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Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
do dịch COVID-19: Hành động
quyết liệt từ chính phủ
RSM ViệtNam –Chuỗi phân tích chuyên sâumới nhất về dịchCOVID-19



Tổng quan
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Sự bùng phát và lây lan mạnh mẽ 
của Corona vi-rút đã khiến các 
doanh nghiệp chịu tổn thất nặng 
nề. Trong bối cảnh diễn biến của 
dịch bệnh ngày càng khó lường, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 
ký Chỉ thị số 11/CT-TTg vào ngày 
04/03/2020.

Chỉ thị trên nhằm hỗ trợ các 
doanh nghiệp vượt qua khó khăn, 
tiếp tục sản xuất kinh doanh đồng 
thời tiếp tục đẩy mạnh việc phòng 
chống dịch COVID-19.



Các điểm chính của Chỉ thị 11/CT-TTg

1. Ban hành những chính sách ưu đãi dành cho các doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng như: Điều chỉnh lãi suất và phí dịch 
vụ, rút ngắn và đơn giản hóa quy trình cho vay, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp tiếp cận khoản vay

2. Gia hạn thời gian nộp các loại thuế (thuế GTGT, thuế 
TNCN) và tiền thuê đất lên 5 tháng và miễn tiền chậm 
nộp, đồng thời cũng đề xuất đến Quốc hội về việc tăng 
ngưỡng giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

3. Xây dựng chính sách hỗ trợ thuế TNDN, nhất là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ đồng thời hỗ trợ để doanh nghiệp tiếp 
cận các khoản hỗ trợ tài chính

4. Các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh được tạm 
dừng đóng bảo hiểm xã hội và phí công đoàn đến 6/2020 
hoặc 12/2020 (trường hợp dịch không thuyên giảm) đồng 
thời không phạt phí nộp chậm

5. Cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics cho 
các lĩnh vực như hàng hải, hàng không, đường bộ, 
đường thủy nội địa, đường sắt

6. Giảm các loại lệ phí ở các cơ quan địa phương, và chưa 
thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm 
2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của 
doanh nghiệp do Nhà nước quản lý giá

7. Cải cách các thủ tục hành chính hải quan như đơn giản 
hóa quá trình thông quan, hỗ trợ hoàn thuế, gia hạn việc 
nộp thuế

8. Ban hành các hướng dẫn trong việc tìm kiếm nguồn 
nguyên liệu cho hoạt động sản xuất trong nước đồng thời 
đảm bảo đầu ra xuất khẩu, củng cố thị trường nội địa, hỗ 
trợ các hoạt động bán lẻ đồng thời tích cực khai thác cơ 
hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA)

9. Tạm dừng cấp thị thực làm việc cho lao động nước ngoài 
đang làm việc tại Việt Nam đến từ vùng dịch hoặc di 
chuyển qua vùng dịch

10.Có các phương án hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất 
việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và doanh 
nghiệp tìm nguồn lao động thay thế khi thiếu hụt lao động, 
chuyên gia nước ngoài
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Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách 
có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM Việt Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với 
bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM không phải là một pháp nhân tại bất kỳ quyền tài 
phán nào. Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, Công ty được đăng ký thành lập tại Anh và Wales với văn phòng đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Nhãn hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở 
hữu trí tuệ khác được sử dụng bởi các thành viên thuộc mạng lưới đều thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Quốc tế RSM.
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