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Tác động của Covid-19 
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Không có khó khăn gì

Hàng hóa sản xuất không tiêu thụ …

Không có nguồn thu để bù đắp cho các …

Không thực hiện được hoạt động …

Thiếu hụt nguồn nguyên liệu trong …

Hàng hóa sản xuất không xuất khẩu …

Thiếu hụt nguồn vốn SXKD

Không tuyển được hoặc phải cắt …

Thị trường tiêu thụ trong nước bị thu …

Nguồn thu không đủ để bù đắp cho các …

Thiếu hụt nguồn nguyên liệu từ nhập khẩu 

Khó khăn của doanh nghiệp
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Chuyển đổi sản phẩm chủ lực

Đẩy mạnh thương mại điện tử

Giảm lương người lao động

Tạm dừng hoạt động SXKD

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên …

Cho lao động nghỉ việc không lương

Tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu …

Tìm thị trường mới cho nguyên liệu …

Cắt giảm lao động

Thu hẹp quy mô SXKD

Cho lao động giãn việc/nghỉ luân phiên

Cắt giảm chi phí hoạt động thường …

Giải pháp áp dụng



Tác động của Covid-19
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Giảm

Giảm 50% trở lên

Tạm dừng/Không có doanh thu

Tình hình hoạt động SXKD của DN điện tử 4 tháng đầu năm 2020

Dự kiến doanh thu 4 tháng đầu năm 2020 so với 4 tháng đầu năm 2019

Lao động bình quân 4 tháng đầu năm 2020 so với bình quân 4 tháng đầu năm năm 2019

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định

Cắt giảm quy mô SXKD

Tạm dừng hoạt động SXKD

Phá sản

Tình trạng hoạt động SXKD của DN Điện tử nếu Covid-19 kéo 
dài

Đến hết quý IV/2020 Đến hết quý III/2020 Đến hết quý II/2020



Giải pháp ứng phó
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Chuyển đổi sản phẩm chủ lực

Đẩy mạnh thương mại điện tử

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên 
môn/tay nghề của người lao động

Tìm thị trường mới cho nguyên liệu đầu 
vào

Tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu 
ra ngoài thị trường truyền thống

Giải pháp ứng phó của DN Điện tử
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Chưa biết thông tin

Đã biết thông tin nhưng chưa biết đầu 
mối để tiếp cận chính sách

Đã được tiếp nhận chính sách hỗ trợ, 
đề nghị DN nêu rõ chính sách được thụ 

hưởng

Đã biết thông tin và đã được hướng 
dẫn nhưng chưa tiến hành thực hiện

Giải pháp hỗ trợ của Chính phủ



Ý kiến của DN Điện tử
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Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các khoản 
nợ

Cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn 
thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn

Miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử

Đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu 
và tìm thị trường mới

Giảm thủ tục hành chính và chi phí logistics

Tạm dừng đóng BHXH và kinh phí công 
đoàn

Miễn, giãn, giảm lãi vay, phí ngân hàng

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Không thực hiện điều chỉnh tăng giá 
trong quý I và quý II năm 2020 đối …

Mức độ phù hợp của các chính sách hỗ trợ
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Thúc đẩy nhanh việc tìm thị trường 
nguyên liệu/thị trường tiêu thụ mới …

Miễn, giảm lãi suất đối với các khoản 
tín dụng trước đây

Cắt giảm một số loại thuế, phí, lệ phí 
cơ sở hạ tầng: phí lưu thông, phí cầu …

Tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra 
doanh nghiệp

Miễn, giảm giá thuê mặt bằng sản xuất

Cải cách quy trình, thủ tục để doanh 
nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ …

Miễn, giảm thuế, tiền thuê đất

Mức độ quan trọng của các chính sách hỗ trợ



CNHT ngành điện tử
• 48.1% - phục vụ hoàn

toàn thị trường trong
nước

• 21.1% - phục vụ hoàn
toàn thị trường xuất
khẩu

• 407 DN lắp ráp linh
kiện

• 53 DN có hoạt động
thiết kế và phát triển
sản phẩm

• 43 có hoạt động đo
kiểm
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CNHT ngành điện tử
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Giải pháp, chính sách hỗ trợ
• Chỉ thị 11/CT-TTg, ngày 4/3/2020 - Nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo

gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng
phó với dịch Covid-19

• Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 – Gia hạn thời hạn nộp
thuế và tiền thuê đất

• Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 – Các biện pháp hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

• Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 - Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn
đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch
Covid-19



Giải pháp, chính sách hỗ trợ
• Nghị định 111/2015/NĐ-CP - Sửa đổi theo hướng sửa đổi, bổ sung một số

điểm còn vướng mắc, bất cập, đảm bảo tính đồng bộ và mang lại lợi ích
cho doanh nghiệp:

• Đối tượng được hưởng ưu đãi
• Hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ trong Chương trình phát triển CNHT
• Hỗ trợ chênh lệch lãi suất vay thương mại
• Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển

- Linh kiện điện tử - quang điện tử cơ bản: Transistor, mạch tích hợp, cảm biến, điện trở, tụ, 
điôt, ăngten, thyristor
- Linh kiện thạch anh
- Vi mạch điện tử
- Linh kiện sản phẩm điện tử: Linh kiện nhựa, linh kiện cao su, chi tiết cơ - điện tử, linh kiện kính
- Vật liệu sản xuất linh kiện điện tử: Chất bán dẫn, vật liệu từ cứng, vật liệu từ mềm, chất cách 
điện tích cực
- Pin dùng cho máy vi tính xách tay, điện thoại di động
- Dây và cáp điện, đèn led, tai nghe điện thoại và loa
- Sạc pin điện thoại
- Màn hình các loại



Giải pháp chính sách hỗ trợ
• Các đề án hỗ trợ doanh nghiệp của IDC/VIA đang triển khai

• Kết nối kinh doanh theo chuỗi giá trị
• Tư vấn cải tiến doanh nghiệp
• Đào tạo kỹ thuật viên về chế tạo khuôn mẫu
• Đào tạo tư vấn cải tiến doanh nghiệp
• Database nhà cung cấp (www.vsi.gov.vn)
• Trung tâm thiết bị dùng chung
• Cung cấp tư vấn viên Hàn Quốc (Vitask)



Gợi ý cho doanh nghiệp
• Điện tử là ngành định hướng xuất khẩu, phụ thuộc lớn vào thị trường

nước ngoài đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
• Nên tập trung thực hiện các giải pháp cải tiến, đổi mới để chuẩn bị

sẵn sàng cho giai đoạn tới: 
• Chuẩn hoá hệ thống quản lý sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng
• Tái cơ cấu lao động, đào tạo lực lượng lao động nguồn, nâng cao tay nghề
• Tổ chức đào tạo nội bộ, tận dụng các chương trình hỗ trợ của Chính phủ
• Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng và thị trường tiềm năng, tận

dụng cơ hội từ các FTA (EVFTA, CPTPP)
• Nghiên cứu, tận dụng các cơ hội chính sách (chính sách ưu đãi, hỗ trợ CNHT)



Trân trọng cảm ơn!


