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của các doanh nghiệp

B Á O C Á O CHUẨN B Ị C H O D I ỄN ĐÀN

D O A N H NGH I Ệ P V I Ệ T N A M ( V B F )

T H Á N G C H Í N ,  2 0 2 2



3%

5%

6%

6%

7%

9%

18%

22%

24%

Du lịch

Ngân hàng & Tài chính

Xây dựng

Năng lượng

Bất động sản

Đổi mới sáng tạo & khoa học công nghệ

Thương mại & Dịch vụ

Sản xuất

Ngành nghề khác

n=223

Các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Q: Ngành nghề kinh doanh của anh/chị là gì?

Tổng cộng 223 doanh nghiệp

tham gia khảo sát

Tổng quan về
doanh nghiệp
được khảo sát



Trong 7 tháng vừa qua, hiệu quả kinh doanh & tình hình tài chính cho thấy dấu
hiệu tích cực khi ~90% doanh nghiệp đạt mức trung bình và cao.
Chỉ một số ít khoảng 8 – 10% có hiệu quả kinh doanh thấp.

Q: Trên thang điểm từ 1 đến 10, vui lòng đánh giá hiệu quả kinh doanh của

doanh nghiệp anh/chị trong 7 tháng đầu năm 2022?

Hiệu quả kinh doanh

10%

54%

36%

Thấp (1 - 3 điểm) Trung bình (4 - 7 điểm) Cao (8 - 10 điểm)
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Q: Trên thang điểm từ 1 đến 10, vui lòng đánh giá hiệu quả kinh doanh của

doanh nghiệp anh/chị trong 7 tháng đầu năm 2022?

Tình hình tài chính

n=223

8%

54%

38%

Thấp (1 - 3 điểm) Trung bình (4 - 7 điểm) Cao (8 - 10 điểm)
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Hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Chính phủ về miễn giảm thuế, phí, 
bình ổn giá và lãi suất cho doanh nghiệp

Q:Trên thang điểm từ 1 đến 10, xin hãy đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Chính phủ về

miễn giảm thuế và phí, bình ổn giá, lãi suất cho doanh nghiệp của anh/chị ? 

60% doanh nghiệp chỉ thấy

được hiệu quả từ các chính sách

này ở mức trung bình.

Chỉ 8% các doanh
nghiệp được khảo
sát đánh giá hiệu
quả của các chính
sách hỗ trợ của
Chính phủ về miễn
giảm thuế, phí, 
bình ổn giá và lãi
suất ở mức cao.

32%

60%

8%

Thấp (1 - 3 điểm) Trung bình (4 - 7 điểm) Cao (8 - 10 điểm)
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Mức lạc quan về môi trường đầu tư kinh doanh và khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam

Q:Trên thang điểm từ 1 đến 10, xin hãy đánh giá sự lạc quan của anh/chị về môi trường đầu tư kinh 

doanh tại Việt Nam và khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới?

Tuy nhiên, gần
một nửa các
doanh nghiệp
có sự lạc quan
tích cực đến
với môi trường
đầu tư kinh
doanh và khả
năng phục hồi
kinh tế của Việt
Nam trong thời
gian tới.

9%

48%

43%

Thấp (1 - 3 điểm) Trung bình (4 - 7 điểm) Cao (8 - 10 điểm)
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Tình hình xuất nhập khẩu, cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện cho sản xuất vừa qua

Q:Trên thang điểm từ 1 đến 10, vui lòng đánh giá tình hình xuất nhập khẩu, cung ứng nguyên vật liệu, 

linh kiện cho sản xuất vừa qua như thế nào? 

Phần lớn các
doanh nghiệp
đánh giá tình
hình xuất nhập
khẩu, cung ứng
nguyên vật
liệu, linh kiện
cho sản xuất
chỉ đạt ở mức
trung bình
trong thời gian
qua.

16%

74%

10%

Thấp (1 - 3 điểm) Trung bình (4 - 7 điểm) Cao (8 - 10 điểm)
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Mức độ ảnh hưởng tới nguồn cung lao động và các vấn đề lao động của doanh nghiệp

Q:Trên thang điểm từ 1 đến 10, vui lòng đánh giá mức độ ảnh hưởng tới nguồn cung lao động, các vấn 

đề về lao động của doanh nghiệp anh/chị ? 

Trong đó, khoảng 1/3 các

doanh nghiệp gặp cản trở lớn

trong vấn đề này.

85% các doanh
nghiệp vẫn
đang chịu phần
nào ảnh hưởng
tới nguồn cung
lao động cũng
như vẫn đang
gặp những vấn
đề liên quan
tới lao động.

15%

57%

28%

Thấp (1 - 3 điểm) Trung bình (4 - 7 điểm) Cao (8 - 10 điểm)
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Mức độ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng và các đơn hàng của doanh nghiệp

Q:Trên thang điểm từ 1 đến 10, vui lòng đánh giá mức độ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng, các đơn hàng 

của doanh nghiệp anh/chị ?

Hơn 91% các
doanh nghiệp
vẫn đang phần
nào chịu ảnh
hưởng tới
chuỗi cung ứng
và các đơn
hàng của
doanh nghiệp.

9%

69%

22%

Thấp (1 - 3 điểm) Trung bình (4 - 7 điểm) Cao (8 - 10 điểm)
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Sự ảnh hưởng của những vấn đề về thương mại quốc tế và chính trị đến
việc vận chuyển logistics của doanh nghiệp

Q:Vui lòng cho biết vận chuyển logistics của doanh nghiệp anh/chị có bị ảnh hưởng bởi những vấn đề về 

thương mại quốc tế và chính trị không? 

Trong thời
gian vừa qua, 
những vấn đề
về thương mại
quốc tế và
chính trị đã gây
ảnh hưởng lên
vận chuyển
logistics của
phần lớn các
doanh nghiệp.

70%

30%

Có bị ảnh hưởng Không bị ảnh hưởng



Các chính sách hỗ trợ đa số được đánh giá ở mức trung bình.
Trong đó, chính sách hỗ trợ giảm thuế VAT được nhiều doanh nghiệp nhìn nhận có hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp.

Q:Chính sách hỗ trợ nào có hiệu quả nhất đối với doanh nghiệp anh/chị? 

Những chính sách hiệu quả nhất đối với các doanh nghiệp

5%

5%

5%

12%

13%

41%

Hỗ trợ vacxin Covid

Chính sách cho người lao động

Chính sách xuất nhập khẩu

Cấp giấy phép lao động và 

thông quan biên giới

Chính sách về năng lượng 

(v.d. PDP8, giá xăng dầu)

Giảm thuế VAT

n=99

Đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

24%

69%

7%

Thấp (1 - 3 điểm) Trung bình (4 - 7 điểm) Cao (8 - 10 điểm)

Q:Trên thang điểm từ 1 đến 10, vui lòng đánh giá sự hiệu quả

của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thời gian vừa qua? n=223



Phần lớn các doanh nghiệp đều có kế hoạch để mở rộng kinh doanh tại
Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Khoảng ~60% các doanh nghiệp có kế hoạch triển khai trong năm 2023.

Q: Vui lòng cho biết anh/chị đã có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam 

trong thời gian tới chưa? 

Kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

15%

39%

20%

7%

19%

Không có kế hoạch 

mở rộng kinh doanh

Có và dưới 10 triệu USD

Có và từ 10 triệu - 100 triệu USD 

Có và hơn 100 triệu USD

Chưa có kế hoạch

n=223 Q: Vui lòng cho biết thời gian anh/chị dự kiến mở rộng kinh doanh tại Việt Nam?

Thời gian dự kiến mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

16%

33%

31%

20%

Trong năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2023 

Sau 6 tháng đầu năm 2023

Chưa có kế hoạch

n=147



2%

3%
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4%

4%

5%

5%

9%

11%

14%

14%

16%

Chính sách đất đai rõ ràng hơn

Có thêm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ

Điện tử hóa' những thủ tục hành chính

Các chính sách giảm thuế VAT 

nên được ban hành lâu dài và rõ ràng hơn

Có sự nhất quán giữa các bộ ngành

Cải thiện cơ sở hạ tầng

Cải thiện luật lao động

Các thủ tục đăng kiểm/ hải quan gọn gàng hơn

Tập trung vào những chính sách về năng lương (v.d. PDP8)

Nới lỏng chính sách visa cho lao động nước ngoài

Minh bạch hơn

Thủ tục hành chính nhanh gọn hơn

n=120

Các kiến nghị từ doanh nghiệp

Q: Kiến nghị của doanh nghiệp là gì (về chính sách, thực thi)?

Trong các kiến
nghị được đưa
ra bởi các
doanh nghiệp, 
nổi bật nhất là
nhu cầu tinh
giản các thủ tục
hành chính và
cải thiện sự
minh bạch.



Reach out to us
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