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BỐI CẢNH KINH TẾ-XÃ HỘI 
 
Những diễn biến phức tạp và khó lường hiện nay của dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến kinh 
tế thế giới cũng như Việt Nam. Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội Quý I/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
tốc độ tăng trưởng GDP Quý I/2020 của Việt Nam ước tính đạt 3,82%, là mức tăng trưởng thấp nhất trong 
vòng 10 năm trở lại đây. Đây cũng là giai đoạn đầy thách thức và khó khăn đối với các tổ chức, doanh nghiệp 
khi phải đối mặt với các vấn đề như thanh khoản, thiếu hụt nguồn vốn lưu động, cơ cấu nợ, tìm kiếm các giải 
pháp quản trị hiệu quả, tiết giảm chi phí,... để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục. 
 
Trước bối cảnh của dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg (“Chỉ thị số 11”) ngày 
04/03/2020 chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, xem xét đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là các giải pháp về thuế. Theo chỉ đạo đầu tiên này, trong thời gian 
vừa qua, hàng loạt các giải pháp hỗ trợ đã được các Bộ, ngành đề xuất để Chính phủ xem xét, ban hành 
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 
 
Thông qua bản tin này, Deloitte cập nhật một số giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, và đề xuất khác từ các Bộ, 
ngành để các doanh nghiệp được biết, bao gồm:  
 

(i) gói hỗ trợ của Chính phủ cho người yếu thế, bị mất việc và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19; 
(ii) cắt giảm thủ tục, chi phí hành chính cho doanh nghiệp;  
(iii) gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; 
(iv) 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 bởi Covid-19; và  
(v) dự thảo sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về mức chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế Thu 

nhập doanh nghiệp (“TNDN”). 
 

NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ CHỦ YẾU 
 
Gói hỗ trợ của Chính phủ cho người yếu thế, bị mất việc và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 
 
Ngày 10/04/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho 
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trị giá 62.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ dành cho khoảng 20 triệu 
người thuộc 07 nhóm đối tượng khó khăn, cụ thể như sau:  
 
STT Đối tượng Hình thức và mức hỗ trợ  

1 Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng 
lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 
từ 01 tháng trở lên, do các doanh nghiệp gặp khó 
khăn bởi đại dịch Covid-19 không có doanh thu 
hoặc không có nguồn tài chính để trả lương 

1.800.000 VNĐ/người/tháng 

(Thời gian hỗ trợ tính theo thời gian thực tế tạm 
hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 
không lương. Khoản hỗ trợ được trả hằng tháng, 
tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, 
tính từ ngày 01/04/2020 và không quá 03 tháng) 

2 Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính 
và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc 
cho người lao động theo Khoản 3, Điều 98, Bộ 
Luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 04 
đến tháng 06/2020 

Được vay không có tài sản đảm bảo với lãi suất 
0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng 
Chính sách xã hội. Khoản vay bằng tối đa 50% 
tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao 
động theo thời gian trả lương thực tế nhưng 
không quá 03 tháng, để trả phần lương còn lại và 
giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị 



 

3 

 

STT Đối tượng Hình thức và mức hỗ trợ  

ngừng việc. 

3 Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế 
dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh 
từ ngày 01/04/2020 

1.000.000VNĐ/hộ/tháng 
(Hỗ trợ hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của 
diễn biến dịch nhưng không quá 03 tháng. Thời 
gian áp dụng từ tháng 04 đến tháng 06/2020) 

4 Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 
hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện 
hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không 
có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 

1.000.000VNĐ/người/tháng  
(Hỗ trợ hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của 
diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 03 tháng. 
Thời gian áp dụng từ tháng 04 đến tháng 
06/2020) 

5 Người có công với cách mạng đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi hàng tháng; 

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã 
hội hàng tháng 

Được hỗ trợ thêm 500.000VNĐ/người/tháng 
(Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 04 đến 
tháng 06/2020 và được chi trả 01 lần) 

6 Hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia 
trong danh sách đến ngày 31/12/2019 

250.000VNĐ/khẩu/tháng 
(Thời gian áp dụng là 03 tháng, từ tháng 04 đến 
tháng 06/2020 và được chi trả 01 lần) 

7 Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao 
động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời 
điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả 
lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp 
đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng 
lương) 

Được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 
tối đa không quá 12 tháng (áp dụng cho cả người 
lao động và người sử dụng lao động) 

 

 
Nghị quyết cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, 
và gửi thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua 
đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 01/04/2020 đến khi công bố hết dịch, mà không phải xin xác nhận 
của UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. 
 
Cắt giảm thủ tục, chi phí hành chính cho doanh nghiệp 

 
Tại Chỉ thị số 11, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan: 
 

• Xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu 
vi phạm; đồng thời không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật. 

• Đẩy nhanh việc thực hiện và cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính như thông quan, hoàn 
thuế và gia hạn nộp thuế, ... cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
 

Theo đó, ngay trong tháng 03/2020, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các cục Thuế về việc thanh tra, 
kiểm tra trong bối cảnh dịch Covid-19 với một số nội dung chính như sau: 

• Chú trọng công tác chuẩn bị trước khi thực hiện thanh kiểm tra: Yêu cầu người nộp thuế cung cấp 
thông tin theo quy định qua hòm thư điện tử để đảm bảo rút ngắn thời gian làm việc tại trụ sở người 
nộp thuế; thực hiện phân tích chuyên sâu để làm rõ nội dung tập trung sẽ được thanh tra kiểm tra; 
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• Tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Đối với các doanh 
nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì cơ quan Thuế chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra; theo 
đó tiếp tục phân tích rủi ro để báo cáo cấp trên điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra; 

• Không thanh tra, kiểm tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao; 

• Yêu cầu cán bộ tuân thủ quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, thực hiện việc ghi nhật ký thanh tra kiểm 
tra điện tử đầy đủ. 

Tổng cục Hải quan cũng đang điều chỉnh lại kế hoạch thanh kiểm tra của toàn ngành. Trên cơ sở đề nghị của 
các doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã tạm hoãn các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch thực 
hiện trong quý I năm 2020 để chuyển sang quý II, quý III nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có thời gian cũng 
như điều kiện để khắc phục những khó khăn, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu thanh tra của ngành hải quan. 
Riêng đối với kế hoạch thanh tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan cũng đang tổng hợp, nếu trường hợp cần 
thiết thì sẽ báo cáo với Bộ Tài chính để điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành. 
 
Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 

Ngày 08/04/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền 
thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 
số 11. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 
Các nội dung cần chú ý  của Nghị định bao gồm: 

 
1. Đối tượng, phạm vi áp dụng  

 
(i) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế 

sau: 

 
Đối với hoạt động sản xuất: 

• Nông, lâm nghiệp và thủy sản; 
• Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên 

quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế); sản xuất sản 
phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ 
cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ 
khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; 
sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn ghế; 

• Xây dựng; 
 
Đối với hoạt động kinh doanh: 
• Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp 

xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; 
• Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch 

và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch; 
• Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt 

động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim; 
 

(ii) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu 
tiên phát triển theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ; sản phẩm cơ khí 
trọng điểm theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 
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(iii) Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 
(iv) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng. 

 

2. Thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 
 
(i) Đối với các doanh nghiệp, tổ chức:  

 
• Được gia hạn nộp thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) 05 tháng, áp dụng đối với kỳ kê khai từ tháng 03 

đến tháng 06 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và từ Quý I đến Quý II năm 
2020 (đối với trường hợp kê khai theo quý);  

 
• Được gia hạn nộp thuế 05 tháng đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán năm 2019 

(nếu đã nộp thì được điều chỉnh để bù trừ với số phải nộp của các loại thuế khác) và số thuế 
TNDN tạm nộp Quý I, Quý II năm 2020.  

 
(ii) Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh: được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế Thu nhập 

cá nhân (“TNCN”) đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 đến trước ngày 31/12/2020. 
 

(iii) Gia hạn nộp tiền thuê đất đối với tiền thuê đất phải nộp đầu kỳ năm 2020 với thời gian gia hạn là 05 
tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định hiện hành và không muộn hơn 
ngày 31/10/2020. 
 

3. Trình tự, thủ tục gia hạn 
 

• Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê 
đất theo mẫu quy định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai 
thuế theo tháng/quý, chậm nhất là ngày 30/07/2020 (theo phương thức điện tử hoặc phương 
thức khác do người nộp thuế lựa chọn); 
 

• Cơ quan Thuế không phải thông báo về việc chấp nhận đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất 
của người nộp thuế tại thời điểm nhận được đề nghị gia hạn. Trường hợp cơ quan Thuế xác định 
người nộp thuế không thuộc trường hợp được gia hạn như giấy đề nghị, cơ quan Thuế sẽ thông 
báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền 
thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn nhưng không đúng đối 
tượng; 

 

• Trong thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, cơ quan Thuế không tính tiền chậm nộp tiền 
thuế, tiền thuê đất đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn cho đối tượng đúng quy định. 

 
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 
nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 
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Ngày 13/03/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (“Thông tư 
01”) quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện 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.  
 
Một số nội dung đáng chú ý của Thông tư 01 như sau: 
 

• Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ quy định tại Điều 4, Thông tư 01 trên cơ sở đề nghị của khách 
hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về khả năng trả nợ đầy đủ 
nợ gốc và/hoặc lãi của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phù hợp mức độ ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 theo quy định. 

 
• Miễn, giảm lãi, phí: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm 

lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động 
mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp), mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong 
khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ 
công bố hết dịch Covid-19, cho các khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc 
lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký, do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-
19. 

 
• Giữ nguyên nhóm nợ: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ 

đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm gần nhất trước ngày 
23/01/2020 đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, số dư nợ được miễn, giảm lãi theo quy 
định của Thông tư 01 (bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh 
nhóm nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 
23/01/2020 đến ngày liền kề sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Thông tư 01 có hiệu lực thi hành). 
 

Theo tinh thần Thông tư 01, nhiều ngân hàng thương mại đã miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng không có 
khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt 
giảm bởi ảnh hưởng của Covid-19. Theo đó, Quý Doanh nghiệp cân nhắc liên hệ với ngân hàng cho vay để đề 
nghị được hưởng chính sách miễn, giảm lãi, phí theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.    
 
Sửa đổi quy định về trần chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế TNDN tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP 

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về 
trần chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế TNDN. Dự thảo Nghị định sửa đổi nhằm tháo gỡ vướng mắc 
cho các doanh nghiệp khi triển khai quy định này trên thực tế, đồng thời sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết khó 
khăn về vốn trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay. 
 
Một số điểm đáng chú ý trong Dự thảo Nghị định: 

 
• Tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay thuần được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bằng 30% tổng 

lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ cộng 
chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ (EBITDA). 
 

• Chi phí lãi vay thuần được định nghĩa là Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát 
sinh trong kỳ (lưu ý là chi phí lãi vay thuần được sử dụng trong công thức tính toán của cả chi phí lãi 
vay chịu mức khống chế và EBITDA). 
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• Chi phí lãi vay thuần không được trừ trong kỳ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo để xác định 
chi phí lãi vay thuần được trừ trong trường hợp chi phí lãi vay thuần phát sinh của kỳ tính thuế tiếp 
theo thấp hơn mức quy định 30% EBITDA. Thời gian chuyển chi phí lãi vay thuần tính liên tục không 
quá năm (05) năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ. 
 

• Quy định này không áp dụng với các khoản vay của người nộp thuế là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh 
doanh bảo hiểm, các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vay ưu đãi của Chính phủ, các 
khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực 
hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước. 
 

• Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2019 
(năm tài chính 2019). 

 
Ngoài các nội dung nêu trên cơ bản được Chính phủ nhất trí thông qua, Chính phủ cũng đang cân nhắc, xem 
xét bổ sung quy định sau vào Dự thảo Nghị định: 

• Hồi tố áp dụng quy định sửa đổi này cho các kỳ tính thuế 2017, 2018. 
 

* * * 
 

CHIA SẺ CỦA DELOITTE VIỆT NAM 
 
Chúng tôi hiểu rằng đây là một giai đoạn đầy khó khăn và thách thức đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp và 
cho cả nền kinh tế. Trong những ngày này, hơn bao giờ hết, chúng ta đều hướng đến và ưu tiên hàng đầu 
cho vấn đề sức khỏe cũng như sự an toàn của mỗi cán bộ nhân viên, khách hàng, đối tác cũng như toàn bộ 
cộng đồng. Cùng với đó, chúng tôi hiểu rằng mỗi doanh nghiệp đã và đang đưa ra hàng loạt các giải pháp và 
nỗ lực tích cực để xây dựng và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.  
 
Theo đánh giá của Deloitte, các giải pháp nêu trên mang tính cấp bách, tuỳ vào diễn biến của dịch trong thời 
gian tới, Chính phủ và các Bộ ngành có thể sẽ nghiên cứu, đưa ra các biện pháp bổ sung cho phù hợp với tình 
hình thực tế. Chúng tôi cũng khuyến nghị Quý Doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, đánh giá khả năng đáp 
ứng các điều kiện hưởng ưu đãi từ các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ để chuẩn bị kịp thời cho việc áp dụng 
các chính sách trong thời gian sắp tới khi các quy định chính thức được ban hành và có hiệu lực.  
 
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: phân tích 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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