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PHẦN 1

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

ĐẾN NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI
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Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

đến nền kinh tế thế giới
• Tháng 1/2020, Quỹ tiền tệ IMF đã đưa ra dự

báo của mình rằng tăng trưởng toàn cầu trong
năm 2020 khoảng 3,3%. Tuy nhiên, báo cáo sau
đó của tổ chức này công bố vào ngày 6/4/2020
cho thấy lo ngại cũng như triển vọng tiêu cực
của nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, do hậu quả
của đại dịch, nền kinh tế toàn cầu được dự đoán
sẽ giảm mạnh 3% trong năm 2020.

• Trong một phân tích cụ thể hơn, ngân hàng phát
triển châu Á (ADB) ước tính dịch bệnh Covid –
19 có thể gây ra tổn thất toàn cầu khoảng 2.000
– 4.100 tỷ USD, tương đương 2,3% đến 4,8%
GDP toàn cầu.

• Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) dự báo
giao dịch thương mại toàn cầu năm nay sẽ giảm
từ 13% đến 32%.
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Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

đến nền kinh tế thế giới
• Tại Trung Quốc, theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, tổng sản

phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý I/2020 đã giảm
6,8% so với cùng kì năm ngoái. Đây là con số tăng trưởng âm đầu
tiên kể từ khi Trung Quốc tiến hành thống kê GDP theo quý. Dự
báo tăng trường GDP của Trung Quốc theo nghiên cứu của Citi
research, thậm chí chỉ đạt khoảng 2.4% trong năm 2020, thấp hơn
nhiều mức trên 6% đã đạt được trong năm 2019.

• Các dự báo của JP Morgan, Moody’s cũng đưa ra triển vọng tiêu
cực với nền kinh tế Mỹ, với dự báo tăng trưởng âm trên 2% trong
năm nay.
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PHẦN 2

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM VÀ CÁC 

DOANH NGHIỆP VVN

│



Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
đến nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp VVN

• Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tăng trưởng GDP quý I/2020 chỉ đạt 3,82%,
là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua, Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách 4
tháng cũng giảm 5,9% so với cùng kỳ 2019.

• Đối với lĩnh vực du lịch, theo Tổng cục thống kê (GSO), trong tháng 2 đã có
hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, giảm 37,7% so với tháng
1/2020 và tương ứng mức giảm 21,8% so với cùng kì năm 2019.

• Hoạt động xuất nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Theo thống kê từ Tổng
cục Hải Quan, trong 2 tháng đầu năm 2020, sau khi đóng cửa biên giới với
Trung Quốc và một số nước có tỷ lệ nhiễm Virus cao, tổng doanh thu từ thuế
xuất nhập khẩu ước tính đạt 2,17 tỷ USD, tương đương mức giảm hơn 8% so
với cùng kỳ.
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Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 
đến nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp VVN

• Trong khi đó, thống kê từ Bộ LĐ -TB – XH, trong tháng 2/2020 có 322 doanh nghiệp
dừng hoạt động. Số người thất nghiệp nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp là trên 47.000
người, tăng 60% so với tháng 1 và tăng hơn 70% so với cùng kì.

• Nhóm chuyên gia của IMF trong báo cáo ngày 14/4 đã giảm dự báo tăng trường GDP
của Việt nam từ mức 7% đưa ra vào tháng 1.2020 xuống 2,7%. Dự báo của nhóm
nghiên cứu của quỹ đầu tư Vinacapital ngày 6/4 đưa ra con số lạc quan hơn với mức
3%.

• Một số nghiên cứu khác của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) và các
nhóm nghiên cứu từ các trường đại học, trung tâm nghiên cứu đưa ra các kịch bản
khác nhau dựa trên các giả thuyết về thời điểm kiểm soát được dịch bệnh, theo đó
trường hợp khả quan nhất là dịch bệnh được khống chế và kiểm soát tốt ngay trong
quý 2 thì tăng trưởng kinh tế thậm chí có thể đạt trên dưới 4%.
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Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
đến nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp VVN

• Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo một khảo sát của Viện khoa học
quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với trên 1.200 doanh nghiệp, nếu dịch
Covid – 19 kéo dài 6 tháng thì 74% doanh nghiệp có thể phá sản.

• Các điều tra của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng
cho thấy 85% các doanh nghiệp bị thu hẹp thị trường, 50% doanh nghiệp cho
biết chỉ còn duy trì kinh doanh được 6 tháng, trong đó 30% doanh nghiệp chỉ
trụ được 3 tháng.

• Vấn đề lớn nhất đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ
và vừa nói riêng là sự thiếu hụt về dòng tiền. Nguyên nhân chủ yếu do phải tạm
dừng đóng cửa hoặc khách hàng tạm dừng hoặc giảm mua hàng, dẫn đến sụt
giảm nghiêm trọng về doanh thu.
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PHẦN 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ CHI PHÍ 

TRONG THỜI KỲ ĐẠI DỊCH
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VỀ CẮT GIẢM CHI PHÍ 
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Nguyên tắc cắt giảm chi phí

Việc cắt giảm chi phí trong những giai đoạn khó khăn là không thể tránh
khỏi, tuy nhiên doanh nghiệp cần xác định một cách cẩn trọng những
chi phí nào có thể cắt giảm, chi phí nào không thể cắt giảm hoặc chỉ cắt
giảm một phần. Do vậy, việc cắt giảm cần dựa trên một số nguyên tắc
nhất định để đảm bảo cho doanh nghiệp vẫn có thể duy trì thế mạnh, tìm
kiếm cơ hội vươn lên và phục hồi nhanh nhất ngay khi hết giai đoạn khó
khăn.
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Nguyên tắc cắt giảm chi phí
@ Nguyên tắc thứ 1 - Cắt giảm chi phí phải gắn với chiến lược kinh doanh

- Việc cắt giảm chi phí luôn phải đặt trong bối cảnh chung và tình hình hoạt động
chung của doanh nghiệp.

- Một số chi phí không những không cần cắt giảm mà còn cần phải chi nhiều hơn để
giúp doanh nghiệp chuyển đổi hình thức kinh doanh để thích ứng tốt hơn thực tế
đầy biến động trong thời kỳ khủng hoảng.

- Doanh nghiệp trước hết cần phải xác định lại mục tiêu và chiến lược kinh doanh

trong giai đoạn này và từ đó đề ra những cách thức để cắt giảm những chi phí mà
không phục vụ cho mục tiêu và chiến lược kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp
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Nguyên tắc cắt giảm chi phí
@ Nguyên tắc thứ 2: Cắt giảm chi phí phải gắn với hoạt động quản trị chi phí và
quản trị dòng tiền:

- Cắt giảm chi phí cần phải đặt trong tổng thể hoạt động quản trị chi phí và dòng tiền trong

toàn doanh nghiệp, tránh trường hợp “vô tình vứt bỏ những thứ quý giá trong đống lộn
xộn”.

- Để đảm bảo hiệu quả sau khi cắt giảm chi phí, DN cần gắn kết các chương trình cắt giảm
chi phí với hoạt động quản lý chi phí.

- Nhận diện các khoản chi phí tạo ra giá trị gia tăng và chi phí không tạo ra giá trị gia tăng,

tập trung giảm thiểu hoặc loại bỏ các hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng.
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Nguyên tắc cắt giảm chi phí
@ Nguyên tắc thứ 3: Cắt giảm chi phí phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, hướng tới phát
triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh:

- Doanh nghiệp cần xem xét đến cả ngắn hạn lẫn dài hạn, cắt giảm chi phí đồng nghĩa với giảm
thiểu rất nhiều hoạt động bên trong doanh nghiệp, tuy nhiên doanh nghiệp cần đảm bảo duy trì
một số nguồn lực nhất định, duy trì nền tảng để phát triển sau này.

- Doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí trên cơ sở loại bỏ lãng phí, tập trung vào chất lượng, đào
tạo, hạ tầng … và liên tục tìm kiếm cơ hội đổi mới.

- Phân biệt các loại chi phí đóng góp vào sự tăng trưởng và những chi phí có thể cắt giảm để
chuyển phần tiết kiệm được sang những khu vực tăng trưởng, sinh lời của hoạt động kinh doanh.

- Giải quyết được các vấn đề câu hỏi này sẽ đảm bảo để DN có thể đưa ra một chiến lược cắt giảm
chi phí hiệu quả: Yếu tố nào trong các chi phí là cần thiết để giữ vị thế cạnh tranh hiện tại? Yếu
tố nào không là cần thiết? Liệu những chi phí nhằm trợ giúp đội ngũ nhân viên bán hàng có thể
cắt giảm được không? Còn các chi phí quản lý nhân sự, chi phí tài chính kế toán thì sao? Những
yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hiện tại là gì và việc tái đầu tư đem lại những lợi ích nào?
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Biện pháp cắt giảm một số
khoản chi phí điển hình
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 Chi phí thuê mặt bằng:

- Đàm phán lại với chủ nhà về việc giảm giá và giãn thời gian
thanh toán.

- Tối ưu lại diện tích mặt bằng sử dụng, trả lại hoặc cho thuê
lại phần mặt bằng dư thừa.

- Cân nhắc chuyển sang địa điểm khác với chi phí hợp lý hơn.

Biện pháp cắt giảm
một số khoản chi phí điển hình
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@ Chi phí lưu kho:

- Sàng lọc những nhà cung cấp chủ chốt (nguyên tắc 80/20) để cung ứng
hàng nhanh, hạn chế lưu kho.

- Cải tiến quy trình mua hàng, nghiên cứu áp dụng JUST-IN-TIME
nhằm giảm chi phí lưu kho và tồn đọng vốn, tăng tốc độ vòng quay
hàng tồn kho.

- Tránh ôm hàng.

- Xây dựng chuỗi cung ứng thông suốt, kiểm soát chặt chuỗi cung ứng,
tìm điểm "nghẽn" (TOC) để cải thiện hiệu quả.

- Sắp xếp lại kho, giảm diện tích thuê kho hoặc cho thuê lại.

Biện pháp cắt giảm
một số khoản chi phí điển hình
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@ Chi phí mua hàng
- Sàng lọc những nhà cung cấp chủ chốt (nguyên tắc 80/20).

- Cải tiến quy trình mua hàng, nghiên cứu áp dụng JUST-IN-TIME
nhằm giảm chi phí lưu kho và tồn đọng vốn, tăng tốc độ vòng quay
hàng tồn kho.

- Xây dựng chuỗi cung ứng thông suốt, kiểm soát chặt chuỗi cung ứng,
tìm điểm "nghẽn" (TOC) để cải thiện hiệu quả.

- Đàm phán thương lượng giảm giá thời kỳ khủng hoảng, giãn thời gian
thanh toán, chia nhỏ các lần thanh toán….

Biện pháp cắt giảm
một số khoản chi phí điển hình
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@ Chi phí quản lý
- Tinh gọn lại cơ cấu quản lý.

- Cải tiến quy trình làm việc, giảm thời gian, tăng hiệu quả làm
việc.

- Xây dựng ý thức tiết kiệm.

- Cắt giảm chi tiêu của ban lãnh đạo (lưu ý các khoản chi phí
tùy ý có thể cắt giảm mà ko ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động).

Biện pháp cắt giảm
một số khoản chi phí điển hình
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@ Chi phí nhân sự
- Không tuyển mới hay thay thế nhân sự trong giai đoạn này.

- Xem xét giảm một phần thu nhập của các lãnh đạo, quản lý
để làm gương trước sau đó đến nhân viên.

- Nếu cắt giảm thu nhập phải truyền thông rõ ràng để nhân viên
hiểu được chính sách của doanh nghiệp để cùng đồng hành,
khắc phục khó khăn cùng doanh nghiệp.

Biện pháp cắt giảm
một số khoản chi phí điển hình
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 Chi phí tài chính
- Đàm phán giảm lãi vay với ngân hàng. Tận dụng các chính

sách tín dụng được nhà nước hỗ trợ.

- Đàm phán thu nợ sớm, giãn nợ phải trả.

- Quản trị tốt khoản phải thu, phải trả.

- Cân đối dòng tiền.

Biện pháp cắt giảm
một số khoản chi phí điển hình
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Các bước thực hiện cắt giảm chi phí

(1) Rà soát và nhận diện các khoản chi phí có thể cắt giảm: Đi
từng bộ phận, gõ từng quá trình, rà từng bước hoạt động…
(2) Lên chương trình cắt giảm chi phí.
(3) Thực hiện việc cắt giảm.

(4) Rà soát, đánh giá và điều chỉnh chương trình cắt giảm chi
phí cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
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VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ 
TRONG DOANH NGHIỆP
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Xem xét lại việc phân loại chi phí
- Phân loại chi phí là công việc đầu tiên mà bất cứ hệ thống kế toán

quản trị chi phí nào cũng phải thực hiện để có thể lập dự toán,
kiểm soát và đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí.

- Phân loại chi phí càng chi tiết thì quản lý càng chặt, nhưng mức độ
chi tiết trong phân loại chi phí phải dựa trên nguyên tắc “Lợi ích
thu được lớn hơn chi phí bỏ ra”.

- 3 cách phân loại cần thiết để quản trị chi phí: (i) Phân loại chi phí
khoản mục; (ii) Phân loại theo mối quan hệ với kết quả hoạt động
(biến phí, định phí) và (iii) Phân loại chi phí theo khả năng quy
nạp vào đối tượng chi phí (chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp).
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Rà soát lại hệ thống chi phí định mức

- Rà soát lại hệ thống chi phí định mức ở từng khâu, từng công đoạn, từng
quá trình, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh doanh nghiệp thực hiện các
biện pháp cắt giảm chi phí dẫn đến các định mức chi phí trong doanh

nghiệp cũng sẽ phải được điều chỉnh theo.

- Định mức hóa tối đa các khoản mục chi phí trong doanh nghiệp làm cơ sở
để xây dựng dự toán, kiểm soát hoạt động và triển khai hoạt động trong

doanh nghiệp.

- Rà soát và cập nhật hệ thống chi phí định mức thường xuyên cho phù hợp
với điều kiện thực tế.
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Rà soát lại kế hoạch ngân sách và
kiểm soát việc thực hiện kế hoạch ngân sách

- Kế hoạch ngân sách phải được thường xuyên rà soát, cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp với
thực tế nhiều biến động bất thường trong thời kỳ dịch bệnh.

- Ưu tiên lập dự toán linh hoạt để kịp thời ứng phó với điều kiện môi trường kinh doanh biến
động nhiều trong thời kỳ đại dịch.

- Việc triển khai hoạt động cần bám sát kế hoạch để đạt mục tiêu đề ra.

- Hệ thống kế hoạch ngân sách phải được triển khai và phối hợp đồng bộ ở tất cả các bộ phận
doanh nghiệp.

- Dự toán chi phí cần được lập và thống nhất với công tác tập hợp chi phí phát sinh dựa trên cơ
sở cách thức và mức độ chi tiết trong việc phân loại chi phí của doanh nghiệp.

- Tạm thời lùi lại những hoạt động không cấp bách, loại bỏ khỏi các hoạt động không thực
hiện được do lý do khách quan của dịch bệnh.
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Tập hợp và theo dõi chi tiết các
khoản chi phí phát sinh

- Mở các tài khoản chi tiết (cấp 2, cấp 3…) của các tài khoản
chi phí căn cứ vào mức độ chi tiết trong phân loại chi phí và
theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

- Các khoản chi phí phát sinh sẽ được theo dõi chi tiết thông
qua việc hạch toán theo các tài khoản chi phí chi tiết.

- Mức độ chi tiết của việc tập hợp và theo dõi chi phí cần phải
thống nhất với mức độ chi tiết của chi phí trong dự toán chi
phí, có như vậy mới thực hiện được công tác phân tích và
kiểm soát sự biến động chi phí trong doanh nghiệp.
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Đánh giá và đưa ra các biện pháp 
kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động

- So sánh, phân tích chi phí thực hiện và chi phí kế hoạch.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch định kỳ hàng tháng, thậm chí hàng tuần
trong thời kỳ khủng hoảng.

- Khoanh vùng các khoản chi phí có mức chênh lệch lớn, tập trung tìm nguyên
nhân và đưa ra giải pháp xử lý nhằm hạn chế lãng phí, gia tăng hiệu quả hoạt
động.

- Nhận diện các hoạt động gia tăng giá trị, và các hoạt động không gia tăng giá trị
để có biện pháp cắt giảm hoặc đầu tư chi phí phù hợp.

- Điều chỉnh lại định mức và dự toán chi phí của các kỳ sau nếu cần để đảm bảo
phù hợp với điều kiện thực tế nhiều biến động trong thời kỳ dịch bệnh.

│



XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ 
TRONG DOANH NGHIỆP

* Thành lập tổ phản ứng nhanh gồm đại diện các phòng ban

chủ chốt và do giám đốc tài chính phụ trách có trách nhiệm
nắm bắt thông tin, xử lý và đề xuất phương án ứng phó nhanh

với các biến động trong thời kỳ dịch bệnh.
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VỀ KIỂM SOÁT VÀ CÂN ĐỐI DÒNG TIỀN

“Thời kỳ khủng hoảng, tiền mặt là vua”

│



- Tìm cách đẩy hàng, giảm tồn kho, tìm cách chuyển đổi các nguồn lực thành tiền 
mặt.

- Thảo luận với các nhà cung cấp chính để giãn thời gian trả nợ.

- Đàm phán với bên bán/ngân hàng về việc thanh toán nhiều lần, thanh toán bằng
hàng hoá, dịch vụ đang có.

- Thảo luận với khách hàng trả sớm và áp dụng chiết khấu thanh toán để rút ngắn
thời gian các khoản phải thu.

KIỂM SOÁT VÀ CÂN ĐỐI DÒNG TIỀN
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- Triển khai các sản phẩm có thể thu trước tiền hàng hoá/dịch vụ.

- Kiểm kê lại hàng hoá tồn kho, bán giảm giá một số mặt hàng để giải phóng hàng tồn
kho.

- Duy trì lượng tiền mặt cho nhu cầu chi tiêu tối thiểu cho 3-6 tháng (có thể thấp hơn
nếu có hạn mức tín dụng từ ngân hàng).

- Thảo luận với ngân hàng/chủ nợ chuyển một phần nợ ngắn hạn sang trung dài hạn
và/hoặc giãn nợ.

- Lập dự toán tiền mặt định kỳ, chu kỳ lập dự toán tiền theo tuần, tháng…

KIỂM SOÁT VÀ CÂN ĐỐI DÒNG TIỀN
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VỀ CÁC GIẢI PHÁP KHÁC
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- Tìm kiếm các nguồn trợ giúp từ chính phủ.

- Vay ngân hàng, tăng hạn mức tín dụng hiện tại với ngân hàng. Cơ cấu
lại các khoản nợ/ trái phiếu với ngân hàng/ trái chủ.

- Huy động vốn vay không từ ngân hàng như vay cổ đông, người quen,

cán bộ công nhân viên…

- Xem xét lại cơ cấu vốn, thay đổi cơ cấu vốn.

- Hạn chế chia cổ tức/lợi nhuận bằng tiền mặt.

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC
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- Chuyển hướng từ quản trị chi phí theo yếu tố sang quản trị chi phí theo hoạt
động.

- Khuyến khích đổi mới sáng tạo, cải tiến hoạt động, tìm kiếm các cơ hội để
đổi mới.

- Hạn chế các chi phí quảng cáo, marketing cho một số sản phẩm không thực
sự thiết yếu và không liên quan đến mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

- Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại: 7 loại lãng phí, 5S, Kaizen, PDCA,

5Whys….

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

│



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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