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ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ  

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

 

Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, các 

doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Để khắc phục những khó khăn này, các doanh 

nghiệp đang trông chờ vào các biện pháp hỗ trợ kịp thời và phù hợp từ Chính phủ Việt Nam. Theo 

đó, một số chính sách đã được ban hành để hỗ trợ các doanh nghiệp đối phó với các tác động tiêu 

cực gây ra bởi sự lây lan không thể dự đoán được của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam cũng như 

trên thế giới. Các chính sách này cụ thể gồm có: 

1.  Tạm dừng đóng vào bảo hiểm xã hội 

Vào ngày 09 tháng 3 năm 2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 

số 797/LĐTBXH-BHXH để cho phép các doanh nghiệp đang trong tình trạng khó khăn do 

Covid-19 sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời hạn tối đa 12 tháng. 

Sau đó, vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã ban hành Công 

văn số 860/BHXH-BT để làm rõ việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất sẽ được áp 

dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành kinh doanh vận tải hành khách, du 

lịch, lưu trú , nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, 

dẫn đến hơn 50% tổng số lao động tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc hoặc doanh 

nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản (không kể giá trị tài sản là đất). Các cơ quan 

hữu quan cũng cần nhanh chóng xử lý các yêu cầu tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

cho đến hết tháng 6 năm 2020 sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của các doanh nghiệp. Trong 

thời hạn tạm dừng, lãi suất thanh toán trễ hạn cũng cũng được miễn. Trong trường hợp đến 

cuối tháng 6 năm 2020 mà đại dịch vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì 

kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ 

hưu trí và tử tuất cho đến tháng 12 năm 2020. 

 

 

HANOI OFFICE: 

Unit 6, 11th Floor, HAREC Bld, 4A Lang Ha, Ba Dinh Dist, Hanoi, S.R.Vietnam 

Tel: +(84.24)3772 6970 / Fax: +(84.24) 3772 6971 

SAIGON OFFICE: 

Unit 1605, 16th Floor, Saigon Riverside Office Center, 2A- 4A Ton Duc Thang, 

Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC, S.R.Vietnam 

Tel: +(84.28) 3822 0076 / Fax: +(84.24) 3772 6971 w
w

w
.d

zu
n

g
sr

t.
co

m
 

tel:+(84.4)3772


2 

 

2.  Lùi thời điểm đóng phí công đoàn 

Một chính sách hỗ trợ khác được ban hành vào ngày 18 tháng 3 năm 2020 bởi Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam, cụ thể là Công văn số 245/TLĐ. Theo đó, các doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi Covid-19 (có 50% lao động trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội phải 

tạm thời nghỉ việc) được lùi thời điểm thanh toán phí công đoàn trong 06 tháng đầu năm 

2020 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Nếu sau thời gian này, đại dịch vẫn chưa thuyên 

giảm và các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, thời gian có thể được lùi cho đến ngày 31 

tháng 12 năm 2020. 

3.  Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 

Đáng chú ý là vào ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 

số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Đặc biệt, Nghị định 

này có hiệu lực ngay tại thời điểm ban hành. Theo đó, kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2020, các 

doanh nghiệp được phép gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu 

nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tiền thuê đất. Quy định cụ thể như 

sau: 

(a) Đối tượng được áp dụng: 

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

kinh tế sau: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng; 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. 

(ii) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động kinh doanh trong các 

ngành kinh tế sau: vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và 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 
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tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua 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. 

(iii) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm. 

(iv) 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 

tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

(v) 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. Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam chịu trách nhiệm công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn 

thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 

(b) Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 

(i) Đối với thuế GTGT (trừ thuê GTGT ở giai đoạn nhập khẩu), doanh nghiệp được 

phép hoãn nộp thuế trong 5 tháng kể từ thời hạn nộp thuế GTGT cho số tiền chịu 

thuế phát sinh trong các kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 

2020 (đối với các trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1 và quý 2 

năm 2020 (đối với các trường hợp kê khai theo quý). Cụ thể: 

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 là chậm nhất 

là vào ngày 20 tháng 9 năm 2020; 

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 là chậm nhất 

là vào ngày 20 tháng 10 năm 2020; 

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 là chậm nhất 

là vào ngày 20 tháng 11 năm 2020; 
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+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 là chậm nhất 

là vào ngày 20 tháng 12 năm 2020; 

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I năm 2020 là chậm nhất là 

vào ngày 30 tháng 9 năm 2020; 

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II năm 2020 là chậm nhất là 

vào ngày 30 tháng 12 năm 2020. 

(ii) Đối với thuế TNDN, các doanh nghiệp cũng được phép gia hạn 5 tháng kể từ thời 

hạn nộp thuế TNDN cho số tiền thuế còn lại của kỳ tính thuế năm 2019 và số tiền 

thuế TNDN tạm nộp trong quý 1 và 2 năm 2020. 

(iii) Đối với hộ gia đình và cá nhân, thuế GTGT và TNCN sẽ được trả chậm nhất vào 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 cho số tiền thuế phát sinh phải nộp trong năm 2020. 

(iv) Về tiền thuê đất, thời hạn trả tiền thuê hàng năm phải nộp vào kỳ đầu năm 2020 

đối với các đối tượng đang được Nhà nước cho thuê trực tiếp theo quyết định 

hoặc hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ được gia hạn 05 tháng. 

4.  Thủ tục vay với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vào ngày 09 tháng 4 năm 2020, Chính phủ 

Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính và đã trả 

trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho nhân viên từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 có thể 

nộp đơn tới Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để yêu cầu được vay không có tài sản 

đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả 

lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng để trả 

lương hàng tháng cho những nhân viên bị ngừng việc. 

------------------------------- 
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Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích. Mục đích của chúng tôi là nhằm cập nhật 

các quy định mới mà không phải là đưa ra bất kỳ tư vấn pháp lý nào. Nếu quý Công ty có cần thêm 

thông tin về bất kỳ vấn đề nào được nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Trân trọng, 

 
 

  

Saigon Office: 

A: Unit 1605, 16th Floor, Saigon Riverside Office Center, 2A-4A Ton Duc Thang, Ben Nghe 

Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  

T: + (84-28) 3822 0076 | F: + (84-24) 3772 6971 

 

Hanoi Office:   

A: Unit 6, 11th Floor, HAREC Building, 4A Lang Ha Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam 

T: + (84-24) 3772 6970 | F: + (84-24) 3772 6971                        

 

Website: www.dzungsrt.com 

 

 

 

 

 

 
 

file:///C:/Users/Vu%20Phuong%20Trang/AppData/Local/Dang%20Viet%20Sanh/AppData/Local/ADMIN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KWE8EOY9/www.dzungsrt.com

