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Trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, 

cùng với việc tập trung đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp ở 

Việt Nam luôn xác định việc thực hiện trách nhiệm xã hội cũng chính là đầu tư 

cho chiến lược kinh doanh dài hạn, là một trong những yếu tố giúp doanh 

nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu 

và phát triển bền vững.  

Một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp là đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối 

với người lao động. Trước hết, đó là việc doanh nghiệp tuân thủ các quy định 

của pháp luật lao động: đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn lao động lao động quốc 

tế theo các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các cam kết quốc 

tế trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các quy định của pháp 

luật trong nước về các điều kiện lao động như chế độ tiền lương, thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động..; thực hiện đóng đúng, đóng 

đủ các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động. Đồng thời, doanh nghiệp còn đảm bảo các quyền lợi khác về vật chất 

cũng như tinh thần cho người lao động.  

Trong thực tế, phần lớn các doanh nghiệp không chỉ ý thức được trách 

nhiệm của mình mà còn xây dựng và đảm bảo thực hiện tốt nhiều chương trình 

an sinh xã hội cho người lao động. Qua rà soát cho thấy, trong nhiều thỏa ước 

lao động tập thể của doanh nghiệp có những điều khoản với nội dung có lợi 

hơn cho người lao động so với các quy định bắt buộc của pháp luật lao động. 

Cụ thể, về mặt vật chất, các doanh nghiệp đã có chính sách chi trả các khoản 

tiền trợ cấp cho người lao động khi ốm đau, ứng trước  tiền lương khi lao động 

nữ nghỉ thai sản; hoặc chính sách chi tiền thưởng, quà tặng vào dịp lễ, tết, khen 

thưởng cho người lao động tích cực theo tuần, theo tháng..; nhiều doanh nghiệp 

quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động; tạo điều kiện, tổ 
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chức các chương trình ưu đãi cho người lao động mua hàng trả góp không trả 

lãi suất… Về mặt tinh thần, doanh nghiệp cũng chăm lo nâng cao đời sống tinh 

thần cho người lao động bằng việc tổ chức cho người lao động đi tham quan, 

nghỉ mát, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao... 

Bên cạnh các chế độ phúc lợi cho người lao động, các doanh nghiệp còn triển 

khai rất nhiều hình thức phúc lợi dành cho thành viên gia đình người lao động. 

Không ít doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng khu nhà ở tập thể cho công nhân, 

xây nhà trẻ, mẫu giáo, trường học; hỗ trợ tiền gửi trẻ, tiền học phí cho con người 

lao động; có doanh nghiệp không chỉ mua bảo hiểm xã hội cho người lao động, 

mà còn mua thẻ bảo hiểm y tế, chi phí khám và chữa bệnh cho bố, mẹ, vợ, 

chồng và con của người lao động… 

Trong thời kỳ bệnh dịch Covid-19, dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất 

kinh doanh, các doanh nghiệp vẫn luôn nỗ lực để đảm bảo giữ được việc làm 

cho người lao động, hỗ trợ để người lao động giảm bớt khó khăn do dịch bệnh 

gây ra. Bên cạnh đó, doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp cũng quan tâm 

đề xuất với các cơ quan, chính quyền các cấp để sớm tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 cho người lao động. 

Trong năm 2020, đặc biệt, nửa đầu năm 2021, do ảnh hường của đại dịch 

Covid-19 tình hình sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó 

khăn. Tỷ lệ doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất tăng lên và điều này xảy ra với 

tất cả các ngành. Những khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp đang gặp phải 

là việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng, đơn hàng đã ký kết trong bối cảnh phải 

cắt giảm lao động, thực hiện các phương án sản xuất “3 tại chỗ”, vừa phải đảm 

bảo khả năng cạnh tranh, đổi mới công nghệ…  

Đại dịch đang đặt ra cho doanh nghiệp một số vấn đề lớn cần giải quyết 

như (i) chi phí sản xuất tăng cao (chi phí lao động, chi phí ATVSLĐ, chi phí 

phòng chống dịch, chi phí nhập khẩu nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển 

cũng tăng cao); (ii) nguy cơ nhiều đơn hàng bị hủy và mất khách hàng: nhiều 

doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất (do yêu cầu về dãn cách), thậm chí do 

không đảm bảo an toàn phòng dịch nên phải tạm dừng sản xuất, không đáp ứng 

các đơn hàng hiện có mà nhiều doanh nghiệp đã ký đến hết năm 2021, thậm chí 

đến quý I năm 2022 do vậy doanh nghiệp có nguy cơ mất khách hàng và mất 

cơ hội ký kết các hợp đồng mới; (iii) nguy cơ thiếu hụt lao động (người lao 

động nghỉ việc về quê tránh dịch có khả năng không quay lại do lo ngại dịch 

bệnh và những khó khăn mà họ đã trải qua), khó khăn trong tuyển dụng lao 

động mới… 
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Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có tác động nghiêm trọng tới kinh 

tế - xã hội, dù ngân sách nhà nước đang rất eo hẹp nhưng trong hơn hai năm 

qua, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

chịu tác động từ COVID-19 với 03 gói hỗ trợ lớn về: (i) chính sách tài khóa 

(miễn, cắt, giảm thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thuế TNCN, tiền 

thuê đất,...); (ii) chính sách hỗ trợ tín dụng như hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp 

vay để phát triển sản xuất (gói tín dụng 250 nghìn tỷ đồng); (iii) chính sách an 

sinh xã hội (gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng, gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng), trong đó 

có những nội dung hỗ trợ trực tiếp cho người lao động không có thu nhập hoặc 

thu nhập bị giảm sâu, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn không lãi suất để trả lương 

ngừng việc, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ngoài ra Chính phủ còn 

thực hiện các chính sách khác hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn về tài 

chính như: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,  tạm 

dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người 

lao động… và các biện pháp khác như cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính 

nhằm giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; điều chỉnh 

tăng mức giảm trừ gia cảnh của cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc 

dẫn đến giảm thuế thu nhập cá nhân; hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp... 

Bước sang năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát, 

tình hình sản xuất, kinh doanh dần được phục hồi. Một số tín hiệu khả quan là 

trong 11 tháng năm 2022, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cả nước có 137,8 

nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số lao động đăng ký là 909 

nghìn lao động, tăng 30,4% về số doanh nghiệp, và tăng 15,9% về số lao động 

so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 40,5%.  

Tuy nhiên, năm 2022 cũng chứng kiến nhưng biến đổi khó lường của 

nền kinh tế thế giới do ảnh hưởng của chiến tranh và dịch bênh: lạm phát tăng 

cao ở nhiều nền kinh tế lớn, đẩy giá nguyên vật liệu tăng cao, cùng với các chi 

phí vận tải, logistic, chi phí tiêu dùng cũng ở chiều tăng… Các doanh nghiệp 

Việt Nam cũng không tránh khỏi vòng xoáy này. Đặc biệt, trong những tháng 

cuối năm nay và dự báo cho nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp và người lao 

động sẽ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức liên quan trực tiếp đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động. 

Theo báo cáo khảo sát nhanh của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI) thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành 
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phía Nam vừa qua, về triển vọng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 9% 

doanh nghiệp được khảo sát cho biết tăng đơn hàng; 68% giảm đơn hàng và 

23% chưa biết được tình hình sản xuất trong thời gian tới. Với những số liệu 

trên, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không được khả quan 

trong tháng cuối năm 2022 và dự báo sẽ kéo dài đến ít nhất hết quý I năm sau. 

Những biến động khó đoán định của thị trường gây khó khăn cho doanh nghiệp 

trong việc lên kế hoạch sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động. 

Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động vượt qua những khó 

khăn, thách thức của năm 2023, VCCI kiến nghị một số giải pháp đối với Đảng, 

Quốc hội và Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, có các chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ 

xúc tiến thương mại, tìm kiếm khai thác các thị trường mới, đơn hàng mới.  

2. Xem xét, thay đổi chiến lược thu hút FDI theo hướng chọn lọc các dự 

án sử dụng công nghệ hiện đại, hướng dẫn và giám sát các địa phương trong 

xúc tiến đầu tư và phê duyệt các dự án FDI. 

3. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao 

động và người sử dụng lao động với các gói hỗ trợ về chính sách tài khóa (miễn, 

cắt, giảm thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế TNCN, tiền thuê đất...); về chính sách hỗ trợ tín dụng (hỗ trợ lãi 

suất cho doanh nghiệp vay để phát triển sản xuất); về chính sách an sinh xã hội 

(hỗ trợ doanh nghiệp ổn định quỹ tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội cho người 

lao động, cũng như tăng cường hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động…); 
trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

4. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại để duy trì 

việc làm cho người lao động: cần linh hoạt hơn trong cơ chế phối hợp giữa đơn 

vị sử dụng lao động với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo các phương án 

đào tạo được thực hiện phù hợp với nhu cầu vị trí làm việc của doanh nghiệp; 
cần kéo dài thời gian thực hiện chính sách và điều chỉnh các điều kiện để có 

thêm nhiều doanh nghiệp và người lao động có cơ hội tham gia.  

5. Điều chỉnh các chính sách thị trường lao động phù hợp hơn với thực 

tiễn, đảm bảo thị trường lao động an ninh, linh hoạt và hiệu quả hơn; có chương 
trình việc làm công và hoàn thiện dịch vụ việc làm công theo hướng “dịch vụ 

một cửa”; ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thị trường lao động, tạo điều 

kiện thuận lợi kết nối và điều tiết lao động ở những nơi cắt giảm lao động và 

nơi có nhu cầu tuyển dụng hợp lý. 



5 
 

 

 

6. Triển khai có hiệu quả Bộ luật Lao động 2019, tăng cường hỗ trợ 

doanh nghiệp và người lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ 

(thông qua đối thoại, giải quyết tranh chấp, thương lượng tập thể, xây dựng 

thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp và ngành). 

Trong thời gian tới, phát huy vai trò của tổ chức đại diện cộng đồng 

doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các Hiệp 

hội doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức 

của doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc tuân thủ quy định pháp 

luật lao động, trong việc thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm xã hội, chính sách 

an sinh xã hội đối với người lao động. Khi xây dựng và thực hiện tốt chế độ 

phúc lợi, doanh nghiệp sẽ có điều kiện để thu hút và “giữ chân”được người lao 

động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, tạo động lực cho người lao động nâng 

cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Có thể coi đây là một trong 

những giải pháp rất quan trọng trong việc ổn định và nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của 

người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp./.   


