
Đề xuất một số giải pháp để 

Phục hồi và phát triển bền vững nền kinh tế 

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với hơn 28 năm hình thành và phát triển với 

hơn 10.000 hội viên ở 63 tỉnh thành, 13 Câu lạc bộ trực thuộc với rất nhiều hoạt 

động thiết thực hỗ trợ an sinh và kiến thiết cho sự phát triển của đất nước. Hội có 

các hoạt động nổi bật như Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu 

biểu, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, Chương trình bình chọn và trao Danh hiệu 

Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, các 

hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. 

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết 

thực cho người dân, bệnh nhân, các y bác sỹ và lực lượng tuyến đầu: cung cấp 

trang thiết bị, máy thở, test nhanh, máy PCR, xe cứu thương, ủng hộ hơn 

125.000 suất ăn miễn phí cho người nghèo và lực lượng tuyến đầu; 16.000 túi 

thuốc cho cán bộ chiến sỹ và người bệnh F0; 1500 đơn vị máu; 10.000 bình Oxy 

hỗ trợ cho hơn 60.000 F0; vận động và trả lương cho 1.500 F0 khỏi bệnh vào 45 

bệnh viện hỗ trợ y bác sỹ và chăm sóc bệnh nhân; 50 đội tiêm vắc xin; và hỗ trợ 

500 trẻ mồ côi cha mẹ trong đại dịch Covid-19. Tất cả các chương trình Hội đặt 

tên là ATM  với ý nghĩa An sinh - Tận tâm - Mau chóng đã giúp đỡ hàng ngàn 

bệnh nhân trong dịch bệnh.  

Trong hai năm qua, đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến 

nhiều mặt của đời sống, xã hội. Trong đó, không thể không kể tới sức công phá 

của nó tới nền kinh tế đất nước. Chặng đường để Việt Nam trở thành nước phát 

triển, thu nhập cao lại càng thêm khó khăn và thách thức bởi ảnh hưởng của dịch 

bệnh. Nhưng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tin tưởng rằng với ý chí kiên cường, 

lòng quyết tâm, với sự đồng lòng và kiên định của mọi tầng lớp, của toàn thể nhân 

dân, Việt Nam nhất định sẽ đạt được mục tiêu phát triển nền kinh tế đã đặt ra. 

Trên cương vị là thế hệ trẻ, mang trong mình hoài bão và khát vọng, 

cùng khát khao cống hiến vì sự phát triển của đất nước, Hội Doanh nhân trẻ 

Việt Nam xin đóng góp một số ý kiến xây dựng phương hướng và chính sách 

cụ thể như sau: 

I. Trước tiên là phục hồi nền kinh tế 

Trong đợt bùng dịch lần thứ tư vừa qua, bộ phận doanh nhân, doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề, nhất là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 

với các hội viên là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Sau khi 
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họp lắng nghe và thống kê các ý kiến từ hội viên, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 

xin có một số đề xuất: 

Thứ nhất, về tăng cường giám sát “từ xa từ sớm” 

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trân trọng đề xuất chương trình Hỗ trợ Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội tăng cường giám sát “từ xa từ sớm”. Cụ thể, Hội phối 

hợp với Ngân hàng World Bank và Thời báo Kinh tế Việt Nam xin đề xuất thực 

hiện một chương trình hợp tác công - tư hỗ trợ các cơ quan của Quốc hội giám 

sát thực thi gói chính sách kích cầu nền kinh tế vượt qua khủng hoảng với tôn 

chỉ “Từ xa, Từ sớm”. 

Chương trình này sẽ bao gồm giới thiệu mô hình mới về giám sát thực 

thi chính sách toàn diện và xuyên suốt bắt đầu ngay từ khâu xây dựng chính 

sách, thực hiện đào tạo nâng cao năng lực, cung cấp chuyên gia tư vấn và thực 

hiện tham vấn công - tư định kỳ nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho việc 

triển khai gói cứu trợ phục hồi kinh tế.  

Mô hình tiền kiểm được các nhà khoa học quốc tế đánh giá là tối ưu cho 

công tác giám sát chính sách, nâng cao tính khoa học, hiệu quả của công tác 

giám sát của Quốc hội. Đây cũng là mô hình hoạt động của Quốc hội tại các 

quốc gia phát triển. Tổng ngân sách dành cho hoạt động này của World Bank là 

10 tỷ đồng và kéo dài trong 2 năm. 

Với mong muốn được góp phần vào sự phục hồi và phát triển nền kinh tế 

quốc gia, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam rất mong nhận được sự 

quan tâm hỗ trợ của Quốc hội với đề xuất chương trình ý nghĩa này. 

Thứ hai, về nguồn vốn 

Cần gói hỗ trợ vốn như bơm Oxy cho Doanh nghiệp. Gói hỗ trợ đó có thể 

lấy từ: 

- Thứ nhất, Nguồn vốn đầu tư công được Quốc hội thông qua trong chiến 

lược 5 năm, có các gói hiện dự án đã có chủ trương nhưng cần một hai năm tới 

mới có thể thực hiện… 

- Thứ hai, Sau khi cân nhắc các chỉ số nợ nước ngoài thì có thể cân nhắc 

lấy một phần từ dự trữ ngoại hối; 

- Từ các ngân hàng: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá rất cao việc 

Ngân hàng Nhà nước vừa qua đã ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN ngày 

07/9/2021, trong đó quy định điều kiện giãn nợ trong vòng 12 tháng là rất kịp thời.  

Nhưng trong thực tiễn, rất nhiều hội viên chưa hưởng lợi từ chính sách này. 

Vì theo Thông tư 14/2021/TT-NHNN, điều kiện tiên quyết là phải chứng minh 

doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi COVID-19. Vậy thì quyền của ngân hàng là rất 
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lớn và ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng trong việc 

đề xuất các khó khăn này, giãn nợ, cơ cấu lại nợ và không chuyển nhóm cũng ảnh 

hưởng đến lợi nhuận ngân hàng, làm chậm trễ vấn đề hỗ trợ cho hội viên.  

Vì vậy, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem 

xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xem các doanh nghiệp đều khó khăn như nhau 

và được giãn nợ đồng loạt 6-12 tháng, ít đi kèm với điều kiện, không để xuống 

nhóm nợ, trừ các ngành vẫn hoạt động tốt trong đại dịch như ngành y tế, thực 

phẩm, sắt thép…  

Đề xuất: Hotline của Ngân hàng Nhà nước tại địa phương hay UBND 

tỉnh, thành tiếp nhận thông tin doanh nghiệp và hỗ trợ làm việc với ngân hàng để 

trả lời trong 1 tuần. 

Thứ ba, về phân bổ vaccine COVID-19 

Tính đến thời điểm hiện tại, độ phủ vaccine đang tập trung chủ yếu ở các 

thành phố lớn như Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian 

tới, đề xuất ưu tiên dành vaccine cho các tỉnh, thành phố tập trung nhiều khu 

công nghiệp, địa phương sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu và mặt 

hàng xuất nhập khẩu trọng điểm của nền kinh tế, địa phương có điểm đến thu 

hút khách du lịch trong và ngoài nước. 

II. Tiếp theo là phát triển bền vững nền kinh tế 

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có một số đóng góp đề xuất như sau:  

Thứ nhất, giai đoạn 2021 - 2030 là giai đoạn cực kỳ quan trọng để khẳng 

định Việt Nam có thể trở thành nước phát triển được hay không (giống như giai 

đoạn 13-20 tuổi của con người nếu giai đoạn này dinh dưỡng tốt thì khẳng định 

năm 25-30 tuổi sẽ cao 1m9 hay không? còn nếu dinh dưỡng kém thì chưa đến 

lúc nhưng đã biết chắc chắn năm 30 tuổi không lớn đến 1.5m). Vì thế,  các chính 

sách tư nhân hoá đẩy mạnh trong 10 năm nữa là cực kỳ quan trọng, nếu không 

làm được đất nước sẽ không thể lớn mạnh mà mãi là 1 nước thu nhập trung bình 

(dạng cao 1.5m). 

Thứ hai, nếu đất nước thật sự muốn những tinh hoa của cả dân tộc đều có 

cơ hội thì phải mở cửa chính sách tuyển dụng người tài, không bó hẹp phạm vi 

và đối tượng. Tuyển dụng công chức và ký hợp đồng làm công chức (kể cả lãnh 

đạo các cơ quan công quyền) theo cơ chế mở cửa cho tất cả những tinh hoa của 

đất nước có mong muốn đều có cơ hội như nhau. Công chức khi hết hạn hợp 

đồng thì lại trở về ký hợp đồng lao động làm các công việc khác. 

Thứ ba, tỷ lệ doanh nhân, trí thức trong Quốc hội cần tăng lên nhiều. 

Hiện nay tỷ lệ này quá thấp, không đảm bảo việc phát triển kinh tế và hội nhập 
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quốc tế. Chuyên nghiệp hoá đại biểu Quốc hội với vai trò lập pháp nên hạn chế 

những đại biểu thuộc cơ quan hành pháp tham gia. 

Thứ tư, tập trung ưu tiên chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp chế 

biến, chế tạo, tạo ra một nền sản xuất vững bền. Đặc biệt là các nguyên liệu gốc 

tạo ra giá trị gia tăng thực thụ và bền vững (tránh trở thành nền kinh tế gia 

công), phát huy lợi thế một số nguyên liệu cơ bản mà Việt Nam có. 

Thứ năm, có các chính sách ưu đãi đặc biệt cho Doanh nghiệp khởi 

nghiệp từ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, khuyến khích đầu 

tư cho khởi nghiệp thông qua miễn giảm thuế cho nhà đầu tư, ưu đãi mặt bằng, 

vốn, công nghệ và đầu tư bằng vốn Nhà nước. 

Thứ sáu, Doanh nghiệp nhà nước không làm những gì Doanh nghiệp tư 

nhân làm được (để thúc đẩy phát triển Doanh nghiệp tư nhân); Doanh nghiệp 

lớn không làm những gì Doanh nghiệp nhỏ làm được (để thúc đẩy phát triển 

công nghiệp và dịch vụ phụ trợ). 

Thứ bảy, miễn thuế Thu nhập cá nhân cho các nhà đầu tư dùng lợi 

nhuận đầu tư cho thể thao, giáo dục, y tế và công nghệ cao. Có chính sách ưu 

đãi cao nhất cho ba lĩnh vực đầu tư này về đất đai, hỗ trợ vốn, thuế và đặc biệt 

khuyến khích đầu tư kết hợp giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước 

ngoài (tiêu chí nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn là nhà đầu tư có lịch sử trong 

lĩnh vực lựa chọn). 

Thứ tám, cần tập trung và tạo đột phá trong lĩnh vực khoa học, công 

nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ 

dân số vàng, tiềm lực quý giá mà nhiều nước thèm muốn. Tuy nhiên từ năm 

2030, Việt Nam sẽ bắt đầu chuyển sang thời kỳ già hóa. 10 năm sắp tới sẽ là 

thời gian vàng mà chúng ta phải tận dụng, bởi vì trong số 20 triệu thanh niên, 

chiếm gần 21% dân số của chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều người trẻ tài năng 

xuất sắc, có tri thức trình độ, có năng lực hội nhập, khả năng tiếp thu khoa học 

công nghệ. Với nguồn nhân lực trẻ dồi dào, nếu áp dụng các thành tựu khoa học, 

công nghệ sẽ giúp chúng ta tăng trưởng nhanh, bắt kịp với thế giới. 

Trên đây là một số ý kiến tâm huyết của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 

đóng góp cho Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Phục hồi và phát triển bền vững, 

với mong muốn góp phần vào sự phục hồi - phát triển bền vững nền kinh tế 

nước nhà. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


