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Thực hiện nhiệm vụ được giao về tổng hợp tình hình, khó khăn, vướng mắc 

của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân định kỳ hàng tháng và đề xuất sáng kiến, giải 

pháp cụ thể, khả thi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc 

đẩy sản xuất kinh doanh1, trên cơ sở phản ánh của các doanh nghiệp, hiệp hội2 từ 

nửa cuối tháng 10/2022 tới nay, Ban IV xin báo cáo Thủ tướng một số vấn đề rào 

cản, thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi và phát triển bền 

vững của doanh nghiệp và nền kinh tế như sau: 

1. Các thách thức đối với hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của doanh 

nghiệp nửa cuối Quý IV/2022 và đầu năm 2023 

Doanh nghiệp ở hầu hết các ngành hàng đều nhận định rằng, hoạt động xuất 

khẩu, nhập khẩu trong nửa cuối Quý IV/2022 và đầu năm 2023 sẽ gặp rất nhiều khó 

khăn so với kết quả Quý III/20223 vì các vấn đề: 

Thứ nhất, về cơ hội thị trường, đơn hàng cho năm 2023 với nhiều ngành xuất 

khẩu chủ lực đều sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt với các ngành dệt may, da giày, 

nội thất, nhôm công nghiệp, sắt thép, xi măng... Nhiều doanh nghiệp đã phải cắt 

giảm nhân công, giảm quy mô sản xuất trong các tháng cuối năm 2022. Nguyên 

nhân của sự sụt giảm đơn hàng chủ yếu đến từ hai yếu tố: (i) chính sách thắt chặt 

tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia châu Âu, 

Mỹ cũng như toàn cầu khiến cầu tiêu dùng và đầu tư (đặc biệt là đầu tư lĩnh vực bất 

động sản trên toàn cầu) giảm mạnh; và (ii) xu hướng ngày càng gia tăng tần suất các 

vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt từ 

                                                             
1 Công văn 6683/VPCP - ĐMDN ngày 13 tháng 08 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ. 
2 Trong tháng 10 và đầu tháng 11/2022, Ban IV đã tiến hành trao đổi, nắm bắt tình hình với các tổ chức hiệp hội gồm: 

HH Xây dựng & Vật liệu xây dựng TP. HCM; HH Thép VN; HH Nhôm thanh định hình VN; HH Cà phê - Ca cao 

VN; Liên minh hỗ trợ công nghiệp VN; HH Doanh nghiệp dịch vụ Logistics VN; HH Đại lý, Môi giới và Dịch vụ 

hàng hải VN; HH Các nhà đầu tư tài chính VN; HH Rau quả VN; Hội DNT Đồng Nai; Hội đồng Kinh doanh Hoa 

Kỳ-ASEAN; HH Doanh nghiệp Châu Âu tại VN; HH Gỗ và Lâm sản VN; Hội Tư vấn Thuế, HH Doanh nghiệp Điện 

tử VN, HH Công nghiệp hỗ trợ VN. 
3 Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, giá trị xuất khẩu trong tháng 9/2022 của các mặt hàng giảm mạnh so với cùng 

kỳ bao gồm: Điện thoại và linh kiện (-12,3%), sắt thép (-69,3%), Clinker và xi măng (-54,9%), Nguyên liệu nhựa (-

37,7%), xăng (-36,7%), và dầu thô (-11,6%) 



 

 

phía Mỹ4, khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị động và gặp nhiều bất lợi trong 

tiếp cận thị trường. 

Thứ hai, chi phí đầu vào cho sản xuất xuất khẩu tại Việt Nam ở mức cao và 

có xu hướng tiếp tục gia tăng, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp tại các thị 

trường quốc tế. Sức ép này đến từ các yếu tố: (i) giá dầu thế giới có thể sẽ bị đẩy lên 

mức cao, tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như 

Thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa được tháo gỡ, khiến chi phí vận 

chuyển tăng mạnh; (ii) tỷ giá USD/VND tăng mạnh, trong bối cảnh trên 90% tổng 

kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam là nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, làm tăng chi 

phí đầu vào, đồng thời kéo theo sức ép lên mặt bằng giá sản xuất trong nước5; (iii) 

Lãi suất tăng nhanh làm chi phí vốn sản xuất của nhiều doanh nghiệp Việt Nam tăng 

cao; (iv) Rủi ro đứt gãy, gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản 

xuất6 vẫn hiện hữu khi Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách “Zero Covid”. 

2. Thách thức đặc biệt lớn đối với quá trình phục hồi của doanh nghiệp 

tư nhân Việt Nam 

Khó khăn về dòng tiền, bao gồm vốn lưu động và vốn đầu tư trung, dài hạn 

đang đặt doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, vào những tình thế 

hết sức cấp bách, khó khăn; ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của nhiều ngành, lĩnh vực 

và nội tại nền kinh tế trong nước. Ngoài việc đơn hàng và thị trường sụt giảm (khiến 

dòng tiền vào giảm mạnh) ở nhiều ngành như thông tin thể hiện tại mục 1 nêu trên, 

doanh nghiệp còn gặp thách thức đặc biệt lớn bởi 02 vấn đề: 

2.1. Thách thức về việc tiếp cận nguồn vốn để duy trì sản xuất, kinh doanh 

Thách thức rất lớn về việc tiếp cận nguồn vốn khiến doanh nghiệp, đặc biệt 

các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, thu mua và chuẩn bị nguyên vật liệu cho các kỳ sản xuất năm 

2023 cũng như duy trì công ăn việc làm cho người lao động. Vấn đề càng trở nên 

nghiêm trọng do dòng tiền của các doanh nghiệp đã cạn kiệt sau hơn 02 năm dịch 

bệnh.  

Doanh nghiệp ở một số ngành phản ánh các khó khăn chưa từng có trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh do thiếu vốn, cụ thể:  

- Doanh nghiệp ngành thép đối diện với “khủng hoảng lớn” khi cung vượt 

mạnh cầu, trong khi đơn hàng xuất khẩu lẫn đơn hàng trong nước đồng loạt giảm 

mạnh. Nhiều doanh nghiệp phải bán sản phẩm thấp hơn giá vốn 30-40% để có dòng 

tiền hoạt động với chi phí lãi vay rất cao, trong lúc chờ đợt phân bổ chỉ tiêu tín dụng 

tiếp theo;  

- Doanh nghiệp các ngành công nghiệp hỗ trợ trước đây có thể sử dụng hợp 

đồng đã ký kết hoặc thế chấp bất động sản để vay vốn nhưng hiện nay các ngân hàng 

                                                             
4 Theo thống kê của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), tính đến hết tháng 7 năm 2022, hàng hóa xuất 

khẩu của Việt Nam đã là đối tượng của 220 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại của nước ngoài; trong đó, số vụ 

việc điều tra từ năm 2011 đến nay là 173 vụ, chiếm tỷ lệ 78%. 
5 Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng năm 2022, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng 6% 

so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Chỉ số giá nhập khẩu cũng tăng rất cao 

10,68% so với 9 tháng 2022, là mức tăng cao nhất kể từ 2012. 
6 Theo Bộ Công thương, Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn đối với nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất của 

Việt Nam, nhất là với nhóm linh kiện điện tử, phụ tùng máy móc, vải và hóa chất. 



 

 

không giải ngân do áp lực về room tín dụng nên doanh nghiệp cũng không thể tiếp 

nhận và ký kết hợp đồng mới. Mặt khác, đối với một số thị trường khó tính, do những 

cải tiến về quy mô, cam kết môi trường và chất lượng sản phẩm, khách hàng đòi hỏi 

doanh nghiệp Việt Nam phải đầu tư máy móc, công nghệ mới nhưng do thiếu vốn, 

doanh nghiệp cũng không thể đáp ứng yêu cầu này, dẫn tới nguy cơ không thể duy 

trì vị trí trong chuỗi. 

- Doanh nghiệp nông nghiệp phản ánh về việc thiếu vốn để thu mua nguyên 

liệu trong khi một số nông sản (đặc biệt các loại hạt nguyên liệu) lại có kì thu mua 

tập trung ở các tháng cuối năm và đầu năm 2023. Thời gian thu mua gấp, lượng vốn 

cần lớn nhưng doanh nghiệp Việt Nam lại không thể tiếp cận tín dụng nên dự báo 

rất khó cạnh tranh được với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 

- Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng bị dừng hầu hết hợp đồng cung 

ứng vật liệu cho các công trình; các hợp đồng đã hoàn tất lại không thể thanh toán 

do chủ đầu tư cũng không có dòng tiền, không vay được ngân hàng để trả cho doanh 

nghiệp cung ứng vật liệu. Bên cạnh đó, việc xây dựng bằng vốn đầu tư công cũng 

đang đình trệ, khiến nhóm doanh nghiệp này thực sự khủng hoảng. 

Sau hơn hai năm chịu những tác động hết sức tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, 

ở thời điểm hiện tại lại gặp khó khăn đặc biệt về vốn, cùng với các khó khăn mang 

tính hệ thống trước nay của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam về nền tảng quản trị, về 

công nghệ…, khiến phần lớn doanh nghiệp Việt đối diện với tình thế chông chênh 

để duy trì một phần hoạt động, trước khi có thể tính tới việc phục hồi. Trong khi đó, 

các doanh nghiệp FDI vốn có nền tảng quản trị hiệu quả, khoa học hơn, chịu ảnh 

hưởng ít nghiêm trọng hơn bởi đại dịch Covid-19, lại không phụ thuộc vào vốn vay 

từ các ngân hàng trong nước đang có nhiều lợi thế trong bối cảnh hiện nay. Số liệu 

xuất khẩu tháng 9 năm 2022 từ Tổng cục thống kê cho thấy xuất khẩu của các doanh 

nghiệp trong nước giảm 1.6% so với cùng kỳ trong khi các doanh nghiệp FDI vẫn 

giữ được tốc độ tăng 14,1% so với cùng kỳ. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ tạo ra 

những khoảng cách và sự chênh lệch ngày càng lớn giữa hai thành phần kinh tế, làm 

sụt giảm sức cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam. 

 2.2. Thách thức về duy trì các kênh huy động vốn trung và dài hạn để mở 

rộng đầu tư, phục hồi doanh nghiệp 

Hiệu ứng sụt giảm niềm tin từ thị trường đối với các doanh nghiệp bất động 

sản đã lan rộng tới mọi loại hình doanh nghiệp khác, khiến kênh huy động trái phiếu 

không thể giúp doanh nghiệp thu hút được các nhà đầu tư trong ngắn hạn để giải 

quyết các bài toán cấp bách. 

Thị trường chứng khoán theo đó cũng chịu ảnh hưởng mạnh, làm khó khăn về 

vốn của doanh nghiệp thêm trầm trọng. Nhiều doanh nghiệp lớn phải bố trí nguồn 

vốn để mua lại trái phiếu trước hạn. Trong bối cảnh niềm tin thị trường xuống thấp, 

cạn vốn lưu động, cạn dòng đầu tư, các tài sản của doanh nghiệp có nguy cơ bị bán 

tháo; thậm chí thông tin từ doanh nghiệp, hiệp hội cho thấy, có thể xuất hiện làn 

sóng bán các nhà máy/cơ sở sản xuất của doanh nghiệp Việt cho nhà đầu tư nước 

ngoài (điển hình như doanh nghiệp Thái Lan đang tiến hành nhiều thương vụ đàm 

phán mua bán các nhà máy dệt may và sản xuất lĩnh vực khác). Đây là thách thức 



 

 

không chỉ với doanh nghiệp Việt Nam mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh 

tế vĩ mô7.  

3. Rào cản từ quá trình thực thi các quy định, pháp lý liên quan tới môi 

trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp 

Thời gian qua, quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi, an 

toàn hơn cho doanh nghiệp, giảm mọi chi phí để phục hồi kinh tế, … đã mang lại 

những kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế đánh 

giá cao. Tuy nhiên, một số vấn đề gần đây trong quá trình các cấp, ngành thực thi 

các quy định, chính sách, khung pháp lý đã làm ảnh hưởng ít nhiều tới niềm tin của 

cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh. Cụ thể: 

- Vấn đề hoàn thuế VAT cho các mặt hàng xuất khẩu của ngành gỗ, cao su 

đang gặp nhiều trở ngại với quy trình xác minh nguồn gốc phức tạp, không nhất quán 

cách làm giữa các địa phương, không nhất quán giữa thời gian xác minh được công 

bố (40 ngày) với thời gian thực tế (có thể lên tới nhiều tháng thậm chí cả năm), làm 

đọng vốn với số tiền rất lớn của doanh nghiệp. Vấn đề này đã được Ban IV báo cáo 

Thủ tướng tại kỳ báo cáo tháng 4-5 năm 2021. Ở thời điểm hiện tại, việc chậm hoàn 

thuế càng tạo ra thách thức rất lớn cho doanh nghiệp vì doanh nghiệp đang gặp khó 

khăn về dòng tiền. 

- Vấn đề đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

cũng gây những dư luận không tốt trong cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua, do 

các cơ quan quản lý nhà nước chưa thực hiện việc lấy ý kiến doanh nghiệp (đối 

tượng chịu sự tác động của các quy định) một cách thực chất. Điển hình, vừa qua, 

Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở, trong 

đó, từ Điều 79 đến Điều 82 quy định thành lập “Ban Thanh tra nhân dân” tại các 

doanh nghiệp, với dự kiến ban đầu bao gồm cả doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà 

nước. Tuy nhiên, nhiều hiệp hội phản ánh, ban soạn thảo Luật chưa thực hiện việc 

lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự ảnh hưởng, chưa đánh giá tác động kỹ lưỡng 

trước khi trình Quốc hội8. Dù Quốc hội đã ghi nhận các khuyến nghị và bãi bỏ yêu 

cầu thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại các doanh nghiệp tư nhân nhưng quá trình 

này cũng đã tạo ra các quan ngại trong cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế 

và các Đại sứ quán đang hiện diện tại Việt Nam về tính đồng bộ giữa chủ trương của 

Chính phủ với khâu thực thi của các bộ, ngành. 

4. Một số đề xuất, kiến nghị 

Xuất phát từ các khó khăn, thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp, Ban 

IV và các Hiệp hội kính đề nghị Thủ tướng xem xét một số đề xuất, kiến nghị cụ thể: 

                                                             
7 Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tập trung nhiều vào năm 

2023-2024 với ước tính lên tới 790.000 tỷ, chiếm gần một nửa khối lượng trái phiếu đang lưu hành và tập trung nhiều 

ở nhóm doanh nghiệp bất động sản. Áp lực thanh toán sắp tới hạn, trong khi việc phát hành trái phiếu mới không thu 

hút được nhà đầu tư, có thể khiến cả hệ thống tài chính gặp rủi ro thanh khoản, tạo ra các hệ lụy tiêu cực cho hoạt 

động của doanh nghiệp mọi ngành và tổng thể nền kinh tế. 
8 Công văn số 2710/2022/NA/EUC ngày 27/10/2022 của Eurocham kiến nghị về Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ tại 

cơ sở gửi Chủ tịch Quốc hội; công văn Đóng góp ý kiến Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/10/2022 do 

08 hiệp hội trong nước đồng ký gửi các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ cùng các Bộ ngành liên quan, 

cũng như qua nắm bắt nhanh từ các hiệp hội ngành hàng khác trong nước. 



 

 

Thứ nhất, để khắc phục phần nào các khó khăn cho các doanh nghiệp xuất 

khẩu, nhập khẩu, đặc biệt để giảm sự bị động về tín hiệu thị trường, đề xuất Thủ 

tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các bộ chuyên ngành cung 

cấp thường kỳ các thông tin cập nhật về biến động và xu hướng của các thị trường 

xuất/nhập khẩu lớn, kèm theo các đánh giá về cơ hội, thách thức để doanh nghiệp có 

các kế hoạch thích ứng phù hợp. Đặc biệt, cần khẩn trương tiến hành các cuộc bàn 

tròn công - tư nhằm phân tích các giải pháp tối ưu thị trường, tìm kiếm thị trường 

thay thế hoặc bổ sung trong bối cảnh một số thị trường truyền thống của cả nhập 

khẩu, xuất khẩu đều gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình này, còn cần chú trọng 

phân tích các xu hướng và yêu cầu mới sẽ phát sinh ở các thị trường, đặc biệt xu 

hướng thiết lập các hàng rào kĩ thuật gắn với mục tiêu xanh hóa, giảm phát thải do 

các liên minh xanh đang thúc đẩy trên phạm vi toàn thế giới9. 

Thứ hai, để hỗ trợ nỗ lực phục hồi của doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh 

nghiệp tư nhân trong nước trong bối cảnh doanh nghiệp đối diện với khó khăn rất 

lớn về dòng tiền, đề xuất Chính phủ xem xét kéo dài tới hết năm 2023 một số chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả thiết thực trong giai đoạn đại dịch 

Covid-19, như: chính sách giảm 2% thuế VAT, chính sách giãn/hoãn áp dụng biểu 

giá thuê đất mới theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ; 

các chính sách tín dụng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ,... 

Thứ ba, đối với việc duy trì niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, 

kinh doanh của Việt Nam, đề xuất Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện 

nghiêm túc, thực chất quy trình tham vấn, lấy ý kiến của doanh nghiệp khi xây dựng 

và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan, không chỉ lấy ý kiến một vài 

đơn vị mang tính đại diện; đồng thời tập trung rà soát, cải thiện, đẩy mạnh trực tuyến 

hóa một số nhóm quy trình, thủ tục có tần suất thực hiện lớn và có ảnh hưởng tới 

hầu hết doanh nghiệp như nhóm thủ tục về khởi sự kinh doanh, thương mại, các thủ 

tục quy trình về đầu tư, thuế, …và tháo gỡ trọng tâm các kiến nghị về hoàn thuế cho 

doanh nghiệp ngành gỗ, cao su. 

Thứ tư, đối với thách thức liên quan thị trường tài chính, đề xuất Chính phủ 

chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tham vấn các chuyên gia tài chính, chính 

sách uy tín trong nước, quốc tế để đánh giá bối cảnh và nhận diện giải pháp. Trường 

hợp cần thiết, đề xuất tính tới các giải pháp đặc biệt trong giai đoạn nhất định nhằm 

giải nguy cho doanh nghiệp và nền kinh tế, như cho phép các ngân hàng thương mại 

trong nước tham gia mua lại các trái phiếu sắp tới hạn và xử lý như một dạng tín 

dụng đặc biệt ngoài tín dụng thông thường, vì lượng trái phiếu sắp tới hạn có giá trị 

vượt rất nhiều lần khả năng mua lại của một số tổng công ty nhà nước như Tổng 

công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Công ty TNHH Mua bán nợ 

                                                             
9 Theo tin và tài liệu từ Quỹ Châu Á (The ASIA Foundation): Châu Âu đã đặt ra Cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon 
(gọi tắt là CBAM), về bản chất là một loại thuế các bon xuyên biên giới áp dụng cho các sản phẩm xuất khẩu từ các 
nước sang Châu Âu, bao gồm Việt Nam, dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2023 với 03 năm cho phép các bên liên quan 
thích ứng về kĩ thuật và tới 01/01/2026 sẽ bắt đầu áp dụng thuế, trước hết với một số ngành phát thải cao như xi 
măng, sắt & thép, nhôm, phân bón,.... Trong khi đó, các nghị sĩ thượng Viện Hoa Kỳ cũng đã giới thiệu dự Luật Cạnh 
tranh sạch tương tự cơ chế CBAM của EU nhưng với mức độ chặt chẽ, đa ngành chịu tác động và các quy định được 
đánh giá là “khắt khe hơn nhiều”. Dự Luật này nếu được thông qua sẽ có hiệu lực ngay từ 01/01/2024, bỏ qua giai 
đoạn thí điểm. Một số nước khác như Canada, Nhật Bản, ...cũng được cho là đang chuẩn bị các động thái tương tự. 



 

 

Việt Nam (DATC), Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức 

tín dụng Việt Nam (VAMC). Bên cạnh đó, để gia tăng hiệu quả sử dụng hạn mức 

tín dụng năm 2023, giúp dòng vốn hỗ trợ được cho doanh nghiệp ở nhiều ngành, 

lĩnh vực, đề xuất Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước làm việc với các ngân 

hàng thương mại để nghiên cứu, thiết kế các gói tín dụng ưu đãi cho các ngành, lĩnh 

vực sản xuất chủ lực trong nước, trong đó có những khoản mục dành cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa để không triệt tiêu năng lực doanh nghiệp. Mặt khác, với chính 

sách siết tín dụng đối với bất động sản, cần thiết phải phân tách các loại bất động 

sản để các loại hình như xây dựng nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học, các dự án 

xây dựng hạ tầng sản xuất,... không bị ảnh hưởng tiêu cực theo chính sách chung, từ 

đó tạo cơ hội cho nhiều nhóm doanh nghiệp liên quan. 

(Chi tiết về các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội, Ban IV xin 

thể hiện tại Phụ lục đính kèm) 

Ban IV và các hiệp hội doanh nghiệp rất mong sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận:                                                                                  
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KTTH (để p/h);  
- HĐTV CC TTHC: Ban Thư kí Hội 
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PHỤ LỤC 

Tổng hợp phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội tháng 10-11/2022 

(đính kèm công văn số 16/Ban IV ngày 12/11/2022) 

 

TT Nhóm 

doanh 

nghiệp 

Nội dung phản ánh 

1 Lĩnh 

vực 

logistics 

1. Doanh nghiệp logistics gặp khó do bất ổn về nguồn cung và giá xăng 

dầu tại Việt Nam và thế giới 

- 02 tháng gần đây, tại nhiều trung tâm kinh tế của cả nước, trong đó có TP. 

Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội, đã xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu 

làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải - 

một mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics. Mặc dù, tình hình 

hiện tại đã được tạm thời khắc phục, nhưng nhiều dự báo cho thấy tình trạng 

thiếu xăng, dầu có thể tái diễn, nhất là trong những tháng cuối năm - thời 

điểm cao điểm của hoạt động logistics. 

- Bên cạnh đó, giá dầu thế giới có thể sẽ bị đẩy lên mức cao, bởi các nguyên 

nhân như: lượng dầu được tung ra thị trường từ kho dự trữ chiến lược của 

Mỹ đang giảm xuống; và lượng dầu xuất khẩu từ Nga sẽ giảm xuống trước 

khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các lệnh cấm vận lên quốc gia này và sẽ 

kích hoạt toàn bộ lệnh cấm vận vào cuối năm nay. 

2. Xuất nhập khẩu sụt giảm kéo theo giảm nguồn hàng cho lĩnh vực 

logistics 

Nguyên nhân chủ yếu suy giảm chủ yếu là do: (i) Giá nguyên liệu sản xuất, 

chi phí vận chuyển tăng mạnh; trong khi các các quốc gia thắt chặt chính 

sách tín dụng do lạm phát có xu hướng tăng dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm 

mạnh…; (ii) Người tiêu dùng ở các nước Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu 

(EU) - hai thị trường lớn của Việt Nam - đang tập trung nhu cầu chi tiêu cho 

lương thực, thực phẩm và những đồ dùng thiết yếu thay vì các mặt hàng 

khác mà Việt Nam có thế mạnh. 

Dịch vụ logistics chủ yếu là phục vụ luân chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, 

do đó tình hình xuất, nhập khẩu bị giảm sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động 

của các doanh nghiệp logistics. 

3. Các khó khăn khác 

- Giá cước tàu biển xuống gần như trước dịch, thậm chí một số nơi giá về 

âm. Nguyên nhân là do: (i) Các cảng đã thông thương trở lại sau sau giai 

đoạn giãn cách do đại dịch, tàu thuyền được vận hành bình thường; (ii) 

Lượng hàng hóa giảm sút tới 25-20% do cung, cầu. Tại cảng Cái Mép-Thị 

Vải, tàu đi EU bị cắt giảm, có thể giảm tới 50%. 

- Tình trạng dư thừa vỏ rỗng rất nhiều, không có chỗ chứa. Việt Nam trở 

thành nơi tập trung vỏ rỗng thế giới ở các Depot của Việt Nam, bởi thời gian 

qua đã chào giá rẻ để thu hút vỏ container. 

- Nếu tiếp tục chậm điều chỉnh giá bốc xếp container, các cảng sẽ không 

đủ nguồn thu để bù đắp chi phí đang tăng chóng mặt, không thể tái đầu tư 

cũng như nâng cao năng lực khai thác. Ở góc độ quốc gia, nếu tính riêng sản 

lượng xuất, nhập khẩu khoảng 20 triệu container mỗi năm của cả nước thì 

sẽ mất đi gần 1 tỷ USD mỗi năm. 

+ Dự thảo điều chỉnh Thông tư 54/2018 về giá xếp dỡ cảng biển theo quy 

định tại Luật hàng hải Việt Nam năm 2015, đã được các Bộ, Ban ngành 

nghiên cứu, lấy ý kiến đóng góp nhiều lần nhưng chưa triển khai áp dụng. 



 

 

+ Giá bốc xếp container là của hãng tàu nước ngoài trả cho cảng theo hợp 

đồng dài hạn 1-3 năm, và hiện chỉ bằng 40-50% giá bốc xếp của khu vực và 

bằng khoảng 30-40% mức phí điều hành bến bãi (phí THC). 

+ Trong khi đó, giá bốc xếp theo thông lệ quốc tế và quy ước của Hội đồng 

Hiệp hội Chủ tàu Quốc gia Châu Âu và Nhật Bản (CENSA) sẽ vào khoảng 

80% phí THC mà các hãng tàu nước ngoài đang thu khách hàng xuất nhập 

khẩu. Thực tế, các hãng tàu nước ngoài đang thu phí THC cao nhưng lại trả 

cho các cảng biển Việt Nam ở mức rất thấp. Sau 15 năm, mức phụ phí THC 

này các hãng tàu thu đã tăng 2,5 lần, trong khi biểu giá dịch vụ bốc dỡ 

container cảng biển lại giảm đi 30-40%. 

+ Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều ưu tiên cho các hãng tàu nước 

ngoài thông qua việc giữ nguyên giá bốc xếp container, giảm phí trọng tải 

tại khu vực cảng nước sâu…, tuy nhiên, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch vừa 

qua, các hãng tàu nước ngoài vẫn tăng giá cước vận tải biển liên tục với tốc 

độ phi mã và đạt được mức lợi nhuận cao kỷ lục mà không hề có sự chia sẻ 

đối với khó khăn của các cảng trong nước. 

2 Công 

nghiệp 

hỗ trợ 

1. Khó khăn về đơn hàng: Đa phần đang duy trì đơn hàng cũ, thậm chí đơn 

hàng cũ cũng bị cắt giảm. Giá nhập nguyên vật liệu đầu vào để làm đơn cũ 

còn bị tăng lên do lạm phát và tỷ giá USD/VND tăng. 

2. Khó khăn về dòng tiền: Trước đây các doanh nghiệp có thể sử dụng hợp 

đồng để vay vốn, tuy nhiên hiện nay, mặc dù phòng giao dịch thông qua hồ 

sơ, nhưng khi gửi lên tới hội sở ngân hàng lại không giải ngân và được giải 

thích là tình hình ngân hàng khó khăn, cho dù khoản vay là để phục vụ sản 

xuất. Bên cạnh đó, đối với một số đơn hàng mới, thì nhiều chủ hàng yêu 

cầu doanh nghiệp trong nước phải đầu tư máy móc công nghệ mới đáp 

ứng tiêu chuẩn của bên đặt hàng, vì vậy việc không tiếp cận được nguồn 

vốn là rào cản rất lớn. 

3 Ngành 

thép 

1. Cầu thế giới sụt giảm mạnh: 

- Ngành thép Việt Nam hiện hội nhập quốc tế sâu nên các biến động của 

thép thế giới đều ảnh hưởng tới thép Việt Nam. Tổng sản lượng của ngành 

đã giảm 6,3% so với cùng kỳ (chỉ đạt được hơn 23 triệu tấn), xuất khẩu 4,68 

triệu tấn, giảm hơn 15% so với cùng kỳ. 

Quý 4/2022 thường là quý kinh doanh tốt của ngành, đặc biệt cho thép xây 

dựng nhưng năm nay ngành thép cho rằng sẽ khó đạt dự báo. Năm 2023 sẽ 

càng khó khăn, mức tăng trưởng có thể có nhưng không cao, dự báo dưới 

6% nếu cố gắng áp dụng các giải pháp. 

- Ủy ban kĩ thuật về Thép của OECD bày tỏ sự lo ngại về cuộc khủng hoảng 

của ngành thép, do giá năng lượng tăng, do lạm phát, … và do trong ngành 

thép thì cung đang vượt cầu. Tổng sản lượng thế giới năm 2021: 1,94 tỷ tấn, 

trong khi nhu cầu thế giới, đặc biệt ASEAN suy giảm mạnh. Xuất hiện một 

số doanh nghiệp lớn không thể trụ được trước khó khăn, đã báo lỗ. 

2. Cầu trong nước cũng giảm: 

- Chính phủ có nhiều giải pháp đối với ngành xây dựng, nhưng mức độ giải 

ngân đầu tư công không đạt như kỳ vọng cộng với việc giá nguyên liệu 

tăng và chủ trương siết tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khiến cầu 

trong nước giảm mạnh và đột ngột. 

- Mức lỗ một số doanh nghiệp đang báo mới là khởi đầu cho khó khăn. Sẽ 

tiếp tục lỗ sâu trong Quý 4/2022 do: tồn kho lớn với giá vốn cao; Giá đã 

giảm 50-60%; Đa phần doanh nghiệp vay vốn ngân hàng bằng tiền USD. 

Lãi suất điều chỉnh liên tục khiến khó khăn nhiều hơn. 



 

 

- Trung Quốc lại chào giá thấp khiến giá nội địa Việt Nam càng rơi sâu, 

đã lỗ càng lỗ, nhưng vẫn phải tranh nhau bán. 

3. Các vụ kiện đối với thép của Việt Nam, cộng thêm các chính sách phát 

thải thấp đối với thép đã ảnh hưởng đến các thị trường truyền thống (EU, 

Bắc Á, Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc). 

4 Ngành 

nông 

nghiệp 

1. Doanh nghiệp nông nghiệp trong nước thiếu vốn thu mua nông sản 

Niên vụ cà phê của Việt Nam thường bắt đầu từ ngày 01/10 năm nay và kết 

thúc 30/9 năm sau. Khi bắt đầu bước vào niên vụ mới, doanh nghiệp cần 

lượng vốn lớn để thu mua nông sản của người nông dân, tập trung vào tháng 

10 năm nay tới tháng 02 năm sau. Thời gian thu mua gấp, thu hoạch gấp, 

lượng vốn vì thế cần gấp mới có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp 

FDI, bởi lượng vốn của doanh nghiệp FDI rất sẵn và có sự hỗ trợ rất tốt của 

các ngân hàng quốc tế. Vấn đề tương tự xảy ra với các loại hạt và một số 

loại nông sản xuất khẩu khác. 

2. Thị trường xuất khẩu còn khó khăn 

Về xuất khẩu rau quả, 9 tháng đầu năm 2022 mới đạt 2,4 tỷ USD, giảm 12-

13% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do: Thị trường Trung Quốc áp dụng 

và duy trì chính sách Zero Covid, trong khi thị trường này chiếm đến 55-

60% kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Do đó với các mặt hàng 

lạnh Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, cụ thể giảm 

35% kim ngạch ở thị trường này so với trước. Trong khi đó, thị trường Mỹ, 

EU đều tăng nhưng không bù đắp được. Các thị trường phát triển thì đòi hỏi 

tiêu chuẩn cao nên khi thị trường Trung Quốc sụt giảm, việc chuyển đổi còn 

chậm, chưa thể đáp ứng ngay các tiêu chuẩn cao của thị trường EU, Mỹ. 

5 Ngành 

gỗ 

1. Các doanh nghiệp chế biến sâu gặp nhiều khó khăn do cầu thị trường 

giảm 

Đối với ngành gỗ, chế biến sâu là quan trọng (bởi có giá trị gia tăng cao, 

hiệu quả tác động xã hội lớn), nhưng khó khăn đang tập trung vào các doanh 

nghiệp thực hiện công đoạn này. Các doanh nghiệp đảm nhiệm chuỗi lâm 

nghiệp, trồng rừng và nguyên liệu trung gian thì không chịu ảnh hưởng, tuy 

nhiên các doanh nghiệp chế biến sâu trong ngành thì gặp rất nhiều khó khăn 

do cầu thị trường giảm mạnh đặc biệt là EU và Mỹ. Cụ thể, đơn hàng EU, 

Mỹ đã giảm 35-40% đối với các mặt hàng nội thất. Mặc dù ngành gỗ phấn 

đấu xuất khẩu 18 tỷ trong năm 2022, nhưng dự báo sẽ không đạt. 

2.  Các vụ kiện phòng vệ thương mại xảy ra liên tiếp khiến doanh nghiệp 

tốn nhiều thời gian, công sức giải quyết. 

Vừa qua có 02 vụ tranh chấp thương mại với thị trường Mỹ (liên quan đến 

mặt hàng ván ép và tủ gỗ). Sắp tới, khả năng Mỹ sẽ nhắm đến các thị trường 

sử dụng gỗ có nguồn gốc từ Nga. Ngành gỗ đang phải tốn nhiều nguồn lực 

để giải quyết. 

3. Quy trình hoàn thuế VAT phức tạp và kéo dài khiến doanh nghiệp 

càng thêm khó khăn trong bối cảnh cạn kiệt nguồn tiền 

Theo ước tính của Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam, lượng thuế VAT các 

doanh nghiệp sử dụng gỗ rừng trồng chưa được hoàn tính đến nay đã lên tới 

khoảng 1.000 tỷ đồng. Có doanh nghiệp có số tiền thuế chưa được hoàn lên 

tới 200 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp 40-50 tỷ đồng. Trong bối cảnh gặp 

nhiều khó khăn về dòng tiền, nhiều doanh nghiệp đã phải dừng xuất khẩu, 

một số hoạt động cầm chừng. Theo quy định, hoàn thuế không quá 40 ngày, 

tuy nhiên, ách tắc trong việc hoàn thuế VAT đến từ các nguyên nhân: 



 

 

+ Gỗ và các mặt hàng gỗ được làm từ gỗ rừng trồng trong nước đang được 

coi là các mặt hàng có độ rủi ro cao về thuế, nên phải chịu sự tăng cường 

kiểm tra, giám sát, phối hợp giữa các cục thuế với rất nhiều cơ quan như 

công an, hải quan, chính quyền địa phương… trong việc xác minh nguồn 

gốc gỗ khiến thời gian kéo dài, còn quy trình phức tạp, nhiều rủi ro cho 

doanh nghiệp. 

+ Các yêu cầu chi tiết trong việc xác minh nguồn gốc gỗ nguyên liệu của cơ 

quan thuế đang không nhất quán với các quy định có liên quan theo hướng 

dẫn của Bộ NN&PTNT, và cũng không sát với thực trạng của chuỗi cung 

hiện tại. 

+ Biện pháp xác minh không nhất quán giữa các địa phương và nhiều biện 

pháp vận dụng không đúng hoặc không được nêu trong quy trình. Ví dụ, ở 

Thanh Hóa sử dụng camera giao thông để đánh giá các chuyến xe có ra vào 

khu vực rừng hay không, nhưng không cho doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu 

và giải trình hoặc phản biện; ở các tỉnh khác lại sử dụng các biện pháp khác 

khiến doanh nghiệp rất khó khăn trong quá trình làm việc với cơ quan nhà 

nước. 

 

 

 


