
KHẢO SÁT
“Ảnh hưởng của COVID-19 đến Khu vực
Doanh nghiệp Xã hội và nhu cầu hỗ trợ”

Thực hiện bởi

Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



“Trung tâm chúng tôi làm sứ mệnh đặc biệt là trị liệu cho trẻ khuyết tật, chúng tôi dừng

hoạt động từ Tết đến bây giờ. Nhân sự nghỉ việc, hỗ trợ lương, thanh toán bảo hiểm và chi

trả mặt bằng đã ba tháng nay. Chúng tôi đang làm sứ mệnh rất đặc biệt, giúp những

người yếu thế trong xã hội, giảm gánh nặng cho xã hội nhưng từ lúc dịch đến giờ chưa

thấy có một chính sách nào cho những người/đơn vị như chúng tôi.”

- Trích từ bảng trả lời khảo sát
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MÔ TẢ

• Khảo sát này được thực hiện bởi Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội, Trường Đại học Kinh

tế Quốc dân từ ngày 10-12/04/2020, với 30 câu trả lời từ các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

• Các doanh nghiệp tham gia khảo sát có hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề chính sau đây:

 Thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ

 Đào tạo, dạy nghề

 Đồ thủ công mỹ nghệ

 Du lịch bền vững

 Các kết quả chính và khuyến nghị trong Báo cáo này ở mức độ khám phá. Nhóm nghiên cứu

sẽ bổ sung các phân tích sâu với mẫu đại diện lớn hơn trong thời gian tới.

3I       Ảnh hưởng của Covid-19 đến doanh nghiệp xã hội và nhu cầu hỗ trợ.        I



CÁC QUAN SÁT CHÍNH
1. 42% DNXH điều chỉnh giảm, 8% điều chỉnh tăng, đặc biệt 32% DNXH tiến hành đổi mới phương thức điều hành, marketing-bán

hàng, phân phối và số hoá họat động kinh doanh

2. Các DNXH trong ngành giáo dục-dạy nghề cho nhóm yếu thế, du lịch bền vững, xuất khẩu thủ công mỹ nghệ bị ảnh hưởng nặng nề
nhất với sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu và đặc biệt lợi nhuận, vì gần như không có hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các DNXH
trong lĩnh vực thực phẩm hữu cơ lại ghi nhận tăng trưởng về doanh thu. Một khoản thu của DNXH là các khoản tài trợ cũng bị chậm,
hoãn hoặc huỷ giải ngân.

3. 68% các DNXH vẫn nỗ lực duy trì hoạt động cho đến hết quý II/2020, tuy nhiên, nếu kịch bản COVID-19 kéo dài đến hết quý III, con
số tạm dừng hoạt động và phá sản dự kiến sẽ là 38%.

4. Cùng với những khó khăn về kinh doanh và dòng tiền, DNXH phải tập trung vào những vấn đề thiết yếu nhất của doanh nghiệp. Mặc
dù vậy, cho đến hết quý II/2020, 41% DNXH vẫn nỗ lực không thay đổi, giảm thiểu các nỗ lực ảnh hưởng đến thực hiện sứ mênh xã
hội của mình. Tuy nhiên, nếu COVID-19 kéo dài đến hết quý III/2020, 59% số DNXH sẽ phải tạm ngừng các hoạt động hỗ trợ nhóm
hưởng lợi để tập trung hoàn toàn vào mô hình kinh doanh thương mại để sinh tồn.

5. Nhu cầu cấp thiết nhất mà DNXH mong muốn từ Chính phủ là cho vay hỗ trợ hoạt động kinh doanh với lãi suất thấp và thủ tục hành
chính giúp doanh nghiệp và người lao động có thể tiếp cận được khoản hỗ trợ được tuyên bố gần đây.

6. Các DNXH cần rất nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức trung gian, bao gồm truyền thông, bán hàng, vận động chính sách và thú hút các
khoản tài trợ và từ thiện từ cộng đồng trực tiếp cho người lao động, người hưởng lợi của DNXH là các nhóm yếu thế.

7. Với tình hình hiện nay và kéo dài đến hết tháng 06/2020, ước tính có khoảng 46 nghìn người hưởng lợi của các DNXH và 990 nghìn
người hưởng lợi từ các DN tạo tác động bị giảm về những hỗ trợ nhận được. Có khoảng 163 nghìn người hưởng lợi từ các DNXH và
3,5 triệu người hưởng lợi từ các DN tạo tác động không còn tiếp tục được nhận các hỗ trợ từ khu vực doanh nghiệp này.
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CÁC KHUYẾN NGHỊ BAN ĐẦU
• Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước cần ghi nhận chính thức về tầm quan trọng của DNXH trong việc

chia sẻ gánh nặng về an sinh và phát triển xã hội với khu vực công.

• Chính vì vậy, việc tiếp cận gói hỗ trợ an sinh xã hội 52 tỷ đồng của Chính phủ vừa phê duyệt ngày 10/4 vừa qua
có thể ưu tiên doanh nghiệp xã hội (người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính), người lao động trong các
DNXH (với tư cách người lao động được hưởng các trợ cấp thất nghiệp, mất việc), người hưởng lợi của DNXH
(hộ nghèo, hộ cận nghèo).

• Tuy nhiên, việc hướng dẫn chi tiết, đơn giản trong thủ tục, dễ tiếp cận vẫn là chìa khóa mà các DNXH đang cần
từ các cơ quan quản lý Nhà nước để có thể tiếp cận được các hỗ trợ kịp thời, trước khi khu vực DN dễ tổn
thương này còn trong khả năng chịu đựng được.

• Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Chính phủ Việt Nam đã có những hành động rất kịp thời về an sinh-xã hội cho
doanh nghiệp và người dân nói chung. Tuy nhiên, thiếu vắng các chính sách dành riêng cho khu vực DNXH.

• Các tổ chức hỗ trợ DNXH và các tổ chức xã hội dân sự nên lên tiếng thông qua: (i) vận động chính sách để các
DNXH được nhận các cơ chế ưu đãi hoặc ưu tiên về thời gian nhận hỗ trợ từ các gói hỗ trợ khẩn cấp của Chính
phủ ; (ii) kêu gọi tài trợ, hỗ trợ của cộng đồng để mua hàng, và tài trợ trực tiếp cho DNXH hoặc người lao động,
hoặc người hưởng lợi trực tiếp là nhóm yếu thế của DNXH. Hình thức gọi vốn cộng đồng (crowd funding) trong
nhiều năm liền chưa có được sự chấp thuận của Chính phủ về cơ chế vận hành, cũng như sự đón nhận của cộng
đồng, đây có thể là thời điểm tốt để Việt Nam bắt kịp các thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

5I       Ảnh hưởng của Covid-19 đến doanh nghiệp xã hội và nhu cầu hỗ trợ.        I



KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
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• Khái niệm DNXH:

 Theo Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2014, một doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp xã hội cần đáp ứng các tiêu chí

sau đây: a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này; b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn

đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư

nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

 Tuy nhiên, doanh nghiệp xã hội được định nghĩa chung là các loại hình tổ chức có hoạt động thương mại, sử dụng mô hình

thương mại này để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Trong khuôn khổ báo cáo này, chúng tôi đề cập đến khu vực

DNXH bao gồm các DNXH đã đăng ký theo Luật Doanh nghiệp và những DN có mô hình gần tương tự nhưng chưa, hoặc

không đăng ký.

• Vai trò của DNXH: DNXH được coi là một giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội một cách bền vững vì:

 Cung cấp các sản phẩm dịch vụ thiết yếu giá cả thấp cho người thu nhập thấp

 Cung cấp các dịch vụ công đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội

 Tăng cường phúc lợi cộng đồng bằng việc kết nối những người bị lề hoá xã hội trở lại hòa nhập cộng đồng

 Đào tạo và cung cấp việc làm cho người bị thiệt thòi, yếu thế hoặc bị lề hóa



PHẢN ỨNG CỦA DNXH ĐỐI VỚI COVID-19
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Giữ nguyên Điều chỉnh giảm Điều chỉnh tăng Đổi mới  Về tổng thể, có đến 42% DNXH điều chỉnh giảm các hoạt

động của mình; 32% đã thực hiện điều chỉnh mang tính

đổi mới sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh; 18%

vẫn giữ nguyên sản phẩm và quy mô như cũ.

 Điểm chỉnh giảm mạnh nhất ở thị trường (73%), và lao

động (50%), số lượng sản phẩm-dịch vụ (50%).

 Điều chỉnh mang tính đổi mới nhiều nhất ở phương

thức tổ chức, điều hành doanh nghiệp (64%), marketing-

bán hàng (55%), người lao động làm việc (41%) và phân

phối-giao hàng (36%) – các hoạt động này đều phải

chuyển đổi các cơ chế online.

 5% DNXH điều chỉnh tăng về sản phẩm và 9% về thị

trường, đây là nhóm các DNXH về nông nghiệp hữu cơ
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TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 
ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DNXH

 Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất đến giảm doanh thu (66%), lợi

nhuận (69%), và ít nhất là nhân sự (32%) của các DXNH.

 68% các DNXH có giảm trên 50% doanh thu và lợi nhuận. Nhóm

bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các DNXH về giáo dục, dậy nghề

cho nhóm yếu thế (do dãn cách xã hội, các trường không quay

trở lại học từ sau Tết đến nay), du lịch và đồ thủ công mỹ nghệ.

 Có thể quan sát thấy lợi nhuận bị sụt giảm nghiêm trọng hơn

doanh thu (36% giảm trên 80% doanh thu; 45% giảm trên 80%

lợi nhuận)

 Các DNXH ít bị ảnh hưởng tiêu cực về doanh thu và lợi nhuận

nhất là thực phẩm hữu cơ, một số DNXH còn tăng về doanh thu.

 Một số DNXH có một phần khoản thu đến từ tài trợ quốc tế đều

bị chậm, hoãn hoặc dừng giải ngân (chủ yếu các DNXH trị liệu,

đào tạo nghề, tạo việc làm cho nhóm người khuyết tật)
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CÁC KỊCH BẢN 
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DNXH

 68% các DNXH vẫn nỗ lực duy trì hoạt động như hiện nay

cho đến hết Quý II/2020, 9% dự kiến tạm dừng hoạt động và

5% dự kiến phá sản (đây là trung tâm chuyên trị liệu cho trẻ

khuyết tật).

 Tuy nhiên, khi kịch bản COVID-19 kéo dài đến hết quý III

năm 2020, lúc này 64% số DNXH sẽ cắt giảm đáng kể quy

mô hoạt động, 9% tạm dừng hoạt động và 27% sẽ phá sản.

 Nếu COVID-19 kéo dài đến hết năm 2020, dự kiến chỉ còn

5% DNXH (trong ngành thực phẩm) còn tồn tại với rất nhiều

khó khăn, 86% số DNXH sẽ phá sản và 9% tạm dừng hoạt

động.
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TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 
ĐẾN THỰC HIỆN SỨ MỆNH XÃ HỘI CỦA CÁC DNXH

 COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến các DNXH với tư cách là các
doanh nghiệp và mô hình kinh doanh, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến
việc các DNXH tiếp tục thực hiện sứ mệnh xã hội, giải quyết các vấn đề
xã hội và môi trường nổi cộm.

 Với kịch bản Covid-19 kéo dài đến hết quý II/2020, 9% DNXH sẽ giảm
các hoạt động hỗ trợ nhóm hưởng lợi của mình, các nỗ lực này cũng chỉ
có thể kéo dài đến hết quý III/2020.

 Ngay từ quý II/2020, 32% DNXH sẽ phải tạm dừng hỗ trợ các nhóm
hưởng lợi và tập trung vào mô hình kinh doanh thương mại để có thể
tồn tại.

 Tuy nhiên, hiện nay và dự kiến đến hết quý II/2020, vẫn có 41% các
DNXH nỗ lực không thực hiện bất kỳ hành động gì mang tính cắt giảm
để ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh xã hội của mình.

 Nếu COVID-19 kéo dài, hết quý III/2020 sẽ có 59% và hết quý IV sẽ là
100% số DNXH sẽ tập trung hoàn toàn vào mô hình thương mại.

 Trong quá trình giảm hỗ trợ và dừng với nhóm hưởng lợi, một lượng
nhỏ các DNXH vẫn nỗ lực thực hiện hoạt động thiện nguyện cho cộng
đồng mà không nhất thiết là nhóm hưởng lợi trực tiếp của DNXH.
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MONG MUỐN CỦA KHU VỰC DNXH 
ĐỐI VỚI CÁC HỖ TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ

 Các DNXH được hỏi về nhu cầu của họ với các nỗ lực hiện nay

cũng như dự kiến của Chính phủ để hỗ trợ khu vực doanh

nghiệp trên 05 mức độ, nhóm nghiên cứu gộp 2 mức độ ít

quan trọng nhất thành “chưa cấp bách” & 2 mức độ quan trọng

nhất là “rất cấp bách”.

 Nhu cầu giải ngân các khoản cho vay hỗ trợ hoạt động kinh

doanh với lãi suất thấp được đánh giá là cấp thiết nhất (64%).

 Thủ tục hành chính trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người

lao động có thể tiếp cận được các khoản hỗ trợ từ Chính phủ sẽ

là nhóm nhu cầu ”cấp bách” của DNXH, bởi số lượng nhóm

yếu thế đang là chủ doanh nghiệp và người lao động của

DNXH lớn hơn rất nhiều so với doanh nghiệp thương mại.

 Hiện nay các khoản thuế, phí đều đang được hoãn, chính vì

thế nhóm này được đánh giá là “chưa cấp bách”.
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 Các DNXH cần rất nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức trung gian (khoảng 
60% các DNXH cho rằng rất quan tâm đến các hình thức hỗ trợ khác 
nhau).

 100% các DNXH đều cần hỗ trợ về truyền thông, để từ đó sản phẩm và 
mô hình kinh doanh của DNXH tiếp cận tốt hơn đến người tiêu dùng và 
các nhà tài trợ. Các tổ chức hỗ trợ cần làm việc chặt chẽ với thông tin 
đại chúng, cũng như cung cấp dịch vụ truyền thông.

 Có 9% không cần hỗ trợ bán hàng. 55% rất quan tâm. Các tổ chức hỗ
trợ và cộng đồng có thể hỗ trợ DNXH bằng việc tổ chức việc mua, phân 
phối sản phẩm của DNXH. Phần lớn các DNXH đều là mô hình kinh 
doanh có đạo đức, thân thiện với môi trường. Ngay khi Covid-19 được 
dãn, cộng đồng ủng hộ ưu tiên mua sắm từ các DNXH.

 DNXH cũng tin tưởng rằng các tổ chức hỗ trợ có thể giúp thúc đẩy tiếng 
nói của khu vực này với Chính phủ, để các nguồn lực đang ưu tiên giải 
ngân sẽ đến được người, đúng thời điểm.

 Các tổ chức hỗ trợ với mạng lưới đối tác và khả năng tiếp cận cộng đồng 
của mình có thể thực hiện các chiến dịch truyền thông để kêu gọi tài 
trợ, từ thiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, người hưởng lợi trực 
tiếp là nhóm yếu thế của chính các DNXH.

CÁC TỔ CHỨC DNXH 
CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ HỖ TRỢ DNXH?
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TẠI SAO CẦN ƯU TIÊN HỖ TRỢ KHU VỰC 
DNXH
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 Trung bình 01 DNXH trong mẫu nghiên cứu sử dụng 28
người lao động. Trong toàn bộ lực lượng lao động của khu
vực DNXH, có 34% là nhóm người yếu thế. Họ chủ yếu là
phụ nữ yếu thế, thanh niên dễ tổn thương, người khuyết
tật, người dân tộc thiểu số, người có thu nhập thấp hoặc
thất nghiệp lâu năm.

 Mỗi DNXH trong mẫu nghiên cứu trung bình hỗ trợ cho
510 người hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động kinh doanh của
họ. Những người hưởng lợi này có thể là trẻ em, người cao
tuổi, người khuyết tật, người nghèo…

 Hiện nay ở Việt Nam, có khoảng:
 1000 doanh nghiệp xã hội đã đăng ký theo Luật

Doanh nghiệp;
 22,000 doanh nghiệp tạo tác động xã hội (đã bao gồm

1,000 doanh nghiệp xã hội ở trên).



TẠI SAO CẦN ƯU TIÊN HỖ TRỢ KHU VỰC 
DNXH (2)
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 Với những khó khăn về kinh doanh, về doanh thu, lợi nhuận, cũng như tiếp tục sứ mệnh ở trên, nhóm nghiên cứu có thể ước
đoán ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của: 

 28,000 người lao động, trong số đó có 9,884 người lao động đến từ nhóm yếu thế, 511,000 người hưởng lợi từ 1,000 
NDXH

 616,000 người lao động đang làm việc, trong số đó có 200,000 người lao động đến từ nhóm yếu thế và 11 triệu người
hưởng lợi tiêm năng từ 22,000 doanh nghiệp tạo tác động xã hội

 Ước đoán, hiện nay có khoảng hơn 8,000 người lao động trong các DNXH và 177 nghìn người lao động trong các doanh
nghiệp tạo tác động đã tạm dừng không có việc làm do giảm quy mô lao động.  

 Với tình hình COVID-19 hiện nay và nếu kéo dài đến hết tháng 06/2020, ước tính có khoảng 46 nghìn người hưởng lợi của
các DNXH và 990 nghìn người hưởng lợi từ các DN tạo tác động bị giảm về những hỗ trợ nhận được. 

 Nghiêm trọng hơn, có khoảng 163 nghìn người hưởng lợi từ các DNXH và 3,5 triệu người hưởng lợi từ các DN tạo tác động
không còn tiếp tục được nhận các hỗ trợ từ khu vực doanh nghiệp này.

 Mô hình doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp tạo tác động là mô hình lai ghép lấy phương thức kinh doanh để hỗ trợ Chính
phủ giải quyết một phần các vấn đề xã hội và môi trường. Chính vì thế, khu vực DNXH cần có ưu tiên cao nhất trong các
doanh nghiệp khi đón nhận các hình thức hỗ trợ của khu vực công, bao gồm tiếp cận vốn, mua sắm công, các khoản thuế phí
và thủ tục hành chính.



“Tôi là chủ doanh nghiệp, bản thân tôi là người khuyết tật vận động hai chi dưới, phải ngồi xe lăn

hoàn toàn, nên bị hạn chế về quyền lợi vay vốn ngân hàng, hơn nữa do đặc thù địa phương là một

tỉnh miền núi nên các chế độ quan tâm hỗ trợ người khuyết tật làm kinh doanh là rất yếu kém, nên

tôi rất mong được Chính phủ, tạo tác động hỗ trợ cho tôi được tiếp cận nguồn vay vốn ngân hàng.

Sản phẩm đầu kéo xe lăn chạy điện của tôi đã bán 19 tỉnh thành trên cả nước, và đã khẳng định được

tính năng hữu dụng của sản phẩm, thông qua kết quả đạt tới 90% người dùng đầu kéo xe lăn chạy

điện để kiếm kế mưu sinh, như đi bán vé số, ship hàng, đón con... Nhưng do người khuyết tật phần đa

là kinh tế khó khăn, nên nhiều người chưa có cơ hội được sử dụng sản phẩm. Tôi rất mong các tổ

chức, cộng đồng chung tay hỗ trợ để người khuyết tật có được sản phẩm là phương tiện di chuyển

trong cuộc sống.”

- Trích từ bảng trả lời khảo sát

15I       Ảnh hưởng của Covid-19 đến doanh nghiệp xã hội và nhu cầu hỗ trợ.        I



Anh Quốc – Các hỗ trợ đa dạng nhưng còn khó tiếp cận với doanh nghiệp xã hội

Tại Anh Quốc, doanh nghiệp xã hội là một hình thái doanh nghiệp được công nhận, vì vậy, khu vực này được quyền đăng ký các hỗ trợ từ chính phủ. Theo

quy định hiện tại, tất cả các tổ chức tạo ra hơn 50% doanh thu từ các hoạt động thương mại, sẽ đủ điều kiện để đăng ký các hỗ trợ của chính phủ trong

giai đoạn ứng phó với COVID-19.

Các hình thức hỗ trợ này bao gồm:

 Các khoản vay: Chính phủ sẽ cung cấp các khoản vay thông qua Cơ chế Vay vốn Hỗ trợ Gián đoạn Hoạt động Kinh doanh do COVID-19

(CBILS) lên tới 5 triệu Bảng Anh cho mỗi doanh nghiệp từ các ngân hàng lớn. Các khoản vay này, dưới nhiều lựa chọn, có thể kéo dài từ 3 đến 6

năm, và sẽ có giai đoạn ân hạn kéo dài trong 12 tháng đầu tiên chưa cần tiến hành trả lãi.

 Hỗ trợ miễn giảm thuế và các khoản tài trợ: Chính phủ sẽ hỗ trợ miễn giảm thuế và tài trợ cho các doanh nghiệp hướng đến mục tiêu duy trì

quản lý dòng tiền hiệu quả. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch khách sạn, giải trí và bán lẻ sẽ là ưu tiên của giải pháp này.

Cụ thể, các doanh nghiệp trong ba lĩnh vực trên sẽ được miễn thuế trong 12 tháng, và có cơ hội đăng ký nhận tài trợ từ địa phương thông qua Cơ chế

Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Cơ chế Hỗ trợ Doanh nghiệp Nông thôn với giá trị từ 3.000 đến 10.000 Bảng Anh. Các doanh nghiệp và lao

động tự thân có thể đăng ký nhận hỗ trợ trì hoãn việc đóng thuế, được quyết định dựa trên tính chất từng trường hợp cụ thể. Riêng với thuế Giá trị

Gia tăng, các khoản phải nộp này sẽ được trì hoãn cho ba tháng, kéo dài từ 20/03/2020 đến 30/06/2020, và sẽ chỉ phải chi trả vào cuối năm tài

chính 2020-2021.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ | Hỗ trợ từ các chính phủ cho khu vực doanh nghiệp xã hội
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• Hỗ trợ tài chính cho các nhà cung ứng dịch vụ công: Chính phủ bên cạnh việc thiết lập Quỹ Hỗ trợ Khẩn cấp Dịch vụ Công trị giá 5 tỷ

Bảng Anh, chủ yếu cho hệ thống y tế và các dịch vụ Công thiết yếu trong thời điểm COVID-19, còn yêu cầu các địa phương cân nhắc việc tiếp tục

thanh toán cho các nhà cung ứng, nhất là trong trường hợp việc dừng hay cắt giảm các hoạt động cung ứng này, hoặc không nhận được các khoản

thanh toán này có thể dẫn tới kết quả dừng hoạt động của các doanh nghiệp này. Mục tiêu của giải pháp này là nhằm duy trì sự tồn tại của các nhà

cung ứng này trong vài tháng tới.

• Hỗ trợ trả lương cho người lao động nghỉ ốm do COVID-19: Khoản hỗ trợ này có thể được dùng cho các trường hợp cá nhân người lao động

nghỉ ốm do COVID-19 không quá 2 tuần. Các doanh nghiệp với số lượng người lao động ít hơn 250 người tính tới thời điểm 28/02/2020 có thể đủ

điều kiện để đăng ký nhận hỗ trợ này.

• Hỗ trợ chi trả cho người lao động nghỉ việc do COVID-19: Chính phủ sẽ hỗ trợ 80% lương phải trả, tối đa 2,500 Bảng Anh một tháng cho mỗi

cá nhân người lao động phải nghỉ việc do COVID-19 được ghi nhận tại các doanh nghiệp, tính từ thời điểm 01/03/2020, và tạm thời kéo dài trong 3

tháng.

Tuy nhiên có đến 75% các doanh nghiệp xã hội tham gia khảo sát của SIB Group nhận định rằng họ không đáp ứng đủ các điều kiện

để được chấp thuận các gói tài trợ này. Tính tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có 16,7% các doanh nghiệp tham gia khảo sát nhận được

các khoản hỗ trợ từ Cơ chế Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Cơ chế Hỗ trợ Doanh nghiệp Nông thôn, với giá trị từ 3,000 – 10,000 Bảng

Anh. Các doanh nghiệp không nhận hỗ trợ sẽ chỉ có khả năng duy trì các chi phí hoạt động từ 3 đến 6 tháng tới, và cần có những cơ

chế tài trợ cụ thể theo đặc điểm riêng của khu vực. Vì vậy, một số chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, bao gồm

#EveryDayCounts đã được tiến hành để kêu gọi sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách.
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Hàn Quốc – Chính phủ cùng các tổ chức trung gian chung tay hỗ trợ khu vực

Tại Hàn Quốc, chính phủ cũng các tổ chức trung gian chung tay đưa ra các khoản tài trợ và hỗ trợ cần thiết cho các doanh nghiệp xã hội đang phải đổi
mắt với khó khăn trong thời gian này. Hai cơ quan chính phủ tham gia vào các giải pháp bao gồm Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Doanh nghiệp
Startups và Bộ Lao động. Các giải pháp bao gồm Quỹ hỗ trợ tăng khả năng phục hồi trị giá 29,100 tỷ KRW cho các doanh nghiệp xã hội, các gói trợ
cấp tạm thời và hỗ trợ tài chính cho người lao động tại các doanh nghiệp xã hội, cũng như các gói tài trợ chi phí y tế và chăm sóc cho gia đình cho
người lao động do COVID-19.

Bên cạnh các hỗ trợ cho các doanh nghiệp xã hội đã và đang hoạt động, có thể nhận thấy còn có các mô hình kinh doanh vì tác động xã hội cũng có
những hỗ trợ nhất định. Một phần do các mô hình này còn ở giai đoạn đầu hoàn thiện, chưa đáp ứng đủ các tiêu chí để nhận hỗ trợ của chính phủ. Vì vậy,
quỹ ‘Cùng Vượt qua Khó Khăn’ với cách thức gọi vốn cộng đồng đã được lập ra, với đơn vị chủ lực là SVS tại Hàn Quốc. Quỹ này cung cấp các khoản
tài trợ tạm thời để chi trả chi phí sinh hoạt (giá trị tương đương 60%-80% lương) cho người lao động của các doanh nghiệp xã hội, nhằm hỗ trợ giữ chân
người lao động trong thời gian phải đóng cửa doanh nghiệp hiện tại.

Ngoài ra, hơn 95 các tổ chức trung gian của đã cũng nhau nhận quyên góp các hiện vật là các đồ dùng thiết yếu hàng ngày, cung cấp các dịch vụ vận
chuyển miễn phí hoặc chi phí thấp, hoặc dịch vụ trông trẻ miễn phí.
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CSIE đặc biệt cảm ơn đại diện của các doanh nghiệp xã
hội đã tham khảo trả lời khảo sát. Báo cáo không thể
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