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A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 6 THÁNG NĂM 2021 

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới dần phục 

hồi, một số quốc gia đẩy mạnh việc tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 và đã đạt được những kết quả 

ban đầu, các nước phát triển dần mở cửa trở lại. Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) 

và các tổ chức quốc tế khác đã đưa ra dự báo khả quan về triển vọng kinh tế toàn cầu 1. Các nền kinh 

tế lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU dự báo đạt mức tăng trưởng khá nhờ nỗ lực 

tiêm vắc-xin và ban hành những gói cứu trợ nền kinh tế 2. Thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi 3, 

giá cả hàng hóa thế giới có xu hướng tăng, lạm phát, rủi ro tài chính gia tăng ở một số nền kinh tế lớn, 

ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất và xuất nhập khẩu. Trong nước, tiếp đà những kết quả quan trọng, 

ấn tượng đã đạt được của năm 2020, kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục ổn định, thời tiết những tháng 

đầu năm tương đối thuận lợi, sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm đạt được những kết quả 

khá. Tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 thứ tư bùng phát từ cuối tháng Tư, đặc biệt tại các tỉnh kinh 

tế trọng điểm như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thành 

phố Hồ Chí Minh và hiện vẫn diễn biến phức tạp đã đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý, 

điều hành để phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. 

Trước bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, nhiệm vụ thực hiện “mục tiêu kép” được Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. Các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 được các bộ, 

ngành, địa phương đồng thuận thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, với mục tiêu hàng 

đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh 

vực trong quý II và 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

 
1 Ngân hàng Thế giới (Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu phát hành ngày 8/6/2021) và Liên minh châu Âu (Báo cáo Dự báo 

kinh tế châu Âu mùa xuân 2021, tháng 5/2021) đều dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 5,6% trong năm 2021. Quỹ Tiền 

tệ Quốc tế nhận định, nền kinh tế toàn cầu sau khi tăng trưởng âm 3,5% vào năm 2020, dự kiến sẽ tăng 6% vào năm 2021 

(Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới, phát hành tháng 4/2021). Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), dự báo GDP 

toàn cầu tăng 5,8% trong năm 2021 (Báo cáo Triển vọng kinh tế OECD, ngày 31/5/2021). Tổ chức kinh tế tài chính tư nhân 

Fitch Ratings dự báo GDP toàn cầu năm 2021 tăng 6,3%, cao hơn mức dự báo 6,1% đưa ra trong tháng 3/2021 (Báo cáo 

Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 5/2021). 
2 Mỹ triển khai gói cứu trợ giảm tác động tiêu cực của dịch Covid-19, kích thích nền kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD. Cục Dự 

trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0%-0,25% và duy trì chương trình mua trái phiếu ở mức ít 

nhất 120 tỷ USD/tháng để hỗ trợ tiến trình phục hồi kinh tế Mỹ. FED dự báo, lạm phát toàn phần năm 2021 lên mức 3,4%, 

cao hơn 1% so với mức dự báo vào tháng 3/2021. 

3 Theo WTO, thương mại toàn cầu dự báo sẽ tăng 8,3% trong năm nay và 6,3% vào năm 2022 (Thước đo thương mại hàng 

hóa ngày 28/5/2021). 
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I. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước 

 

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,82%, đóng 

góp 8,17%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36%, đóng góp 59,05%; khu vực dịch vụ tăng 

3,96%, đóng góp 32,78%. 

 

 

Quý II 6 tháng

Khu vực
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Cơ cấu GDP 6 tháng năm 2021 của khu vực khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng; khu vực 

công nghiệp và xây dựng; khu vực dịch vụ như sau: 

 

Nhìn chung, GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu 

năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,05% và 6,77% của cùng kỳ năm 2018 và 2019. Trong cơ 

cấu GDP 6 tháng đầu năm 2021, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất 41,13% , kế đến là khu vực 

công nghiệp chiếm và xây dựng chiếm 37,61%.  

II. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

❖ Trồng trọt: 6 tháng năm 2021 so sánh với cùng kỳ 6 tháng năm 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản; 

12,15%

Công nghiệp và xây 
dựng; 37,61%

Dịch vụ; 41,13%

Thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm; 

9,11%

Nguồn: Tổng cục Thống kê

 

20,55 
Triệu tấn 

Sản lượng lúa 

đông xuân 

3,4%  

68,3 
Tạ/ha 

Năng suất lúa 

đông xuân 

2,6 

tạ/ha 
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❖ Chăn nuôi: 6 tháng năm 2021 so sánh với cùng kỳ 6 tháng năm 2020. 

 

❖ Sản lượng Thủy sản: 6 tháng năm 2021 so sánh với cùng kỳ 6 tháng năm 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bò 

2,5% 

Lợn 

11,6% 

Gia 

cầm 

5,4% 

Trâu 

3,1% 

2.104,8  

nghìn tấn 

 
4,1% 

1.991,5  

nghìn tấn 

 
1,4% 

Tổng số 
 

4.096,3 
nghìn tấn 

 

2,8% 

Nuôi trồng 

Khai thác 
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❖ Sản lượng gỗ khai thác: 6 tháng năm 2021 so sánh với cùng kỳ 6 tháng năm 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp trong quý II/2021 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 11,45% so với cùng kỳ 

năm trước (Quý II /2020 chỉ đạt 1,1%). Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, giá trị tăng thêm ngành 

công nghiệp tăng 8,91%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,42%, cao hơn tốc độ tăng 

5,06% của cùng kỳ năm 2020. 

 
Sản phẩm

 
Tổng số 

 

7.945,6 
Nghìn m3 

 

 
5,7% 
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Tốc độ tăng/giảm một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: 

 

 

IV. Dịch vụ 

 

  

Sản phẩm

5,63%

-0,39%

-5,02%

4,02%

9,02%

10,47%

-5,21%-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Bán buôn, 
bán lẻ

Vận tải, kho 
bãi

Dịch vụ lưu 
trú, ăn uống

Bất động sản Tài chính, 
ngân hàng, 
bảo hiểm

Y tế và hoạt 
động trợ giúp 

xã hội

Nghệ thuật, 
vui chơi và 

giải trí

Tố
c 

đ
ộ

 t
ăn

g/
gi

ảm
 g

iá
 t

rị
 t

ăn
g 

th
êm

 (
%

)

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tốc độ tăng/giảm giá trị tăng thêm một số dịch vụ 6 tháng 
năm 2021

Dịch vụ
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V. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 và so sánh cùng kỳ  

67.081 26.142 35.607 24.660 9.942 

        8,1%          3,9%        22,1%       25,7%        33,8% 

Doanh nghiệp 
thành lập mới 

Doanh nghiệp 
qua lại hoạt động 

Doanh nghiệp 
tạm ngưng có 

thời hạn 

Doanh nghiệp 
chờ giải thể 

Doanh nghiệp đã 
giải thể 

 

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa 

ô tô, xe máy có 3.715 doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.138 doanh nghiệp; xây dựng 

có 881 doanh nghiệp; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác 

có 619 doanh nghiệp; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 563 doanh nghiệp; kinh doanh bất động sản có 

497 doanh nghiệp; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ 

khác có 495 doanh nghiệp; vận tải, kho bãi có 445 doanh nghiệp; giáo dục, đào tạo có 333 doanh 

nghiệp; thông tin và truyền thông có 317 doanh nghiệp; sản xuất phân phối điện, nước, gas 201 doanh 

nghiệp. Trung bình mỗi tháng có 11,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. 

VI. Hoạt động đầu tư 

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2021 

       Tổng cộng: 1.169,7 nghìn tỷ đồng 7,2% 

295,2  
nghìn tỷ đồng 

660,1  
nghìn tỷ đồng 

214,4  
nghìn tỷ đồng 

7,3% 7,4% 6,7% 

Nhà nước Ngoài Nhà nước FDI 

Mức tăng này phản ánh kết quả của các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hiệu quả 

các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp, cũng như xu thế đón đầu dòng 

vốn FDI đang chuyển dịch vào Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được kiểm soát. 
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VII. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 55 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng 

đầu năm, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 4,74 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; 

tiếp đến là Nhật Bản 1,66 tỷ USD, chiếm 17,4%; Đặc khu hành chính Hồng Công (TQ) 856,4 triệu 

USD, chiếm 9%; Trung Quốc 678,1 triệu USD, chiếm 7,1%; Hàn Quốc 573 triệu USD, chiếm 6%; Hoa 

Kỳ 300,6 triệu USD, chiếm 3,1%.  

Tổng vốn FDI đăng ký 

15,27 tỷ USD  2,6% 

 
804 dự án cấp mới 

9,55 tỷ USD 13,2% 

 
460 dự án điều chỉnh 

4,12 tỷ USD 10,6% 

 
1.885 lượt góp vốn mua cổ phần 

1,6 tỷ USD 54,3% 

Tổng vốn FDI thực hiện 

9,24 tỷ USD  6,8% 

 

Chế biến chế tạo 

6,65 tỷ USD Chiếm 72,0% 

 

Bất động sản 

1,28 tỷ USD Chiếm 13,8% 

 
Sản xuất, phân phối điện 

691,1 triệu USD Chiếm 7,5% 

 
Khác 

624,9 triệu USD Chiếm 6,7% 
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VIII. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

       Tổng cộng: 2.463,8 nghìn tỷ đồng 4,9% 

1.984,4  
nghìn tỷ đồng 

224  
nghìn tỷ đồng 

4,5  
nghìn tỷ đồng 

249,9 
nghìn tỷ đồng 

6,2% 2,7% 51,8% 4,4% 

Bán lẻ hàng hóa Lưu trú, ăn uống Du lịch lữ hành Dịch vụ khác 

Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng ước tính đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,2% tổng mức và giảm 

51,8% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam chưa mở cửa du lịch quốc tế để khống chế dịch Covid-

19, đồng thời một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội nên du lịch nội địa kém sôi động. Một số 

địa phương có doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước: Bắc Ninh 

giảm 61,8%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 53,6%; Hải Phòng giảm 46,5%; Hà Nội giảm 44,3%; Đà 

Nẵng giảm 43,5%; Quảng Ninh giảm 36,6%; Cần Thơ giảm 20,3%. 

IX. Xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021 

Xuất khẩu Nhập khẩu 

157,63  
tỷ USD 

159,1  
tỷ USD 

28,4% 36,1% 

Nhập siêu: 1,47 tỷ USD 
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Trong 6 tháng đầu năm 2021 có 25 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 88,9% 

tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58%), trong đó điện thoại và 

linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 25,1 tỷ USD, chiếm 15,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, 

tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 23,7 tỷ USD, tăng 22,1%; 

máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 17 tỷ USD, tăng 63,4%; hàng dệt may đạt 15,2 tỷ USD, tăng 

14,9%; giày dép đạt 10,4 tỷ USD, tăng 27,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,1 tỷ USD, tăng 61,1%; phương 

tiện vận tải và phụ tùng đạt 5,4 tỷ USD, tăng 42,8%. 

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021: 

Thị trường xuất khẩu Kim ngạch So với cùng kỳ 6 tháng năm 2020 

Hoa Kỳ 44,9 tỷ USD  42,6% 

Trung Quốc 24,4 tỷ USD  24% 

EU 19,3 tỷ USD  17,4% 

Asean 13,8 tỷ USD  26% 

Hàn Quốc 10,5 tỷ USD  14,7% 

Nhật Bản 9,9 tỷ USD  6,9% 

Về thị trường nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021: 

Thị trường nhập khẩu Kim ngạch So với cùng kỳ 6 tháng năm 2020 

Trung Quốc 53,4 tỷ USD  53% 

Hàn Quốc 25,2 tỷ USD  21,1% 

Asean 20,9 tỷ USD  47,4% 

Nhật Bản 10,6 tỷ USD  12,3% 

EU 8,1 tỷ USD  16,3% 

Hoa Kỳ 7,7 tỷ USD  9,5% 
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X. Vận tải hành khách 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ 6 tháng năm 2020 

Vận chuyển Luân chuyển 

1.813,5  
triệu lượt khách 

     0,7% 
78,8  

tỷ khách.km 

      5,7% 

        0,6%          96,5%            5,6%          94,9% 

Trong nước Nước ngoài Trong nước Nước ngoài 

Nếu so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sản lượng vận chuyển 6 

tháng đầu năm 2021 giảm 27,3% và luân chuyển giảm 35,6%, trong đó hàng không là một trong 

những ngành chịu thiệt hại rất lớn với sản lượng vận chuyển giảm 40,2% và luân chuyển giảm 62,2%. 

XI. Vận tải hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng 6 tháng năm 2020 

Vận chuyển Luân chuyển 

903,5  
triệu tấn 

     11,5% 
178,0  
tỷ tấn.km 

      11,3% 

        12,0%          12,8%            27,7%          6,0% 

Trong nước Nước ngoài Trong nước Nước ngoài 

Nhìn chung vận tải hàng hóa đã khôi phục hoạt động với mức sản lượng của hầu hết các ngành 

đường 6 tháng đầu năm 2021 đều cao hơn cùng kỳ năm 2019 (năm chưa ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19), trong đó vận chuyển hàng hóa đường bộ tăng 1,1% và luân chuyển tăng 1,3%; đường thủy nội 

địa tăng 9,7% và tăng 18,8%; đường biển tăng 4% và tăng 1,2%; đường sắt tăng 9,2% và tăng 4,8%; 

riêng đường hàng không vẫn gặp nhiều khó khăn với sản lượng vận chuyển giảm 26% và luân chuyển 

giảm 51,8% so với 6 tháng năm 2019. 
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XII. Khách Quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021 

       Tổng cộng: 88.246 lượt người            97,6% 

55.727 
Lượt người 

32.303 
Lượt người 

216 
Lượt người 

                  98,2%                 94,2%                 99,9% 

Hàng không Đường bộ Đường biển 

 

Tỷ trọng so với tổng số  

Châu Á Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc Châu Phi 

88,0% 7,8% 2,8% 0,7% 0,7% 
 

Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế 

nên lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở 

Việt Nam. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 88,2 nghìn lượt người, 

giảm 97,6% so với cùng kỳ năm trước.  
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XIII. Lao động và việc làm 6 tháng đầu năm 2021 

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm Tỷ lệ thất nghiệp chung 

 

               49,9 triệu người 

 

                                  2,3% 

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ 
tuổi 

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm 
công hưởng lương 

 

               2,58% 
                   7,0  

                                    triệu đồng/ tháng 
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B. ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP 
 

Theo khảo sát các doanh nghiệp của Tổng Cục thống kê Việt Nam Quý II/2021. 

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý 

II/2021 vẫn ghi nhận đánh giá tích cực khi có 68,2% số doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất 

kinh doanh quý II/2021 so với quý I/2021 tốt lên và giữ ổn định. 

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

trong quý II/2021 cho thấy: 

Tỷ lệ Về xu hướng kinh doanh 

30,5% Doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý I/2021 

37,7% Doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định 

31,8% Doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn 

39,2% Doanh nghiệp đánh giá xu hướng quý III/2021 sẽ tốt lên so với quý II/2021 

22,2% Doanh nghiệp dự báo quý III/2021 khó khăn hơn quý II/2021 

38,6% 
Doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2021 sẽ ổn 
định 

81,5% 
Doanh nghiệp FDI dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2021 tốt 
hơn và giữ ổn định so với quý II/2021 

76,4% 
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 
III/2021 tốt hơn và giữ ổn định so với quý II/2021 

75,9% 
Doanh nghiệp Nhà nước dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2021 
tốt hơn và giữ ổn định so với quý II/2021 
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Kết quả điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2021 cho thấy: 

Tỷ lệ Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh 

52,7% 
Doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước 
là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp 

49,3% Doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp 

32,1% Doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính 

27,3% Doanh nghiệp cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu 

26,7% Doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu 

25,8% Doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường quốc tế thấp 

22,2% Doanh nghiệp cho rằng lãi suất vay vốn cao 

19,5% Doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao 

19% Doanh nghiệp cho rằng thiết bị công nghệ lạc hậu 

Kết quả điều tra về khối lượng sản xuất của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

trong quý II/2021 cho thấy: 

Tỷ lệ Về khối lượng sản xuất của doanh nghiệp 

34,1% 
Doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý II/2021 
tăng so với quý I/2021 

35,7% 
Doanh nghiệp cho rằng khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý II/2021 
ổn định so với quý I/2021  

30,2% 
Doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý II/2021 
giảm so với quý I/2021 

40% 
Doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất quý III/2021 tăng so với quý 
II/2021 

20,8% 
Doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất quý III/2021 giảm so với quý 
II/2021 

39,2% 
Doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất quý III/2021 ổn định so với quý 
II/2021 
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 Kết quả điều tra về đơn đặt hàng của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 

quý II/2021 cho thấy: 

Tỷ lệ Về đơn đặt hàng của doanh nghiệp 

29,6% Doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý II/2021 cao hơn quý I/2021 

40,4% 
Doanh nghiệp có số đơn đặt hàng quý II/2021 ổn định so với quý 
I/2021 

30% 
Doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý II/2021 giảm hơn so với quý 
I/2021 

37,1% Doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng quý III/2021 tăng hơn quý II/2021 

41,9% 
Doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng quý III/2021 ổn định so với quý 
II/2021 

21% Doanh nghiệp dự kiến đơn hàng quý III/2021 giảm so với quý II/2021 

 

Kết quả điều tra về đơn đặt hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo trong quý II/2021 cho thấy: 

Tỷ lệ Về đơn đặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp 

27% 
Doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới quý II/2021 cao 
hơn quý I/2021 

43,7% 
Doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới ổn định trong 
quý II/2021 

29,3% 
Doanh nghiệp khẳng định có đơn hàng xuất khẩu mới quý II/2021 
giảm hơn quý I/2021 

32,8% 
Doanh nghiệp dự kiến quý III/2021 tăng đơn hàng xuất khẩu mới so 
với quý II/2021 

46,6% 
Doanh nghiệp dự kiến quý III/2021 ổn định đơn hàng xuất khẩu mới 
so với quý II/2021 

20,6% 
Doanh nghiệp dự kiến quý III/2021 giảm đơn hàng xuất khẩu mới so 
với quý II/2021 
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C. CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 
 

Bên cạnh những kết quả đạt được, bước sang quý III, kinh tế - xã hội Việt Nam còn phải đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen 

nhiều mặt bởi tình hình kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp, khó lường. Mặc dù tiêm chủng vắc-xin 

Covid-19 được nhiều nước trên thế giới triển khai mạnh mẽ nhưng sự khác biệt giữa tỷ lệ tiêm chủng 

của các quốc gia và khu vực dẫn đến nguy cơ phục hồi không đồng đều và mong manh của kinh tế 

thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới các ngành thương mại, du lịch, vận 

tải, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm gia tăng sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội.  

Do đó, kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm 2021 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, việc thực hiện 

hiệu quả “mục tiêu kép” là thách thức lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp 

và người dân. Trước mắt, cần thực hiện kiểm soát tốt dịch Covid-19, nhanh chóng triển khai tiêm vắc-

xin phòng Covid-19, cùng với đó là nghiên cứu để chủ động được nguồn vắc-xin trong dài hạn, tiếp 

tục thực hiện các giải pháp doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng, hiệu quả các gói hỗ trợ, tăng 

tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, tập trung một số nội dung trọng tâm sau đây: 

▪ Một là, tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống Covid-19 

hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và người 

lao động, kết hợp với cải cách thể chế kinh tế. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả chiến lược 

vắc-xin; có cơ chế, chính sách để khuyến khích nghiên cứu, sản xuất vắc-xin; cơ chế đóng góp 

và sử dụng Quỹ vắc-xin bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, huy động mọi nguồn lực và 

đóng góp của toàn dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Phấn đấu tối 

đa tỷ lệ người dân Việt Nam được tiêm chủng đầy đủ vacxin; đặc biệt ưu tiên cho những đối tượng 

là lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tại các hệ thống bán lẻ của siêu thị/hệ 

thống phân phối nhằm duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng hàng hóa thiết yếu 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. 

▪ Hai là, chủ động triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19, đặc biệt là người lao động bị mất việc làm tại các khu công nghiệp. Tiếp tục tập 

trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, cải cách quy 

trình, thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ đơn giản, thuận tiện, kịp thời. Hỗ trợ 

cộng đồng doanh nghiệp trong việc tìm thị trường nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng, 

linh kiện thay thế nhằm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, hỗ trợ, 

khuyến khích doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mở rộng đầu 

tư sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. 
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▪ Ba là, điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá linh hoạt, thận trọng, phù hợp với diễn biến thị 

trường trong nước và quốc tế, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô 

khác nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kiểm 

soát và có biện pháp kịp thời để đảm bảo nguồn cung và giá cả của nguyên, nhiên, vật liệu đầu 

vào phục vụ sản xuất trong nước, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản 

và thép xây dựng; không làm đình trệ và khó khăn cho các hoạt động đặc biệt là hoạt động xây 

dựng, thực hiện các Dự án đầu tư lớn, trọng điểm trong ngắn hạn. Có các chính sách phù hợp để 

giảm giá các loại vật liệu tăng giá thời gian vừa qua, đặc biệt là giá sắt, thép; sử dụng chính sách 

thuế phù hợp theo hướng có lợi cho nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu thành phẩm. 

▪ Bốn là, tăng cường đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ những vướng mắc thể chế đầu 

tư công, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng... Chủ động tiếp cận, tìm hiểu và hỗ trợ các 

đối tác, tập đoàn lớn tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực cần tập trung 

thu hút vốn đầu tư nước ngoài; nắm bắt tình hình điều chỉnh các giải pháp thu hút FDI phù hợp. 

Chú trọng đào tạo lao động có tay nghề cao, thuộc các lĩnh vực đang có xu hướng phát triển, đáp 

ứng yêu cầu hội nhập và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

▪ Năm là, chủ động phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương hoạt động quảng bá, kết nối 

tiêu thụ nông sản trên môi trường số (trong điều kiện giãn cách xã hội). Hỗ trợ và đôn đốc các 

Hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt 

động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, ngành hàng, tìm kiếm mở rộng thị trường trong 

nước, để nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn đã vào vụ 

hoặc sắp thu hoạch ở các địa phương. Hướng dẫn các sàn giao dịch thương mại điện tử tạo điều 

kiện cho người bán, thương nhân kinh doanh nông sản tham gia sàn, đào tạo kỹ năng và vận 

hành hoạt động kinh doanh trực tuyến; hỗ trợ vận chuyển; thanh toán trực tuyến; hỗ trợ và ưu tiên 

các thương nhân kinh doanh nông sản tham gia các Chương trình ngày mua sắm trực tuyến; gian 

hàng trực tuyến quốc gia…; vận động người dân ưu tiên dùng hàng trong nước, ủng hộ doanh 

nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

▪ Sáu là, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng chống thiên tai, cảnh báo 

mưa lũ, sạt lở, tác động của hạn hán, xâm nhập mặn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tới sản xuất 

và cuộc sống của người dân. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc 

làm. Thực hiện tốt công tác trợ giúp đột xuất, bảo đảm người dân khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ 

trợ kịp thời, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.  
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D. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ KINH DOANH TRONG BÌNH THƯỜNG MỚI 
 

Có nhiều phương thức để giải quyết vấn đề kinh doanh trong giai đoạn “Bình thường mới”, tuy nhiên, 

các phương thức vẫn có các vấn đề chung. Các doanh nghiệp sẽ cần phải khám phá những cách 

thức làm việc mới, điều chỉnh chuỗi cung ứng, đáp ứng các nhu cầu chưa từng có và đồng thời đảm 

bảo dòng tiền như trong tình trạng phát triển. 

1. Làm việc online trên nền tảng kỹ thuật số 

Để nhân viên làm việc tại nhà, các doanh nghiệp phải cung cấp các công cụ - như phần mềm 

Zoom hoặc Microsoft Teams - để nhân viên có thể thực hiện công việc từ xa và hiệu quả cũng 

như kết nối với các thành viên khác trong nhóm. 

Làm việc online là điều cần thiết. Nó không chỉ có thể hỗ trợ tăng năng suất và giảm thiểu cảm 

giác bị cách ly mà còn giúp tất cả chúng ta giảm sự lây lan của COVID-19. 

2. Business continuity 

Bạn muốn tiếp tục điều hành công ty một cách bình thường nhất có thể, đặc biệt nếu một số hoặc 

tất cả nhân viên đang làm việc tại nhà. Để kết nối kế hoạch liên tục của doanh nghiệp, bạn có thể 

khám phá bản chất và tầm quan trọng của các quy trình kinh doanh cụ thể. Bạn nên phát triển 

một kế hoạch để đảm bảo các giải pháp sẽ giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động tốt. 

Kế hoạch đảm bảo bao gồm: 

▪ Một nhóm lãnh đạo và trung tâm chỉ huy để quản trị 

▪ Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT để ngăn chặn thời gian chết 

▪ Các quy trình quan trọng và sao lưu dữ liệu 

▪ Danh sách nhà cung cấp quan trọng để duy trì tính liên tục của dịch vụ 

▪ Hướng dẫn giao tiếp với khách hàng và phương tiện truyền thông 

3. Cash optimization 

Doanh nghiệp nên cải thiện việc quản lý dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trên các 

khoản phải thu, phải trả và hàng tồn kho của mình. Doanh nghiệp có thể cải thiện quy trình quản 

lý đơn đặt hàng thành tiền mặt, mua hàng để trả tiền và quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp. 

Điều này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp dự báo dòng tiền chính xác và tăng khả năng phục hồi 

trong dài hạn. 
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4. Order management 

Trong khi doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì khách hàng cũng đang gặp khó khăn. Công ty có 

thể phải đối mặt với sự gia tăng các cuộc gọi và giao dịch với khách hàng, đặc biệt khách hàng 

đang cố gắng tìm hiểu tác động của COVID-19 đối với đơn đặt hàng hoặc trả lại hàng của họ. 

Bạn nên duy trì trải nghiệm khách hàng tích cực trong thời gian khó khăn này: 

▪ Thiết lập chiến lược quản lý khủng hoảng xuyên suốt. 

▪ Tăng cường nguồn tài nguyên quản lý đơn hàng. 

▪ Quản lý các giao dịch, đơn đặt hàng và hàng trả lại của khách hàng. 

5. Supply chain management 

Chuỗi cung ứng là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19. Điều quan 

trọng là phải ổn định chuỗi cung ứng để hoạt động kinh doanh liên tục và hỗ trợ các cộng đồng 

toàn cầu. 

Doanh nghiệp nên phát triển mô hình dự báo nhanh về quản lý rủi ro chuỗi cung ứng và mô 

phỏng các tình huống tồn kho khác nhau - điều chỉnh cho nhu cầu cao hơn bình thường. Từ 

những mô phỏng này, chúng ta có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các kịch bản rủi ro và xác định 

các nhà cung cấp nhanh hoặc nguyên vật liệu quan trọng để cho phép cung cấp liên tục. 

6. Tái cấu trúc doanh nghiệp 

Mục đích của việc tái cơ cấu doanh nghiệp tại Việt Nam nên vượt ra khỏi sự tồn tại từ cuộc khủng 

hoảng sức khỏe này. Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và ngành nghề ở Việt Nam phải lập 

kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo khi lựa chọn tái cơ cấu doanh nghiệp - thích ứng với thị trường 

cạnh tranh hơn, trở thành người chơi mạnh hơn trong lĩnh vực ngách, gia nhập lĩnh vực triển 

vọng nhanh hơn, để định hình lại chiến lược thị trường của doanh nghiệp, nhằm kiểm soát tốt 

hơn hoạt động kinh doanh và giữ cho cấu trúc công ty linh hoạt và linh hoạt hơn để có thể linh 

hoạt hơn trong trường hợp có bất kỳ trở ngại nào trong tương lai. 

7. Cắt giảm chi phí kinh doanh 

COVID-19 có thể ở lại với chúng ta trong một thời gian, điều quan trọng là phải tìm ra những nơi 

để cắt giảm chi phí và hoạt động tinh gọn nhất có thể trong cả ngắn hạn và dài hạn. Dưới đây là 

một số cách để tiết kiệm một số tiền và thúc đẩy nỗ lực của doanh nghiệp để duy trì dòng tiền 

tích cực. 

▪ Giảm hoặc loại bỏ không gian văn phòng 

▪ Hủy đăng ký và dịch vụ hàng tháng không cần thiết 

▪ Cắt giảm đi công tác 

▪ Đàm phán các giao dịch tốt hơn 

▪ Sắp xếp lại hoạt động tiếp thị  
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E. GIỚI THIỆU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAF Vietnam sẵn sàng hỗ trợ quản lý 

những ảnh hưởng của COVID-19 và 

xây dựng khả năng phục hồi cho tương 

lai. 

Làm việc online 

• Chúng tôi hỗ trợ tổ chức mọi cấp độ 

làm việc hoàn toàn online. 

Kinh doanh liên tục 

• Chúng tôi hỗ trợ bảo vệ nơi làm 

việc và hậ tầng quan trọng trong 

thời gian khó khăn. 

Tối ưu hóa  tiền mặt 

• Chúng tôi hỗ trợ cải thiện quản lý 

dòng tiền và sử dụng vốn lưu động 

hiệu quả thông qua các khoản phải 

th, phải trả và hàng tồn kho. 

 

Quản lý đơn hàng 

• Chúng tôi hỗ trợ duy trì duy trì trải 

nghiệm khách hàng tích cực trong 

thời gian khó khăn này. 

Quản lý chuỗi cung ứng 

• Chúng tôi hỗ trợ phát triển mô hình 

sự báo nhanh về rủi ro chuỗi cung 

ứng và mô phỏng các tình huống tồn 

kho khác nhau - điều chỉnh cho nhu 

cầu cao hơn bình thường. 

Tái cấu trúc doanh nghiệp 

• Chúng tôi hỗ trợ tái cấu trúc doanh 

nghiệp của bạn để tồn tại, ổn định và 

thành công. 

Tiết kiệm chi phí 

• Chúng tôi hỗ trợ giảm chi phí kinh 

doanh để gia tăng lợi nhuận. 
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Dịch vụ cung cấp 

Kiểm toán 

▪ Kiểm toán báo cáo tài chính 

▪ Kiểm toán báo cáo quyết toán 

dự án hoàn thành 

▪ Kiểm toán doanh nghiệp FDI 

▪ Kiểm toán nội bộ 

▪ Chuẩn mực báo cáo tài chính 

Quốc tế (IFRS) 

▪ Các dịch vụ đảm bảo khác 

Kế toán – Thuế 

▪ Kế toán doanh nghiệp 

▪ Kê khai, hoàn thuế, quyết toán 

thuế 

▪ Xử lý tranh chấp thuế 

▪ Soát xét thuế 

▪ Hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế 

▪ Lập kế hoạch thuế 

 

Chuyển giá 

▪ Lập hồ sơ giao dịch liên kết 

▪ Tư vấn chuyển giá 

Tư vấn hoạt động doanh 

nghiệp 

▪ Tư vấn pháp lý 

▪ Tư vấn đầu tư, giấp phép 

▪ Quản trị và lập kế hoạch ngân 

sách 

▪ Chiến lược và Quản trị kinh 

doanh 

▪ Tư vấn nguồn nhân lực, hỗ trợ 

nhân sự 

Giải pháp công nghệ thông tin 

▪ Phần mềm kế toán 

▪ Phần mềm quản trị 
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Ông Nguyễn Xuân Dũng 

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế toán và 
chuyển giá 

Tel: (+84) 914.005.541 

Email: dungnx@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ 

Phó Tổng Giám đốc - CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 933.924.202 

Email: mynt@caf-vietnam.com  

Bà Nguyễn Vũ Tường Vy 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 914.223.024 / 985.550.708 

Email: mynhu@caf-vietnam.com 

Ông Bùi Quan Minh Đạt 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 988.327.534 

Email: datbqm@caf-vietnam.com  

Ông Trịnh Văn Đồng 

Giám đốc tư vấn 

Tư vấn đầu tư, tài chính chính, quản trị rủi ro và kiểm 
toán nội bộ 

Tel: (+84) 938.243.454 

Email: dongtv@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Đức Tân 

Trưởng văn phòng đại diện Khánh Hòa 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế toán 
và chuyển giá 

Tel: (+84) 918.267.244 

Email: tannd@caf-vietnam.com 

Ông Huỳnh Huy Cường 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 979.358.958 

Email: cuonghh@caf-vietnam.com 

Ông Trần Viết Tú 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 939.828.638 

Email: tutv@caf-vietnam.com 

Bà Bùi Thị Oanh 

Giám đốc Dịch vụ nhân sự 

Tư vấn nhân sự, thuế, kế toán 

Tel: (+84) 967.570.585 

Email: oanhbui@caf-vietnam.com 

Ông Đoàn Quốc Tân 

Trưởng VPĐD tại TP. Huế 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 774.428.844 

Email: hue@caf-vietnam.com 

 

Liên hệ 

mailto:dungnx@caf-vietnam.com
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Xin Cảm ơn! 

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không 

được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của các chuyên viên tư vấn. 
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