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Tóm tắt:

Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp và chưa 
thấy thời điểm kết thúc. Bài báo sử dụng số liệu thứ cấp được công bố từ các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn,...tiến hành thống kê, so sánh, phân tích, đánh giá kết quả 
thực hiện các giải pháp về chính sách hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp theo Nghị định 
số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 
01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 
27/10/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết 406/NQ-UBTVQH15 
ngày 19/10/2021 ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu 
tác động của dịch Covid-19.
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Abstract:
The study assesses the current status of activities of businesses and business 

households in Vinh Long province in the context of the Covid epidemic occurring and 
has not seen an end time. The article uses secondary data published from agencies 
and units in the area...to make statistics, compare, analyze and evaluate the results of 
implementing solutions on support policies. Tax on enterprises according to Decree No. 
52/2021/ND-CP dated April 19, 2021 of the Government and Resolution No. 68/NQ-CP 
dated July 1, 2021 of the Government on a number of support policies employees and 
employers facing difficulties due to the Covid-19 pandemic, Decree No. 92/2021/ND-CP 
dated October 27, 2021 of the Government detailing the implementation of Resolution 
406/NQ- On October 19, 2021, the UBTVQH15 issued a number of solutions to support 
businesses and people affected by the Covid-19 epidemic.
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