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Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đăng tải Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các 
nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân 
vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (“Dự thảo Nghị quyết”). Dự thảo
này được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến ngày
10/04/2020 giữa Chính phủ và các địa phương nhằm chia sẻ khó khăn cùng cộng
đồng doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động của dịch Covid-19. Theo đó, 
Chính phủ chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các Bộ, Ủy ban Nhân dân
tỉnh như sau:

MỘT SỐ NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý

Tiếp tục bổ sung đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất và tăng
thời gian gia hạn; miễn, giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), Thu 
nhập cá nhân (“TNDN”), Giá trị gia tăng (“GTGT”)

• Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng là các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác dầu khí, kinh doanh xăng dầu;

• Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế Tài nguyên, thuế Tiêu thụ đặc biệt
(“TTĐB”);

• Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN;

• Miễn, giảm thuế Bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu đầu vào của các ngành 
vận tải;

• Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới 
hết năm 2020; các chính sách ưu đãi về thuế TTĐB đối với ngành ô tô nội;

• Giảm 50% thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2020;

• Miễn, giảm 50% thuế suất thuế GTGT (hiện nay là 10%) cho các hàng hóa dịch
vụ gặp khó khăn, hàng hóa nguyên vật liệu;

• Tạm thời giảm, miễn thuế TNDN, thuế TNCN đối với doanh nghiệp, hộ kinh
doanh cá thể để áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020;

• Xem xét việc hoàn thuế GTGT trong năm 2020 cho một số ngành nghề bị ảnh 
hưởng nặng, trực tiếp bởi dịch Covid-19 như hàng không, du lịch;

• Tăng thời gian gia hạn nộp thuế TNDN năm 2019, thuế GTGT, thuế TNCN, tiền 
thuê đất lên 01 năm (Nghị định số 41/2020/NĐ-CP là 05 tháng);

• Xem xét cho phép chậm nộp một phần thuế Xuất khẩu trong thời gian 
khoảng 05 tháng (đến hết Quý II/2020); kịp thời điều chỉnh có thời hạn các 
mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu đối với một số lĩnh vực như thuế nhập 
khẩu xăng dầu đối với ngành hàng không;

• Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 8, Nghị định 
số 20 về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, để cho phép xử 
lý hồi tố đối với các năm 2017, 2018, thời hạn hoàn trả là 05 năm.

Tiếp tục miễn, giảm lãi suất, chi phí, gia hạn nợ đối với các khoản vay

• Miễn, giảm lãi suất, chi phí đối với các khoản vay mới và các khoản vay hiện 
hữu của doanh nghiệp khoảng 2%;

• Cung cấp các khoản vay ưu đãi về lãi suất cho: (i) các doanh nghiệp có quy 
mô vừa và lớn chịu thiệt hại nặng do dịch Covid-19, thời hạn vay từ 06-09 
tháng; (ii) các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, thời hạn vay từ 03-
06 tháng.

Về vấn đề nhập cảnh, giấy phép lao động của chuyên gia, cán bộ quản lý, 
lao động kỹ thuật

• Áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh 
nghiệp, lao động kĩ thuật trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được 
nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp;

• Gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật người nước 
ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cấp 
giấy phép lao động cho các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật người nước ngoài
mới để thay thế cho những chuyên gia nước ngoài không được nhập cảnh 
hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Một số giải pháp đáng chú ý khác:

• Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, rà soát các vướng mắc về 
thể chế, nhất là về đầu tư, sản xuất kinh doanh..., sớm đề xuất giải pháp sửa 
đổi, hoàn thiện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh;

• Thực hiện thống nhất mã số HS hàng hóa xuất nhập khẩu phù hợp với các 
nước khác, nhất là khối EU giảm bớt khó khăn khi áp mã thuế.
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CHIA SẺ CỦA DELOITTE VIỆT NAM

Trong bối cảnh các doanh nghiệp trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 
các giải pháp đề xuất tại Dự thảo Nghị quyết nếu được triển khai thực hiện sẽ đóng vai trò thiết thực trong việc giảm bớt gánh nặng chi phí cho cộng
đồng doanh nghiệp, góp phần ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Đáng lưu ý, các giải pháp đề xuất nêu trên được Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, Ngành nghiên cứu, bổ sung ngay sau khi ban hành một loạt các
biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân như Nghị định về giãn nộp thuế và tiền thuê đất (Nghị định số 41/2020/NĐ-CP), Nghị quyết về gói hỗ trợ
trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (Nghị quyết số 42/NQ-CP),… Theo quan sát của Deloitte, các nội dung này sắp tới cũng sẽ
được thảo luận tại Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, 
tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 04/2020.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị Quý Doanh nghiệp trên cơ sở nghiên cứu các giải pháp tại Dự thảo Nghị quyết, chuẩn bị các ý kiến đóng góp, kiến nghị
để Chính phủ có thể sớm hoàn thiện và tiếp tục ban hành các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn hiện nay.

Deloitte sẽ thường xuyên theo dõi và cập nhật tới quý Doanh nghiệp về các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Cùng với Deloitte Vùng Đông Nam Á, Deloitte Việt Nam đã thành lập nhóm tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19, giải quyết 
những vấn đề cấp bách như: vấn đề thanh khoản, thiếu hụt nguồn vồn lưu động, cơ cấu nợ, hoặc hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp về quản trị hiệu quả, 
tiết giảm chi phí, soát xét và quản trị rủi ro liên quan đến các điều khoản hợp đồng, đảm bảo tính hoạt động liên tục do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nếu Quý Doanh nghiệp có bất cứ vướng mắc nào, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.
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Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mạng lưới các hãng 
thành viên trên toàn cầu – mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý. Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”) không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại website 
www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.

Deloitte là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các dịch vụ Kiểm toán & Đảm bảo, Tư vấn, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị 
Rủi ro, Tư vấn Thuế & Pháp lý và các dịch vụ liên quan. Với mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu tại hơn 150 quốc 
gia và vùng lãnh thổ, Deloitte cung cấp dịch vụ cho 80% các doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 500®. Vui lòng 
kết nối với chúng tôi tại www.deloitte.com để hiểu thêm về những hoạt động đang được thực hiện bởi khoảng 312.000 
chuyên gia tư vấn của Deloitte nhằm kiến tạo và lan tỏa những ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Về Deloitte Châu Á Thái Bình Dương 

Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và các đơn vị trực thuộc
của Deloitte Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại hơn 100 thành phố trong khu vực, bao gồm
Auckland, Bangkok, Beijing, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, 
Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei, Tokyo và Yangon. Tại các nước thành viên, các hoạt động kinh doanh được thực
hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt. 

Về Deloitte Việt Nam

Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm gần 30 năm tại thị trường 
Việt Nam, và là một phần của Mạng lưới Deloitte Toàn cầu – một trong bốn hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành lớn nhất 
trên thế giới. Deloitte Việt Nam có hơn 1.000 nhân viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, được tận dụng
toàn bộ thế mạnh của mạng lưới Deloitte Châu Á Thái Bình Dương. Thông qua mạng lưới rộng lớn này, Deloitte Việt Nam 
cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng tới khách hàng, bao gồm Tư vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị Rủi ro & Quản trị Công ty, 
Tư vấn Thuế & Pháp lý, Tư vấn, Kiểm toán & Đảm bảo và các Dịch vụ Đào tạo chuyên ngành.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung là “Mạng lưới các công ty 
Deloitte”) và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra 
những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người đọc và sẽ
không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Mạng lưới các công ty Deloitte cung cấp. Những
thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. 

Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh 
doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn. Không một hãng thành viên nào thuộc Mạng lưới các công ty 
Deloitte chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra do kết quả của việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán
ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào. Thời điểm người
đọc nhận được tài liệu này và không có bất kỳ phản hồi nào tới Deloitte, chúng tôi sẽ coi là người đọc đã đồng ý và chấp
thuận với các thông tin và nội dung nêu trên.
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