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COVID-19 tại Việt Nam: tác động của biến thể Delta
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• Làn sóng COVID lần thứ tư ở Việt Nam được coi là chính thức bắt đầu vào ngày 29 
tháng 4 năm 2021

• Đây là đợt bùng phát COVID có sức tàn phá nặng nề nhất ở Việt Nam kể từ khi đại dịch bắt 
đầu

• Chiến lược “zero-COVID” (không có ca nhiễm COVID) trước đây của Việt Nam kết hợp giữa 
việc kiểm soát đi lại nghiêm ngặt, truy vết và cách ly đã không còn hiệu quả trước sự tấn công 
của biến chủng Delta

• Đến cuối tháng 8, hàng chục nghìn người đã chết vì COVID, so với con số 1.000 người vào 
tháng trước đó. 

• Đến giữa tháng 11, đã có 1,21 triệu ca nhiễm và 24.882 ca tử vong

• Trung tâm kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh, bị ảnh hưởng nặng nề nhất
• 452.722 ca nhiễm
• 17.307 ca tử vong



Các Phát hiện chính từ Vòng 4 của Khảo sát sức khỏe 
DN (KSSKDN) (1)
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• Do tác động của các đợt bùng phát COVID và do các biện pháp phong tỏa và giãn 
cách XH kéo dài, các DN bị ảnh hưởng nặng nề ở tất cả các mặt

• Tỉ lệ DN phải đóng cửa đạt mức cao chưa từng thấy

• Số giờ hoạt động giảm một cách đáng kể

• Doanh số bị ảnh hưởng bởi những xáo trộn chưa từng có trong các chuỗi cung ứng

• Doanh số bị giảm nhiều nhất kể từ tháng 6 năm 2020, đặc biệt là ở Tp HCM và Hà Nội

• Nhờ việc thu thập dữ liệu cho Vòng 4 diễn ra khi có những thay đổi nhanh chóng 
trong các chính sách về phong tỏa, chúng tôi thấy có một số dấu hiệu phục hồi 
đáng khích lệ

• Các DN đang dần mở cửa hoạt động trở lại ở Tp HCM trong giai đoạn tháng 10 và tháng 11

• Doanh số dự kiến phục hồi hàng tuần trên cả nước

• Đặc biệt ở Tp HCM, niềm tin của DN ngay lập tức cải thiện sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ 
vào ngày 01 tháng 10



Các Phát hiện chính từ Vòng 4 của KSSKDN (2)
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• Mặc dù hàng loạt DN đóng cửa và doanh số sụt giảm nhưng đến Vòng khảo sát
thứ tư thì các DN chủ yếu sử dụng biện pháp điều chỉnh việc làm theo hướng
điều chỉnh cường độ sử dụng lao động

• Tỉ trọng DN sa thải lao động không tăng trong thời gian từ Vòng 3 đến Vòng 4
• Thay vào đó, các DN chuyển sang cho nghỉ phép và giảm giờ làm kèm giảm lương – điều này

ngụ ý rằng có tác động đáng kể đối với thu nhập của người lao động
• Kết quả này cũng củng cố thêm cho phát hiện của chúng tôi từ các vòng trước, rằng các DN 

đã cắt giảm lao động hết mức có thể

• Với việc DN giảm sử dụng lao động, việc làm ròng giảm sút, đảo ngược xu hướng
ở các vòng trước

• Mặc dù tỉ lệ DN có vấn đề về dòng tiền trong giai đoạn trước mắt chỉ tăng nhẹ
nhưng có sự gia tăng đáng kể về tỉ lệ DN dự kiến sẽ gặp phải các vấn đề về thanh
toán

• Một tỉ lệ lớn DN (7 phần trăm) cũng dự kiến sẽ nộp đơn xin phá sản



Các Phát hiện chính từ Vòng 4 của KSSKDN (3)
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• Các doanh nghiệp tiếp tục dựa vào công nghệ để điều chỉnh, với tỷ lệ người lao 
động làm việc tại nhà và bán hàng trực tuyến tăng hơn gấp đôi so với tháng 1 
năm 2020 ở các thành phố lớn

• Tỉ lệ DN được nhận hỗ trợ của chính phủ tăng gần 60%, phần lớn là do giãn hoãn 
và giảm thuế 

• Tiêm chủng là bàn đạp để phục hồi: các DN có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn lạc quan 
hơn về doanh số bán hàng trong tương lai 

• Tỷ lệ tiêm chủng ở các thành phố đạt mức cao nhưng ở các tỉnh khác thì tỷ lệ
tiêm chủng vẫn dưới ngưỡng cần thiết để có thể đạt miễn dịch cộng đồng

• Ở Tp HCM và Hà Nội, mức độ ủng hộ việc áp dụng biện pháp phong tỏa trong
tương lai ở mức thấp nhưng ở các tỉnh thì đạt mức cao hơn



Bài học chính sách rút ra
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• Hoàn thành bao phủ vắc-xin là điều bắt buộc
• Đại dịch đã mang lại tác động nghiêm trọng, nhưng có dấu hiệu lạc quan với tỷ lệ tiêm chủng

gia tăng
• Trong Vòng 4 KSSKDN, sự phân mảnh về chính sách ứng phó với COVID ở cấp tỉnh dẫn tới

những lúng túng và đứt gãy trong các chuỗi cung ứng. Ở các địa phương có tỉ lệ bao phủ vắc-
xin thấp, tỉ lệ ủng hộ biện pháp phong tỏa trong các đợt tiếp theo vẫn ở mức cao, vì vậy
phong tỏa có thể dẫn tới những đứt gãy trong tương lai khi có các đợt bùng phát mới. Với
điều kiện địa lý của Việt Nam, chỉ cần một số ít tỉnh thành đóng cửa là đã đủ để dẫn tới
những nút cổ chai và tình trạng ách tắc. 

• Do tác động đáng kể đối với việc làm/tiền lương và rủi ro cao về mất khả năng
thanh toán và vỡ nợ trong DN: Chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ thông qua việc

• Đơn giản hóa thủ tục nhằm tăng tỉ lệ DN được hỗ trợ
• Tăng cường sử dụng các biện pháp phi tài khóa như cho vay, bảo lãnh – bao gồm những

khoản vay và bảo lãnh nhằm hỗ trợ việc thuê tuyển sử dụng lao động và trả lương

• Mở rộng hỗ trợ tài chính và tư vấn về áp dụng công nghệ số, chẳng hạn như áp dụng các giải
pháp về số hóa, quản lý chuỗi cung ứng, v.v...



COVID-19 đang ảnh hưởng tới các DN như thế nào
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Cú sốc COVID-19 tác động thông 

qua nhiều kênh, nhưng rất khó để 

dự đoán mức độ và đối tượng bị 

tác động nhiều hơn.

KSSKDN dưới tác động của 

COVID là một khảo sát nhanh 

được thiết kế nhằm đo lường tác 

động của các cú sốc đối với doanh 

số của DN và việc làm, tình hình 

hoạt động, kỳ vọng cũng như các 

cơ chế điều chỉnh của DN và tiếp 

cận hỗ trợ của chính phủ.

Các câu trả lời của 
DN và chính phủ

Hỗ trợ của chính phủ
Chính phủ có thể hỗ trợ bằng công cụ tài 
khóa cho các DN bị ảnh hưởng tiêu cực

Tác động của phong tỏa
Các biện pháp y tế công cộng yêu 

cầu các DN không thiết yếu phải 

đóng cửa

Các cú sốc phía cầu
Suy thoái kinh tế làm suy giảm lực 

cầu trong nước và nước ngoài

Các cú sốc tài chính
Các cơ hội huy động tài chính trở 

nên càng bị bó hẹp 

Sự bất định

Tình trạng bất định làm giảm đàu tư 

và đổi mới sáng tạo

Cú sốc tạm thời, nhắm tới các DN không thiết yếu, 

chủ yếu là trong lĩnh vực bán lẻ, khách sạn/nhà 

hàng (du lịch), và dịch vụ cá nhân.

Cú sốc trên diện rộng. Sẽ đặc biệt ảnh hưởng tới 

các DN sản xuất hàng lâu bền, hàng may 

mặc/dệt may và các DN phụ thuộc vào xuất 

khẩu  (CN chế tạo & dịch vụ – vd du lịch).

Các cú sốc phía cung
Suy giảm về lao động và đầu vào trung 

gian, các chuỗi giá trị toàn cầu bị đứt 

gãy

Vd., DN phụ thuộc vào nhập khẩu bị ảnh hưởng.

Nguồn tín dụng khả dụng trở nên kém chất lượng 

hơn, đồng thời sự suy giảm về lực cầu cũng ảnh 

hưởng tới khả năng tiếp cận tài chính

Công nghệ số
DN có thể điều chỉnh bằng cách áp dụng 
công nghệ số và các mô hình kinh doanh 
mới

Các biện pháp về việc làm
DN  có thể điều chỉnh bằng cách 
thắt chặt lực lượng lao động và 
bảng chi lương



Khảo sát sức khỏe DN Việt Nam (KSSKDN)
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Trung bình 30 ngày, biểu đồ đi lại theo Google quanh các trạm trung chuyển, 
các cơ sở bán lẻ, tạp hóa và nơi làm việc;
Số ca nhiễm COVID mới, trung bình 7 ngày

Bình quân xu hướng đi lại 
theo dữ liệu Google

Số ca nhiễm 
mới
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• Ngân hàng Thế giới đã phối hợp với Tổng cục
Thống kê thực hiện KSSKDN vào tháng 6 năm 2022 
(Vòng 1), tháng 9/T10 năm 2020 (Vòng 2), T1/2021 
(Vòng 3), và T9-11/2021 (Vòng 4); 

• Vòng 4 theo dõi kết quả hoạt động của DN từ 3 
Vòng đầu tiên, trong đó đặc biệt chú trọng tới tình
hình tiêm chủng vắc-xin và mức độ ủng hộ các
chính sách về phong tỏa.

• Vòng 4 của khảo sát được thực hiện sau khi dịch
bùng phát và các đợt phong tỏa được thực hiện. 

• Làn sóng COVID lần thứ tư ở Việt Nam được coi là
chính thức bắt đầu vào ngày 29/4/2021

• Thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM):
o Giãn cách XH (Chỉ thị 15) bắt đầu vào ngày 31/3
o Phong tỏa (Chỉ thị 16) bắt đầu vào ngày 9/7 và kết

thúc vào ngày 1/10
• Hà Nội:

o Phong tỏa (Chỉ thị 16) bắt đầu vào 24/7 và kết thúc
vào ngày 21/9

• Các tỉnh, thành khác: 
o Phong tỏa (Chỉ thị 16) bắt đầu ở 19 tỉnh phía Nam 

vào ngày 19/7, bắt đầu được nới lỏng ở một số tỉnh
vào ngày 7/9



Đặc điểm mẫu
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Theo lĩnh vực Theo địa bàn Theo quy mô

Nông nghiệp
CN chế tạo
Thương mại
Khác

Nhỏ
Vừa 
Lớn

• Các doanh nghiệp được lấy mẫu ngẫu nhiên từ Khảo sát Áp dụng Công nghệ, được thực hiện gần đây vào tháng 2 
năm 2020. Mẫu đại diện cho ba loại quy mô DN khác nhau và bốn lĩnh vực tổng thể: nông nghiệp, công nghiệp chế
tạo, thương mại (bán buôn và bán lẻ) và các ngành dịch vụ khác.

• Có 458 DN trong mẫu khảo sát ở Vòng 4 của KSSKDN
• Theo lĩnh vực: Nông nghiệp (62 DN), CN chế tạo (198), Thương mại (113), và Các dịch vụ khác (116)
• Theo quy mô: Nhỏ (250), Vừa (120), và Lớn (119)
• Theo địa bàn: Hà Nội (145), Tp HCM (119), và Khác (225)



Đặc điểm khác biệt của Vòng 4 KSSKDN 
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Gần một nửa số DN được phỏng vấn
sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ tại

Tp HCM vào ngày 1 tháng 10

Trước 01/10
01/10-06/10
06/10-15/10
Sau 15/10

• KSSKDN Vòng 4 khác so với các vòng trước ở chỗ Vòng 4 được
thực hiện trong giai đoạn đang bùng phát COVID, giữa lúc có
những thay đổi nhanh chóng trong chính sách phong tỏa và giãn
cách XH

• Điều này dẫn tới nhiều thách thức trong quá trình thu thập và phân tích dữ
liệu

• Thu thập dữ liệu
• Số ca nhiễm tràn lan và tình trạng đóng cửa bắt buộc kéo dài ở Tp HCM 

đã làm giảm sút tinh thần của DN, dẫn tới tỷ lệ trả lời thấp
• tỉ trọng DN được giữ lại qua các vòng khảo sát:

• 72 DN (trong tổng số 489 DN) đã rời cuộc khảo sát trong thời gian giữa Vòng 3 và Vòng
4, 48 trong số đó là DN ở Tp HCM

• 41 DN thay thế được bổ sung vào mẫu cuối cùng

• Phân tích dữ liệu
• Do tình hình liên tục thay đổi, các câu trả lời của DN (đặc biệt ở những

câu hỏi liên quan đến tình trạng hoạt động, triển vọng kinh doanh, và kế
hoạch đầu tư) phụ thuộc vào thời điểm phỏng vấn

• Chúng tôi xử lý việc này bằng cách phân chia câu trả lời theo các mốc
thời gian quan trọng trong chính sách phong tỏa



Sự tồn tại và hoạt động của Doanh 
nghiệp
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Đóng cửa hàng loạt
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Tình hình hoạt động
Tỉ trọng DN (%)

Mở cửa                Mở cửa                         Đóng cửa                 Đóng cửa                 Đóng cửa
một phần                    tạm thời                  tạm thời                  vĩnh viễn

(bắt buộc)               (tự lựa chọn)

Tháng 6/2020           Tháng 9-10/2021       Tháng 1/2020     Tháng 9-11/2021

• Chỉ có 71% DN là mở cửa hoàn toàn, 
so với con số 90% hồi tháng 1

• Gia tăng số DN bị đóng cửa tạm thời, 
do bắt buộc hoặc do tự lựa chọn



Mức gia tăng số DN bị đóng cửa chủ yếu đến từ các DN ở 
Tp HCM
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DN đóng cửa
Tỉ trọng (%)

Khác

Tháng 6/2021           Tháng 7-10/2020             Tháng 1/2021                                   Tháng 9-11/2021 

• Tỷ lệ đóng cửa ở các vùng 
địa lý vẫn duy trì ở mức 
tương đương nhau ở 3 vòng 
đầu tiên của KSSKDN, nhưng 
đã tăng lên mức 35% tại Tp 
HCM ở Vòng 4

• Tỷ lệ đóng cửa tương đối cao 
ở mục “Các tỉnh thành khác” 
chủ yếu là do các tỉnh phía 
Nam vẫn phải áp dụng lệnh 
phong tỏa

• Tỷ lệ đóng cửa ở Hà Nội vẫn 
giữ ở mức tương đương như 
ở Vòng 3

• Hà Nội mở cửa trở lại vào ngày 
21/9, hai ngày trước khi bắt 
đầu thu thập dữ liệu tại đây



Mở cửa trở lại một cách dần dần nhưng chưa hoàn toàn 
khi dỡ bỏ phong tỏa ở Tp HCM (ngày 01/10)
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Trước 01/10            01/10 - 15/10          15/10-01/11               Sau 01/11
Ngày phỏng vấn

Khoảng tin cậy 95%

Các DN dần mở cửa trở lại ở Tp HCM • Kể từ khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, các
DN ở Tp HCM đã dần mở cửa trở lại

• Trong số các DN được phỏng vấn sau ngày
01/11, 81% đã mở cửa hoàn toàn, cao
hơn nhiều so với nhóm được phỏng vấn
trước ngày 01/10

• Tuy nhiên, gần 20% DN vẫn chưa hoạt
động một cách đầy đủ, kể cả sau khi
thành phố đã mở cửa được một tháng



Các DN nhỏ và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phi bán lẻ 
có tỷ lệ đóng cửa cao hơn 
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DN đóng cửa
Tỷ trọng trên tổng số DN (%)

DN đóng cửa
Tỷ trọng trên tổng số DN (%)

Nhỏ               Vừa                  Lớn Nông nghiệp         CN chế tạo        Thương mại           Các dịch vụ khác

Tháng 6/2021    Tháng 7-10/2020    Tháng 1/2021              Tháng 9-11/2021Tháng 6/2021    Tháng 7-10/2020    Tháng 1/2021              Tháng 9-11/2021

• Các DN nhỏ phải đóng cửa nhiều hơn do các đợt bùng phát COVID và phong tỏa
• Tỷ lệ đóng cửa của các DN trong “Các dịch vụ khác” (22%) cao hơn đáng kể so với các

DN ở các lĩnh vực khác



Số giờ hoạt động giảm chưa từng có
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Thay đổi về số giờ hoạt động so với năm 2019
Tỉ trọng DN

Tháng 6/2021    Tháng 9-10/2020         Tháng 1/2021    Tháng 9-11/2021 

Tăng                            Giảm                                    Giữ nguyên

• Trong số các DN mở cửa, số giờ
hoạt động giảm một cách đáng kể

• 57% giảm số giờ hoạt động, so với
mức cao tiếp theo là 35% hồi tháng 6 
năm 2020



Đứt gãy chưa từng có trong các chuỗi cung ứng

17

Tháng 9-10/2020      Tháng 1/2021    Tháng 9-11/2021 

Khó khăn trong việc hoàn thành các đơn
hàng do đứt gãy, chậm trễ hoặc vấn đề
với các nhà cung ứng hoặc chuỗi cung
ứng
Tỷ trọng DN (%)

• Có tới 22% người được phỏng vấn
gặp khó khăn trong việc đáp ứng các
đơn hàng do vấn đề với các nhà cung
cấp và các chuỗi cung ứng

• Tỷ lệ này cao gấp đôi so với con số ở các
vòng trước

• Ngoài việc các nhà cung cấp phải đóng
cửa bắt buộc do phong tỏa và lây nhiễm
COVID 19, những hạn chế đi lại phức
tạp do các cơ quan chức năng các tỉnh
áp đặt cũng góp phần gây nên chậm trễ
trong chuỗi cung ứng



Tác động đối với doanh số
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Doanh số bị suy giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2020

19

Tháng 6/2021     Tháng 9-10/2020         Tháng 1/2021    Tháng 9-11/2021 

Tăng                               Giảm                                        Giữ nguyên

Tháng 6/2021     
Tháng 9-10/2020         
Tháng 1/2021    
Tháng 9-11/2021 

Thay đổi về doanh số so với 2019
Tỷ trọng DN (%)

Thay đổi bình quân về doanh số so với 2019)

• 83% DN báo cáo bị suy giảm doanh số so với năm 2019 
• Mức suy giảm doanh số bình quân là 39%, so với mức 16% hồi tháng 1



Mức suy giảm doanh số ở Tp HCM là nặng nề nhất, tiếp đến 
là Hà Nội

20

* Đã kiểm soát theo ngày thực hiện khảo sát nhưng các xu hướng vẫn rõ nét

Thay đổi về doanh số so với 2019

Hà Nội 
Tp HCM 
Khác 

Tháng 6/2021     Tháng 9-10/2020         Tháng 1/2021    Tháng 9-11/2021 

• Xu hướng này minh họa tác động rõ rệt của
COVID 19 và các đợt phong tỏa tại các thành
phố lớn

• Mặc dù các xu hướng về doanh số ở 3 vòng trước
theo sát nhau, nhưng ở Vòng 4 thì có sự khác biệt
rõ ràng

• Mức suy giảm doanh số đạt bình quân trên 50% ở 
Tp HCM và gần 40% ở Hà Nội



Tác động nghiêm trọng hơn đối với DN nhỏ và DN dịch 
vụ

21

Nông nghiệp
CN chế tạo
Thương mại
Các dịch vụ khác

Nhỏ
Vừa
Lớn

Tháng 6/2021     Tháng 9-10/2020         Tháng 1/2021    Tháng 9-11/2021 Tháng 6/2021     Tháng 9-10/2020         Tháng 1/2021    Tháng 9-11/2021 

Thay đổi về doanh số so với 2019Thay đổi về doanh số so với 2019

• Các báo cáo KSSKDN trước cho thấy các DN nhỏ phục hồi chậm nhất
• Khi thảm họa giáng xuống ở Vòng 4 thì cũng giáng đòn mạnh nhất vào các DN nhỏ
• Doanh số giảm hơn 40% ở nhóm này, so với 24% ở nhóm DN lớn

• Một điểm không có gì đáng ngạc nhiên là các đợt bùng phát COVID và các đợt phong tỏa ảnh
hưởng nặng nề nhất tới các DN trong lĩnh vực Thương mại và các lĩnh vực dịch vụ khác

• DN hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp chế tạo và Nông nghiệp ít bị ảnh hưởng hơn



Tác động đối với việc làm
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Các DN chủ yếu điều chỉnh cường độ sử dụng lao động

23
*Source: https://vnexpress.net/hon-700-000-nguoi-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-4391910.html

Tháng 6/2021        Tháng 9-10/2020         Tháng 1/2021    Tháng 9-11/2021 

Điều chỉnh việc làm
Tỷ trọng DN

Thuê tuyển             Sa thải        Cho nghỉ      Cho nghỉ         Giảm lương       Giảm giờ
lao động                   lao động     phép             phép có                                         làm

lương

• Tuyển dụng mới lao động giảm đáng kể
nhưng tỉ trọng DN sa thải lao động ở Vòng 4 
không tăng

• Điều này củng cố thêm các phát hiện của chúng
tôi từ các vòng trước rằng DN đã cắt giảm lao
động đến mức tối đa

• Thay vào đó, các DN sử dụng các biện pháp
điều chỉnh lao động theo hướng điều chỉnh
cường độ sử dụng lao động nhiều hơn

• 30% DN cho lao động nghỉ phép, so với mức 3% 
hồi tháng 1

• Tỉ trọng DN giảm lương và giờ làm tương ứng là
24% và 28 %

• Các kết quả này hàm ý là thu nhập của lao
động phải chịu một cú sốc lớn kể cả trong
trường hợp người lao động vẫn có việc làm

• Điều này nhất quán với tình trạng
rút BHXH sớm tăng một cách ồ ạt *

https://vnexpress.net/hon-700-000-nguoi-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-4391910.html


Tuy nhiên, việc làm ròng tiếp tục suy giảm

24

Tháng 6/2021        Tháng 9-10/2020         Tháng 1/2021    Tháng 9-11/2021 

Thay đổi về việc làm so với giai đoạn trước Covid (%)
Nhỏ Vừa Lớn

Thay đổi về việc làm được tính là sự chênh lệch giữa các tỷ trọng việc làm trên số việc làm bình quân 
trong 2 giai đoạn
Mức trung bình theo nhóm được bình quân gia quyền theo trọng số của khảo sát và theo tỷ trọng 
việc làm

• Cho đến tháng 1 năm 2021, việc
làm đã bắt đầu cải thiện đối với
DN vừa và lớn

• Tuy nhiên, xu hướng về việc làm
đã bị đảo ngược ở Vòng 4 đối với
DN vừa và lớn và tiếp tục suy
giảm đối với DN nhỏ



Tác động đối với tài chính và 
thanh khoản
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Dòng tiền của DN bị ảnh hưởng nhẹ

26

Tháng 6/2021        Tháng 9-10/2020         Tháng 1/2021    Tháng 9-11/2021 

Tiền mặt               Tiền mặt             Điều chỉnh                     Chậm thanh      Khách hàng          Nộp đơn
chỉ đủ  trang       chỉ đủ                    điều khoản                   toán                     chậm thanh            phá sản
trải dưới 1           trang trải                hoặc                                                               toán
tháng                    dưới 6 tháng          lịch vay vốn    

Các chỉ số tài chính
Tỷ trọng DN

• Mặc dù DN đóng cửa hàng loạt và
doanh thu sụt giảm mạnh, tỉ trọng DN 
có tiền mặt ở mức đủ để trang trải
cho hoạt động trong thời gian dưới
một tháng chỉ tăng nhẹ kể từ tháng 1 
năm 2021, từ 13% lên 16%

• Tương tự, 37% DN báo cáo có tiền
mặt đủ trang trải dưới 6 tháng, so với
60% vào tháng 6 năm 2020

• Tuy nhiên, tỉ trọng DN phải điều chỉnh
điều khoản vay vốn hoặc lịch vay vốn
và rơi vào tình trạng nợ đọng đã tăng
dần đều



Dòng tiền trở nên ít phụ thuộc hơn vào doanh số

27

Tháng 6/2021     
Tháng 9-10/2020         
Tháng 1/2021    
Tháng 9-11/2021 

K
h

ả
n

ăn
g

th
iế

u
d

ò
n

g
ti

ề
n

tr
o

n
g

3
 t

h
án

g
tớ

i

Thay đổi về doanh số so với 2019 (%)
Phụ thuộc vào tác động cố định theo vùng, lĩnh vực, quy mô

• Nhìn chung, doanh số sụt giảm trong
giai đoạn thiếu hụt dòng tiền

• Một điều đáng phải suy nghĩ là, mối
quan hệ này đã yếu đi qua thời gian qua 
4 vòng KSSKDN

• Điều này có thể đến từ một số nguyên
nhân như sau

• Do sự điều chỉnh thận trọng của các DN 
trước diễn biến của đại dịch (tăng mức dự
trữ, giảm những khoản đầu tư và hoạt động
mở rộng mang tính rủi ro, v.v.. ) 

• Hỗ trợ của chính phủ



Tuy nhiên, DN dự kiến sẽ có những vấn đề đáng kể về 
thanh toán trong tương lai & rủi ro phá sản 
bankruptcy risk

28

Tháng 9-10/2020         Tháng 1/2021    Tháng 9-11/2021 

Dự kiến                                  Khách hàng dự kiến                         Sẽ nộp đơn
sẽ bị chậm                                     sẽ chậm                                       xin phá sản
thanh toán                                     thanh toán 

Các chỉ số tài chính
Tỷ trọng DN

• Mặc dù trạng thái bình thường đã
quay trở lại trên cả nước, và dự kiến
sẽ không có đợt phong tỏa quy mô
lớn nào nhưng DN tiếp tục dự kiến sẽ
có những khó khăn trong tương lai
trong việc thực hiện các nghĩa vụ trả
nợ

• Tỉ trọng DN dự kiến sẽ rơi vào tình trạng
nợ đọng trong 6 tháng tới tăng lên mức
33%, từ mức 24% hồi tháng 1.

• 27% người trả lời KSSKDN cũng dự kiến
sẽ có những chậm trễ trong việc thanh
toán của khách hàng cho họ trong 6 
tháng tới



Kỳ vọng tương lai và những yếu tố
bất định
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Doanh nghiệp trở nên bi quan hơn về triển vọng
doanh số trong tương lai

30

Chú thích: dự kiến doanh số được tính toán là mức bình quân tăng trưởng
doanh số dự kiến của doanh nghiệp theo 3 kịch bản: bi quan, bình thường, lạc

quan

Dự kiến tăng doanh số

20/6: bình quân -
23,59%
T9-T10/20: bình quân
-31,03%
T1/21: bình quân -
23,68%
T9-11/21: bình quân -
36,03%

• Hầu hết doanh nghiệp
dự kiến tăng trưởng
doanh số ở mức âm
trong vòng sáu tháng
tới

• Dự kiến mức tăng
doanh số bình quân
thấp hơn 13 điểm
phần trăm so với thời
điểm tháng 1/2021



Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ở Hà Nội và TP 
HCM, cũng trở nên bất định hơn

31

Ghi chú: mức độ bất định được đo lường là độ lệch chuẩn từ dự kiến tăng
trưởng doanh số của doanh nghiệp theo ba kịch bản: bi quan, bình thường

và lạc quan

20/6
T9-T10/20
T1/21
T9-11/21

Mức độ bất định bình quân về tăng trưởng doanh số (%)

• So với thời điểm
T1/2021, mức độ bất
định đã tăng đáng kể
tại Hà Nội và TP HCM
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Kỳ vọng bình quân về những thay đổi trong kế hoạch đầu tư (%)

Mức độ bất định bình quân về tăng trưởng doanh số (%)
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Kiểm soát các tác động cố định theo lĩnh vực, quy mô và khu vực địa lý.

• Doanh nghiệp dự kiến giảm đầu tư trong vòng 6 tháng tới
• Doanh nghiệp nhỏ là nhóm bị ảnh hưởng tiêu cực nhất, cũng dự kiến giảm đầu tư mạnh nhất: 

5% so với mức giảm 4% của doanh nghiệp cỡ vừa và 3% của doanh nghiệp lớn

• Doanh nghiệp có mức bất định cao hơn về tăng trưởng doanh số cũng dự kiến giảm
đầu tư mạnh hơn trong tương lai

Mức độ bất định tăng ảnh hưởng xấu tới triển vọng đầu tư



Tuy vậy, khi phân tích sâu hơn sẽ thấy triển vọng sáng
sủa hơn được hé lộ qua thời gian

33

Doanh nghiệp trên cả nước dần khôi phục niềm tin (%)
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Ngày phỏng vấn (%)Khoảng tin cậy 95%

Trước 01/10       01/10-06/10              06/10-15/10        Sau 15/10

• Như đã nêu ở trên, việc thu thập dữ liệu cho
Vòng 4 đã diễn ra trong bối cảnh có những
thay đổi nhanh chóng về chính sách phong
tỏa.

• Bởi vậy, các doanh nghiệp được phỏng vấn sau khi
dỡ bỏ lệnh phong tỏa có thể có triển vọng tích cực
hơn so với những doanh nghiệp tham gia phỏng
vấn khi mọi hoạt động còn bị đóng băng

• Để làm rõ sự khác biệt này, chúng tôi đã phân chia 
mẫu theo các mốc ngoặt quan trọng. Tình trạng
bình thường đã được khôi phục tại TP HCM vào
ngày 1/10/2021

• Một phân tích chi tiết hơn cho thấy các doanh
nghiệp trên cả nước đã khôi phục niềm tin xuyên 
suốt giai đoạn khi Vòng 4 đang được thực hiện.

• Các doanh nghiệp được phỏng vấn sau thời điểm
15/10 kỳ vọng doanh số khả quan hơn so với
những doanh nghiệp tham gia phỏng vấn trước
1/10. Sự khác biệt giữa hai nhóm khá lớn, gần
20%.



Dỡ bỏ phong tỏa là một bước ngoặt đối với TP HCM
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Dỡ bỏ phong tỏa là một bước ngoặt đối với doanh nghiệp TP HCM 
(%)

Ngày phỏng vấn

Dự

kiến

tăng

trưởng

doanh

số

trung

bình

(%)

Khoảng tin cậy 95%

Trước 01/10         01/10-06/10                06/10-15/10             Sau 15/10

• Đặc biệt tại TPHCM, việc dỡ 
bỏ phong tỏa đã ngay lập tức 
gia tăng niềm tin của doanh 
nghiệp

• Dự kiến doanh số dù vẫn ở mức 
âm song cũng tăng lên 30%, 
trước khi duy trì ở mức ổn định 
trong thời gian còn lại của đợt 
thu thập số liệu

• Điều này phản ánh rõ ràng tầm 
quan trọng của việc dỡ bỏ 
phong tỏa ngày 1/10 như một 
sự kiện mang tính bước ngoặt



Ứng dụng công nghệ số
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Làm việc tại nhà trở nên phổ biến
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Các cơ chế điều chỉnh
Tỷ trọng doanh nghiệp (%)

Tăng sử
dụng nền
tảng số

Đầu tư vào
giải pháp số

Cơ cấu sản
phẩm

Làm việc tại
nhà

20/6
T9/T10 năm 2020
T1/21
T9-11/21

• Trong suốt thời kỳ đại dịch, tỷ lệ doanh
nghiệp chuyển sang ứng dụng các giải
pháp số đã tăng ổn định. Đến thời
điểm Vòng 4 của Khảo sát:

• 78 đáp viên cho biết đã tăng cường sử
dụng các nền tảng số

• 30% đáp viên đã đầu tư vào giải pháp số

• Việc bố trí làm việc tại nhà đã trở nên
đặc biệt phổ biến tại thời điểm khảo
sát Vòng 4, do thời lượng và cường độ
phong tỏa



Doanh nghiệp tại các thành phố lớn chuyển sang làm việc từ
xa và bán hàng trực tuyến
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Vòng khảo sát

Tỷ trọng doanh số trực tuyến: tại TP lớn so với các nơi khácLàm việc tại nhà: tại TP lớn so với các nơi khác

Vòng khảo sát

Các tác động cận biên từ hồi quy tỷ trọng lực lượng lao động làm việc từ xa theo địa bàn, 
vòng khảo sát và mối tương tác giữa chúng, đã kiểm soát cac tác động cố định theo quy mô

và theo ngành

Các tác động cận biên từ hồi quy tỷ lệ doanh số thu được từ sử dụng nền tảng số, ứng dụng hoặc website, phân
chia theo địa bàn, vòng khảo sát và sự tương tác giữa chúng, đã kiểm soát các tác động cố định theo quy mô và

theo ngành

• Doanh nghiệp tại TP HCM và Hà Nội nhanh nhạy nhất trong việc áp dụng hình thức làm việc tại
nhà và ứng dụng nền tảng bán hàng trực tuyến

• Những điều chỉnh này là do tình trạng phong tỏa kéo dài và các giải pháp giãn cách xã hội tại hai
thành phố.

• Sự khác biệt giữa hai thanh phố và các địa phương khác chỉ thấy rõ trong Vòng 4
• Sự khác biệt này không phải do doanh nghiệp bán lẻ và thương mại tại các thành phố lớn chiếm tỉ trọng cao hơn

so với các nhóm doanh nghiệp khác. Chúng tôi đã kiểm soát các tác động cố định theo ngành khi tính toán hồi
quy.



Ứng dụng nền tảng số góp phần gia tăng doanh số
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Tác động của việc ứng dụng nền tảng số đối với kết quả
hoạt động của doanh nghiệp giai đoạn T9-T11/2021 

Hệ số ước tính sau khi hồi quy kết quả hoạt động của doanh nghiệp về việc
ứng dụng số hóa, đã kiểm soát theo tuần tiến hành khảo sát và các tác động

cố định theo quy mô, khu vực địa lý và theo ngành

% doanh số thương mại
điện tử
Thay đổi bình quân về
doanh số
Xác suất sử dụng lao động
Xác suất sa thải lao động
Số tuần trung bình cho đến
khi bị thiếu dòng tiền

• Việc ứng dụng nền tảng số thường
đi kèm với kết quả kinh doanh khả
quan hơn

• Các doanh nghiệp ứng dụng nền tảng
số có tỉ trọng doanh thu thương mại
điện tử cao hơn và tăng trưởng doanh
số cũng cao hơn

• Tuy nhiên, những doanh nghiệp này
cũng có tình trạng dòng tiền yếu hơn



Chính sách hỗ trợ
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Tiếp cận hỗ trợ

40

• Tính đến thời điểm khảo sát Vòng 4, khoảng 57% doanh nghiệp đã tiếp cận được với một
vài trong số các hỗ trợ của Chính phủ

• Tỷ lệ doanh nghiệp hưởng lợi từ các giải pháp hỗ trợ ở các thành phố lớn như TPHCM và
Hà Nội là thấp hơn

*Đã kiểm soát theo các thời điểm khảo sát song các xu hướng vẫn rất rõ nét

Tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận
chính sách hỗ trợ (%)

Tiếp nhận hỗ trợ: tại TP lớn so với các nơi khác

Các tác động cận biên từ hồi quy về việc tiếp cận với chính sách hỗ trợ chia theo địa bàn, 
vòng khảo sát và mối tương tác giữa chúng, đã kiểm soát cac tác động cố định theo quy mô

và theo ngành

Vòng khảo sát
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Giãn thuế

Giảm thuế TNDN

Cho vay lãi suất thấp (DNNVV)

Hỗ trợ thanh toán (quỹ lương hưu)

Gia hạn trả tiền thuê đất

Gia hạn trả phí công đoàn

Khác

Giảm tiền thuê đất

Đơn giản hóa thủ tục hải quan

Cho vay để trả lương công nhân viên

Giãn thuế (ngành ô tô nội địa)

Giảm phí sử dụng đường bộ

Giảm phí công nghiệp

Tỷ lệ doanh nghiệp được hưởng các
chính sách hỗ trợ (%)

Tháng 1/2021             Tháng 9-11/2021 

Tỷ lệ DN được hỗ trợ gia tăng chủ yếu là do các chính sách
giãn thuế và giảm thuế

• Tiếp cận với tín dụng còn thấp, 
bao gồm tiếp cận với các khoản
vay để trả lương cho công
nhân.



Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi đăng ký nhận hỗ trợ
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Lý do không được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ
Tỷ trọng doanh nghiệp không được hưởng lợi (%)

Không biết
Khó đăng ký xin hỗ

trợ

Không đủ 

điều kiện

Đăng ký nhưng

không được hỗ

trợ

Không cần

hỗ trợ

khác

Tháng 6/2021        Tháng 9-10/2020    Tháng 1/2021    Tháng 9-11/2021 

• Tại thời điểm khảo sát Vòng 4, hiểu
biết về các chính sách hỗ trợ của
Chính phủ đã được nâng cao

• Chỉ 9% doanh nghiệp không được hỗ
trợ cho biết lý do là vì họ không có
thông tin về các chính sách hỗ trợ

• Do nhiều doanh nghiệp cần hỗ trợ
hơn tại thời điểm khảo sát Vòng 4, tỷ
lệ có ý kiến phàn nàn về thủ tục khó
khăn cũng tăng lên

• 26% cho rằng đây là nguyên nhân chính
họ không nhận được hỗ trợ



Tỷ lệ tiêm chủng cao tại các thành phố lớn
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Tỷ lệ bình quân người lao động được tiêm chủng (%)

• Tại thời điểm khảo sát Vòng 4, tỷ lệ tiêm
chủng đã đạt mức cao ở các thành phố
lớn

• 97% tại Hà Nội và 94% tại TP Hồ Chí Minh
• Do có các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, 

ban đầu tại TP HCM, sau đó là Hà Nội

• Tỷ lệ tiêm chủng tại các địa phương khác
còn tương đối thấp, chỉ 56% 

• Đây có thể là vấn đề ảnh hưởng đến niềm tin 
của doanh nghiệp tại các địa bàn này

• Tỷ lệ tiêm chủng thấp ở các nơi khác cũng có
thể là một vấn đề với doanh nghiệp tại TP 
HCM và Hà Nội, do có thể gây gián đoạn chuỗi
cung



Tiêm chủng là điều kiện tiên quyết để phục hồi
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Tỷ lệ bình quân người lao động được tiêm chủng (%)

Đã kiểm soát các tác động cố định theo lĩnh vực, quy mô và khu vực địa lý

Tăng

trưởng

bình

quân

doanh

số dự

kiến

(%)

• Doanh nghiệp có tỷ lệ tiêm chủng cao
hơn cũng lạc quan hơn về doanh số
trong 6 tháng tới



Mức độ ủng hộ các đợt phong tỏa trong tương lai là khá
thấp, nhất là với TP HCM và Hà Nội
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Tỷ lệ ủng hộ của doanh nghiệp đối với các đợt phong tỏa trong
tương lai (%)

Rất ủng hộ

Ủng hộ

Trung lập

Không ủng hộ

Không ủng hộ chút nào

• Các đợt giãn cách xã hội và phong
tỏa kéo dài đã gây thiệt hại cho
doanh nghiệp

• Mức độ ủng hộ việc áp dụng phong
tỏa trong tương lai là thấp, nhất là
ở các thành phố lớn

• Tỷ lệ doanh nghiệp không ủng hộ
phong tỏa trong tương lai tại Hà Nội là
47% và tại TP HCM là 40% 

• Doanh nghiệp tại các tỉnh khác ít có
ý kiến phản đối hơn

• Những địa bàn này ít bị ảnh hưởng bởi
các đợt phong tỏa giai đoạn tháng 7-
tháng 10

• Tỷ lệ tiêm chủng thấp cũng góp phần
dẫn đến thái độ thận trọng hơn
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