nghĩ, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh, kết hợp tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

Chính phủ cũng cần có chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương 

thường xuyên nắm bắt phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác 

xã, người dân về các chính sách trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý các 

bất cập trong các chính sách, quy định. Đối với những những chính sách chậm 

triển khai hoặc chưa phù hợp Chính phủ cần sớm xem xét, chỉ đạo kịp thời và 

điều chỉnh quy định phù hợp với tình hình để hỗ trợ nền kinh tế mà trọng tâm là 

vực dậy khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã mà vẫn đồng thời đảm bảo hiệu quả 

phòng chống dịch.    
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Các giải pháp trong trung và dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục 

hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng với trạng thái “bình thường mới”  

Để tái khởi động nền kinh tế, ngoài chú trọng đối tượng doanh nghiệp sản 

xuất, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, còn cầu lưu ý các chính sách hỗ trợ phù 

hợp với đối tượng là hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Các 

đối tượng này bị tác động mạnh từ các biện pháp siết chặt phòng chống dịch, khả 

năng tự phục hồi kém nhưng lại đóng góp một phần quan trọng trong giảm tải áp 

lực an sinh xã hội, là một trong những động lực kích cầu trong tương lai. 

Đồng thời, để hoạt động sản xuất kinh doanh được tái khởi động và nhanh 

chóng tăng tốc, các quy định về phòng chống dịch cũng như lộ trình nới lỏng 

giãn cách, mở cửa trở lại cần có sự phối hợp, thống nhất giữa các địa phương 

nhằm đảm bảo phục hồi và ổn định chuỗi cung ứng, doanh nghiệp chủ động lên 

phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, giảm thiểu rủi ro về đứt gãy nguồn 

cung, không đảm bảo tiến độ đơn hàng, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.  

Về trung và dài hạn, bên cạnh việc song song thực hiện các chính sách hỗ 

trợ về thuế, phí, tín dụng, các chính sách mang tính tái cấu trúc, hướng tới phát 

triển bền vững cũng cần được xây dựng ngay từ bây giờ. Cụ thể: 

(1) Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy 

mạnh đầu tư công, phát triển cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh cho các 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; có lộ trình phục hồi kinh tế rõ 

ràng để hỗ trợ cho doanh nghiệp và nền kinh tế; có kịch bản sống chung dài hạn 

với dịch bệnh có tính khả thi và khả năng chống chịu của doanh nghiệp. 

(2) Lộ trình phục hồi và phát triển kinh tế cần xác định việc ổn định và 

thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ làm trọng tâm, với một số chính 

sách có thể tập trung vào tăng liên kết vùng trong sản xuất phục hồi kinh tế, xây 

dựng chiến lược tổng thể, dài hạn trong việc phát triển chuỗi sản xuất, nâng cao 

giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, tuyên truyền, vận động doanh 

nghiệp nghiên cứu tận dụng cơ hội cũng như các thách thức để cải thiện chuỗi 

cung ứng của Việt Nam hiện nay như xây dựng chuỗi cung ứng khép kín, áp 

dụng quản lý chuỗi cung ứng xanh đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, đồng 

thời đáp ứng được mục tiêu tăng hiệu năng dây chuyền sản xuất. 

(3) Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công , kết hợp cắt giảm những công trình 

đầu tư công chưa cần thiết để có nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp , cân đối ngân 

sách. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án đang tồn đọng 

và các dự án mới ; không để châṃ trễ , tồn đọng hồ sơ . Nâng cao tinh thần , thái 

độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ , đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi 

chính sách , phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp . Điều chỉnh kế 
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hoạch đầu tư công của các dự án châṃ tiến độ sang các dự án khác có tiến độ 

giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

(4) Nâng cao khả năng tận dụng ưu đãi thuế quan FTA, khơi thông các 

chính sách liên quan đến quy tắc xuất xứ. Việt Nam hiện có 15 FTA đang có 

hiệu lực trong đó có nhiều thị trường mà Việt Nam hiện có lợi thế do các đối 

thủ cạnh tranh chính của Việt Nam chưa có FTA (ví dụ EU, Liên minh kinh tế 

Á-Âu, Chile, Canada… chưa có FTA với phần lớn các đối thủ cạnh tranh của 

Việt Nam trong ASEAN, Trung Quốc). Do đó, lợi thế thuế quan theo các FTA 

là công cụ quan trọng để hấp dẫn các khách hàng quay trở lại đặt hàng với 

doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Vì vậy, đề nghị cần có chương 

trình hành động cụ thể nhằm nâng cao khả năng tận dụng ưu đãi thuế quan 

FTA để xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và xử lý các vướng mắc về chính sách 

liên quan tới quy tắc xuất xứ trong các FTA.  

(5) Cải thiện hạ tầng logistics cũng như thủ tục hành chính có liên quan 

để tạo thuận lợi cho các hoạt động vận tải và xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với 

nông, thuỷ sản để tăng tính cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam.  

(6) Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách ưu đãi đầu tư, tăng hiệu quả 

hơn nữa của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về FDI để thu hút làn sóng 

đầu tư nước ngoài chất lượng cao và đầu tư vào công nghiệp phụ trợ; nghiên cứu 

tận dụng làn sóng dịch chuyển với cổ phần hóa, đầu tư theo hình thức mua bán 

và sáp nhập (M&A).  

(7) Xác định phát triển kinh tế số là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, 

tạo cơ chế thúc đẩy thương mại điện tử (sàn giao dịch điện tử, vận tải công nghệ, 

chợ đầu mối trực tuyến….); hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh 

nghiệp chuyển đổi số (đào tạo nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ, tư 

vấn/định hướng ứng dụng công nghệ/số hoá quy trình quản trị doanh nghiệp…), 

tăng cường triển khai các chương trình đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin, 

công nghệ số, marketing số… 

(8) Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, thị trường nội ngành thông qua 

việc tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” và phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt”, đồng thời đẩy 

mạnh liên kết giữa các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong việc 

phối hợp tiêu thụ sản phẩm của nhau để đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào 

và thị trường tiêu thụ đầu ra, giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Cần 

có các chương trình kết nối tiêu thụ và kích thích tiêu dùng trên toàn quốc (ví 

dụ: có thể tổ chức các hội chợ bán hàng online theo từng sản phẩm theo tuần. Có 

thể liên kết một số sàn TMĐT để cùng thực hiện hoạt động này). Cần có sự liên 
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kết giữa các bộ, địa phương, hiệp hội để xây dựng những tuần lễ kết nối, tiêu thụ 

sản phẩm theo ngành hoặc đa ngành, kết hợp online và tập trung. 

(9) Hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân cần được trao quyền đầy đủ như 

một đối tác trong trường hợp xảy ra dịch bệnh trên quy mô lớn, gây quá tải đối 

với hệ thống y tế quốc gia. Việc xây dựng cơ chế phù hợp để hệ thống y tế tư 

nhân tham gia cùng hệ thống y tế công là cần thiết, không chỉ trong trường hợp 

phòng chống dịch mà còn góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe của người dân, phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng hệ thống y tế 

quốc gia. 

Về phía các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:  

(1) Xây dựng và đưa vào triển khai ứng dụng nền tảng dùng chung thống 

nhất các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trong công tác tiếp nhận 

phản ánh của doanh nghiệp, trao đổi, phản biện, thu thập các ý kiến, đề xuất, 

kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, trên cơ sở đó có thể đánh giá, rà soát 

định kỳ về các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kịp thời 

phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành để có các điều chỉnh, bổ sung 

chính sách phù hợp. VCCI hiện đang triển khai một nền tảng tương tác trực 

tuyến trong cộng đồng doanh nghiệp, trước mắt khởi động đối với các thành 

viên tham gia Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19. 

(2) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tổ 

chức tiêm chủng cho người lao động, tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về 

phòng chống dịch của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Chia sẻ gánh 

nặng về chi phí phòng dịch và tiêm chủng với Chính phủ. 

(3) Các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục chủ động tìm hiểu và phổ biến 

các bài học kinh nghiệm, thực hành tốt trong duy trì sản xuất và phòng chống 

dịch bệnh, phù hợp với ngành hàng của mình cho các doanh nghiệp thành viên; 

nghiên cứu triển khai các phương thức tổ chức sản xuất an toàn trong toàn 

chuỗi cung ứng. 

(4) Doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược với tầm nhìn dài hạn hơn, 

có kế hoạch phát triển hậu đại dịch như tái cấu trúc doanh nghiệp, đổi mới công 

nghệ, chuyển đổi số, có phương án giữ chân người lao động và đào tạo nguồn 

nhân lực. Tăng cường đối thoại xã hội, coi trọng sự tham gia và vai trò của công 

đoàn và người lao động trong giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp./. 

 

 


