
Tóm tắt kết quả các tác động của Covid-19 

 đến doanh nghiệp thành phố Cần Thơ: 

 
I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 

  

  

 

 

Trong bối cảnh khó khăn của Covid-19, các doanh nghiệp đều rất linh hoạt để được hoạt 

động với nhiều phương thức khác nhau, để có thể vừa phòng chống dịch, vừa hạn chế đến 

mức thấp nhất các thiệt hại cho doanh nghiệp. 



Tình trạng hoạt động thời điểm 
khảo sát 

Nông, 
Lâm-Thủy sản 

Công nghiệp, 
Xây dựng 

Thương mại, 
Dịch vụ 

Tổng 

Đang hoạt động (nhiều hình thức) - 3% - 3% 

Thực hiện 3 tại chỗ (chung) 5% 14% 9% 28% 

Thực hiện 3 tại chỗ (đến Tháng 8) - 2% - 2% 

Tạm ngưng từ Tháng 7, 8 1% 24% 32% 57% 

Tạm ngưng, gia công - 1% - 1% 

Ngưng - 2% 7% 9% 

Tổng 6% 46% 48% 100% 

 

II. CÁC KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH COVID-19 

 

Phản hồi về khó khăn của DN TP Cần Thơ trong bối cảnh Covid-19 (lượt phản hồi, %) 

 

Các khó khăn cụ thể theo từng khía cạnh: 



 

 



 

 



 

 



 

Tác động của Covid-19 đến DN phân theo khu vực kinh tế 

 

 



Phương án của DN trong Covid-19 

 
Phương án của DN sau Covid-19 

 

Phương án an toàn phòng chống Covid-19 



 

Doanh nghiệp không có phương án 

III. ĐỀ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 

Về Kiểm soát COVID-19 1. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho cộng đồng, NLĐ trong DN và tiểu 
thương ở chợ truyền thống (67,86%) 
2. Thành phố cần có kịch bản và phương án “sống chung với Covid-19” 
và đầu mối để DN và người dân liên hệ cần tư vấn hoặc hỗ trợ (17,86%) 
3. Cho phép DN trong “Vùng Xanh” được hoạt động (14,29%) 

Về Phương án “3 tại 
chỗ” 

1. Hỗ trợ pháp lý và y tế để DN thực hiện tốt phòng, chống dịch 
(57,14%) 
2. Cho phép DN đón NLĐ ngoài tỉnh đến làm việc (28,57%) 
3. Cho phép DN thực hiện “3 tại chỗ” để duy trì sản xuất và hạn chế đứt 
gãy chuỗi cung ứng (14,29%) 

Về Chính sách 1. Triển khai cụ thể các chính sách của Trung ương và địa phương, để 
giảm bớt phần nào thiệt hại cho DN (38,89%) 
2. Hỗ trợ giảm hoặc giãn thuế, nhất là thuế TNDN (36,11%) 
3. Các hỗ trợ liên quan đến BHXH (13,89%) 
4. Các hỗ trợ liên quan đến người lao động tại DN (11,11%) 

Về Vốn, lãi suất và ngân 
hàng 

1. Hỗ trợ vốn vay ưu đãi, giãn nợ hoặc nới lỏng hạn mức tín dụng để DN 
khắc phục thiệt hại từ Covid-19 và phục hồi sản xuất (62,96%) 
2. Giảm lãi suất (29,63%) 
3. Hỗ trợ không chuyển nợ xấu từ 03 đến 06 tháng (3,71%) 
4. Hỗ trợ tiểu thương tại các chợ vay vốn ưu đãi (3,71%) 

Về thị trường và vận 
chuyển 

1. Hỗ trợ xúc tiến thị trường và kết nối cung cầu (50,00%) 
2. Phát triển các nền tảng thương mại điện tử và chính sách khuyến 
khích (16,67%) 
3. Hỗ trợ doanh nghiệp bao bì sản xuất và cung ứng (16,67%) 
4. Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, nông nghiệp với thị trường bán lẻ, cửa 
hàng tiện lợi (16,67%) 
5. Nới lỏng các quy định dành cho DN khi vận chuyển hàng hóa (75,0%) 
6. Sớm cho phép Cảng Thốt Nốt hoạt động trở lại (8,33%) 

 


