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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---------o0o--------- 

Hà Nội, ngày 30 tháng 08  năm 2021 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

Trưởng Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
 

(V/v kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao 

động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19) 
 

Thay mặt Cộng đồng Doanh nghiệp (DN), các Hiệp hội doanh nghiệp ký tên dưới đây, 

đại diện cho nhiều ngành hàng chủ lực của Việt Nam, xin gửi tới Thủ tướng Chính phủ lời chào 

trân trọng nhất và cảm ơn Thủ tướng đã luôn đồng hành với cộng đồng DN trong suốt thời 

gian qua, đặc biệt là nhiều quyết sách tích cực về chống dịch, về vaccin và duy trì, phục hồi 

sản xuất, kinh doanh. 

Xin báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/8/2021 các Hiệp hội ngành hàng chúng 

tôi đã có văn bản gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất, kiến nghị các chính sách hỗ 

trợ của Tổng Liên đoàn cho người lao động và DN trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-

19 ngay khi các Hiệp hội nhận được Quyết định 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Tổng Liên 

đoàn về hỗ trợ bữa ăn cho công đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của DN tại 

địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo chỉ thị 16/CT-TTg. 

Theo đó, thực tế hiện nay trong các ngành hàng xuất khẩu thì chỉ một số ít (15-20%) các 

DN thực hiện được mô hình sản xuất 3 tại chỗ, còn lại đa số các DN đều buộc phải tạm ngừng 

sản xuất. Các DN đều phải chấp nhận doanh thu không có nhưng vẫn phải chi trả các khoản 

định phí lớn như thuê kho bãi-nhà xưởng, phí tồn kho, lãi suất ngân hàng, chi trả lương chờ việc 

cho người lao động.... Theo tính toán sơ bộ của một công ty thủy sản quy mô trung bình, mức 

thua lỗ trung bình là 10 tỷ đồng/tháng khi DN ngưng sản xuất. Trong ngành dệt may, một DN 

cỡ trung bình 4.000 lao động ngưng sản xuất, chỉ riêng khoản chi trả công nhân 14 ngày đầu đã 

là  4.000 người x 2,5 triệu đồng/người (bình quân) là 10 tỷ đồng. 

Hầu hết các ngành hàng của chúng tôi đều sử dụng nhiều lao động, có điểm chung là chi 

phí cho người lao động (chi phí tiền công, tiền bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn) là chi 

phí lớn nhất. Nay phải sản xuất cầm chừng (3 tại chỗ) hoặc dừng sản xuất – công suất, sản 

lượng giảm tới 70%, nhưng các chi phí liên quan người lao động (BHXH, kinh phí công 

đoàn...) vẫn giữ nguyên, và DN vẫn phải trả lương ngừng việc – khiến khó khăn càng chồng 

chất, khó trụ vững dài ngày.  

Để các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được hiệu quả và công 

bằng, đáp ứng kịp thời cho lực lượng lao động đang thực sự gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 

gây ra, các Hiệp hội chúng tôi, đại diện cho nhiều ngành hàng chủ lực của Việt Nam, trân trọng 

kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19 có 

ý kiến với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, giải quyết các kiến nghị của các Hiệp 

hội tại một số nội dung hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi QĐ 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 v/v hỗ trợ tiền ăn cho người lao động: 
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- Đối tượng: tại các DN đã & đang thực hiện “3 tại chỗ”, "1 cung đường 2 điểm đến"  

và DN ngừng sản xuất. 

- Phạm vi: (i) ở các khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, không 

phân biệt phạm vi áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg là toàn tỉnh hay toàn huyện, hoặc khu 

vực nhỏ hơn. Nếu DN có trụ sở ở địa điểm không áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 

16/CT-TTg nhưng địa điểm kinh doanh, chi nhánh, nhà xưởng ở các khu vực đang 

thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg thì vẫn thuộc đối tượng áp dụng của 

Quyết định này; và (ii) ở các khu vực, địa phương mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch, 

UBND các Tỉnh/Thành phố yêu cầu DN thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 

điểm đến” để duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo công tác phòng chống dịch của địa 

phương thì vẫn thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này. 
 

2. Miễn đóng kinh phí công đoàn (2% quỹ lương) từ tháng 8/2021 đến 31/12/2021 cho 

các DN và người lao động nằm trong các khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ 

thị 16/CT-TTg. 
 

3. Dừng thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn cho DN và người lao động 

trước mắt đến 30/6/2022 với các điều kiện như quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP về 

dừng nộp vào quỹ hưu trí và tử tuất (tức là áp dụng đối với DN có 15% lao động trở 

lên (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn, thỏa thuận nghỉ không lương) phải tạm thời 

nghỉ việc thay vì 50% như quy định tại công văn số 2059/TLĐ của Tổng Liên đoàn ngày 

28/5/2021). 
 

4. Cho phép DN phối hợp với công đoàn cơ sở được sử dụng quỹ công đoàn đang kết 

dư tại DN trả chi phí test nhanh, chi phí xét nghiệm cho người lao động, hỗ trợ 

người lao động gặp khó khăn. 

Các Hiệp hội mong nhận được sự quan tâm và có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về các 

kiến nghị nêu trên, để các DN có thêm nguồn lực hỗ trợ người lao động, giúp đảm bảo an sinh xã 

hội và đảm bảo lực lượng lao động phục hồi sản xuất ngay sau khi đại dịch được kiểm soát. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
HỘI LƯƠNG THỰC  

THỰC PHẨM TP. HCM 

Chủ tịch 

 

 

 

 

Lý Kim Chi 

 

HIỆP HỘI THỰC PHẨM 

MINH BẠCH 

 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT 

KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 

Tổng Thư ký  

 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 

ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 

KT. Chủ tịch 

 

 

HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM 

Tổng Thư ký 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Mỹ 

HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM 

Tổng Thư ký 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Ánh 
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HIỆP HỘI BIA - RƯỢU – NƯỚC 

GIẢI KHÁT VIỆT NAM 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư  ký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG 

VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 

Chủ tịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Kim Hạnh 

HIỆP HỘI DA GIẦY – TÚI XÁCH 

VIỆT NAM 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Xuân 

HỘI MỸ NGHỆ VÀ CHẾ 

BIẾN GỖ TP. HỒ CHÍ MINH 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký 

 

 

 

 

Nguyễn Chánh Phương 
 

HIỆP HỘI GỖ VÀ LÂM SẢN 

VIỆT NAM 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng LĐ LĐ VN; 

- Bộ LĐTBXH; 

- Bộ NNPTNT; 

- Bộ Công Thương; 

- VCCI; 

- Lưu các Hiệp hội. 

 

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT 

GIẤY VIỆT NAM 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký 

 

 

 

 

 

HIỆP HỘI CHÈ VIỆT NAM 

Phó Tổng Thư  ký 

 

 

 

 

 

Hoàng Vĩnh Long 

 

   


