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V/v đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm
tháo gỡ khó khăn – Thúc đẩy sản xuất kinh
doanh – Tái khởi động nền kinh tế ứng phó
với dịch Covid-19

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phúc đáp công văn số 2567/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
ngày 20/04/2020, Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) xin có ý trả lời như sau:
1) Đánh giá tình hình của thành viên TAB
+ TAB có 28 thành viên, là đại diện lãnh đạo của các doanh nghiệp du lịch lớn
và các tổ chức liên quan du lịch, như Tập đoàn Thiên Minh, Tập đoàn
VinGroup, Tập đoàn SunGroup, Tập đoàn BIM Group, Tập đoàn CEO Group,
Tập đoàn Mường Thanh, Saigontourist, Hanoitourist, Công ty Lữ hành HG,
Vietnam Airlines…
+ Do ảnh hưởng của Covid-19 nhiều doanh nghiệp đã phải cho nhân viên nghỉ
việc (từ 10% đến 50% số nhân viên), doanh thu quý 1/2020 đạt được từ 50% 70% so với quý 1/2019, dự kiến doanh thu quý 2/2019 chỉ đạt được từ 10% 15% so với quý 2/2019.
+ Phần lớn các doanh nghiệp đã phải áp dụng nhiều biện pháp để cắt giảm chi
phí như: Tạm thời đóng cửa một số chi nhánh, cơ sở kinh doanh; Cắt giảm
nhân viên, tổ chức làm việc luân phiên hay giãn công; Tiết kiệm và cắt giảm
các chi phí cố định hàng tháng như tiền thuê văn phòng, chi phí vận hành, tiền
điện; Hoãn đầu tư liên doanh.
+ Từ ngày 13/4 đến 17/4/2020, Hội đồng Tư vấn du lịch, được Ban Phát Nghiên
cứu triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và công ty Grant Thornton Vietnam hỗ trợ,
đã khảo sát 394 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch và lữ hành (xem Phụ lục
1 trong thư của TAB gửi Thủ tướng đính kèm) đã phản ánh tình hình hiện nay
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch chịu tác động của Covid19.
2) Nhận định về thời cơ
2.1. Trong giai đoạn dịch bệnh
+ Lập kế hoạch tập trung vào các dự án đầu tư ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
+ Nhiều doanh nghiệp đã chuyển nhiều bộ phận sang làm việc tại nhà, thực hiện
giao dịch trực tuyến, áp dụng công nghệ mới trong kinh doanh.
+ Thay đổi, hoặc bổ sung thêm loại hình kinh doanh, dịch vụ phù hợp với thời
gian giãn cách xã hội; cơ cấu lại doanh nghiệp.
+ Tổ chức đào tạo trực tuyến cho nhân viên; sửa chữa cơ sở vật chất, bảo trì thiết
bị; lên kế hoạch kinh doanh cho thời kỳ hậu Covid-19.

2.2. Sau khi dịch kết thúc
+ Ưu tiên mục tiêu cho thị trường trong nước, tiếp sau là thị trường châu Á (các
nước đã hết dịch) với một số gói, chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
+ Nhắm mục tiêu kinh doanh lâu dài với thị trường châu Âu và Nga thúc đẩy
kinh doanh trở lại từ mùa đông.
+ Tìm cách kết nối và giới thiệu vốn (đầu tư của bên thứ ba) cho các doanh
nghiệp thiếu vốn lưu động và/hoặc vốn đầu tư cho tài sản, hoạt động kinh
doanh vững chắc.
3) Đề xuất sáng kiến, giải pháp thúc đẩy kinh doanh và tái khởi động kinh tế
3.1. Kiểm soát dịch bệnh
+ Tiếp tục khống chế sự lây lan của Covid-19 bằng các biện pháp dừng xuất
nhập cảnh với nước ngoài cho đến khi tình hình dịch bệnh trên thế giới cơ bản
kiểm soát được, khoanh vùng cách ly dập dịch trong nước; và áp dụng xét
nghiệm nhanh.
+ Mở cửa nền kinh tế từng bước có kiểm soát. dỡ bỏ lệnh cấm đi lại trong nước
và để các doanh nghiệp, cá nhân được hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn
bán bình thường.
3.2. Thúc đẩy kinh doanh
3.2.1. Các giải pháp của ngành du lịch và hàng không
+ Đề nghị Chính phủ xác nhận dịch COVID-19 là sự kiện bất khả kháng để đồng
nhất cách hiểu cho các bên và tránh tranh chấp phát sinh khi thỏa thuận liên
quan, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch đàm phán với các hãng hàng
không về chính sách hoãn hủy hoàn tiền cho doanh nghiệp. Nhiều doanh
nghiệp du lịch có nguy cơ bị mất trắng tiền đặt cọc vé cả năm 2020 tại các
hãng hàng không trong nước như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar,
Bamboo Airways do họ không bay, hủy chuyến nhưng vẫn giữ lại tiền và
không hoàn tiền ngay cho doanh nghiệp.
+ Tăng cường các giải pháp đồng bộ để kích cầu tiêu dùng trong nước, phục hồi
thị trường du lịch nội địa khi Việt nam kiểm soát được dịch bệnh.
+ Tăng kinh phí để xúc tiến du lịch trong nước giữa các địa phương, sử dụng các
sản phẩm du lịch trong nước là cứu cánh trong thời gian sau dịch.
3.2.2. Các giải pháp của nhà nước hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp
+ Các doanh nghiệp lữ hành ký quỹ 500 triệu đồng để được cấp Giấy phép Lữ
hành quốc tế. Đề nghị nhà nước cho phép doanh nghiệp lữ hành được ứng lại
50% số tiền ký quỹ này để làm vốn lưu động với thời hạn trong 2 năm.
+ Giảm thuế VAT từ 10% xuống 5% và giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN).

+ Cần có chính sách cho doanh nghiệp vay tiền để trả lương, giúp các doanh
nghiệp tồn tại được (xem thư của TAB gửi Thủ tướng đính kèm).
+ Hỗ trợ tất cả các ngân hàng để miễn hoặc giảm lãi suất tiền vay có điều kiện và
gia hạn trả góp các khoản nợ ngắn hạn cho cả doanh nghiệp và cá nhân để đảm
bảo các doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động và các cá nhân không bị phá
sản.
+ Chính phủ cần mở rộng hỗ trợ cho ngành du lịch như giảm 50% các loại tiền
thuế đất đai, tiền điện và tiền nước phục vụ kinh doanh cho các khách sạn, khu
nghỉ dưỡng và công viên chủ đề cho năm tài chính 2020 và 2021.
+ Cho phép các doanh nghiệp chậm nộp bảo hiểm xã hội và các loại bảo hiểm
bắt buộc khác đến 31/12/2020.
3.2.3. Các giải pháp khác
+ Có kế hoạch mở lại các khách sạn bao gồm Giấy chứng nhận khách sạn an
toàn và áp dụng các tiêu chuẩn tối thiểu và thực hiện kiểm tra và cấp chứng
nhận sức khỏe cho du khách.
+ Nhanh chóng hoàn thành các quy định về condotel và các bất động sản lưu trú
tương tự khác để cung cấp cho người mua cơ sở pháp lý hợp lý và khả năng
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng). Đây là một
vấn đề đã được nêu ra trước đây. Đây sẽ là một vấn đề thậm chí còn lớn hơn
sau Covid-19. Cung cấp một cơ sở pháp lý rõ ràng cho các sản phẩm này để
người mua có thể a) Tài trợ an toàn các tài sản này và / hoặc b) Có thể dễ dàng
bán các tài sản này để huy động tiền mặt.
+ Tìm cách truyền thông sự thành công khống chế Covid-19 của Việt Nam cho
báo chí quốc tế nhiều hơn nữa. Hành động kịp thời và hiệu quả của Chính phủ
có khả năng đối phó với cuộc khủng hoảng nên được coi là một điểm hấp dẫn
đối với đầu tư trong nước cho FDI và IFI.
+ Nói chung giảm bất kỳ gánh nặng hành chính không cần thiết (ở tất cả các cấp
chính quyền và cho tất cả các hoạt động kinh tế và dân sự) để đầu tư và kinh
doanh dễ dàng hơn để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh phục hồi. Giảm
biên chế hành chính công.
+ Chỉ đạo các cơ quan nhà nước giảm bớt các cuộc thanh, kiểm tra không cần
thiết cho các doanh nghiệp trong ngành. Các cuộc thanh, kiểm tra tiêu tốn rất
nhiều thời gian, nguồn lực của các doanh nghiệp vốn đang rất mỏng manh dễ
vỡ.
+ Tăng đầu tư công có hiệu quả để tạo thêm công ăn việc làm, đồng thời sẽ hỗ
trợ các ngành kinh tế phát triển, trong đó có du lịch. Đẩy nhanh tiến độ các dự
án đầu tư của Chính phủ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ tăng trưởng
trong tương lai, như xây dựng sân bay Long Thành, nâng cấp các sân bay Tân
Sơn Nhất, Phú Bài và Đồng Hới, xây dựng mới sân bay Chu Lai và thúc đẩy
mở rộng sân bay Nội Bài; xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Cần Thơ và
một số đoạn của đường cao tốc Bắc - Nam.
+ Phát động phong trào người Việt dùng hàng Việt để thúc đẩy kinh doanh và
thương mại trong nước trước khi mở cửa với các nước khác; Khuyến khích sản
xuất, tạo ra công ăn việc làm thì sẽ phát triển du lịch nội địa.

+ Không ngăn sông cấm chợ từ các tỉnh đến các tỉnh, đảm bảo hành khách có
khai y tế qua mạng hoặc có chứng nhận không nhiễm bệnh hoặc không có
triệu chứng.
+ Khi các nước trên thế giới khống chế được dịch Covid-19 thì dần mở cửa với
từng nước, đồng thời phục hồi lại chính sách miễn thị thực của Việt Nam cho
nước đó để thúc đẩy du lịch quốc tế đến Việt Nam. Áp dụng kéo dài thời hạn
miễn thị thực lên 30 ngày cho các thị trường ổn định như Anh, châu Âu, Úc,
New Zealand và Canada.
Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét và tổng hợp báo cáo trình Chính
phủ các ý kiến báo cáo trên đây của Hội đồng Tư vấn Du lịch.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để b/cáo);
- Tổng cục Du lịch (để b/cáo);
- Lưu: HĐTVDL, Ch.4.

TM. HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DU LỊCH
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