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So với các nước trong khu vực, Việt Nam đã thực hiện tốt việc
ngăn chặn đại dịch và mở cửa lại nền kinh tế.

37%
Dự kiến sử dụng tự động hóa để

cải thiện tốc độ và tính chính xác

của quy trình đưa ra quyết định

20%
Mong muốn đa dạng hóa quy trình
lắp ráp sản phẩm và / hoặc địa
điểm cung cấp dịch vụ

30%
Dự định sẽ nâng cao tính minh
bạch của mạng lưới nhà cung cấp
(ví dụ: cánh báo rủi ro, lập kế
hoạch kịch bản giả định)

30%
Dự đoán các biện pháp phòng ngừa

rủi ro tốt hơn (ví dụ: Thay đổi điều 

khoản hợp đồng bất khả kháng sao

cho linh hoạt hơn)

31%
Muốn hiểu rõ hơn về nhu cầu

khách hàng thông qua công cụ (ví

dụ: các điểm kích hoạt nhu cầu

mua sắm của khách hang.

45%
Mong muốn thay đổi các điều

khoản hợp đồng (ví dụ: Bổ sung 

tính linh hoạt và bảo vệ các nhược

điểm)

Hợp đồng và điều khoản
thương mại

Lập sơ đồ và phân tích

chuỗi cung ứng

Dịch vụ hậu cần
(logistics) và đảm
bảo an ninh

Tận dụng lợi thế của việc khôi phục sớm, lãnh đạo doanh nghiệp nên xem xét:

1. Nguồn: Khảo sát lãnh đạo tài chính toàn cầu về COVID-19 của PwC (link) kết quả cập nhật ngày 4/5/2020, bao gồm kết quả từ Việt Nam

51%
Cho rằng xác định và phát
triển thêm nguồn cung thay
thế là vấn đề cấp bách

45%
Muốn hiểu rõ hơn về tình hình tài 

chính và hoạt động của các nhà 

cung cấp hiện tại và tương lai

https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
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Các tổ chức đang điều chỉnh lại chuỗi cung ứng và các vấn đề 
của bên thứ ba để chuẩn bị tốt hơn cho các khủng hoảng trong 
tương lai.
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1
Lập sơ đồ và phân tích 

chuỗi cung ứng

2
Dịch vụ hậu cần và

đảm bảo an ninh

3
Nhà phân phối, các bên

trung gian và đại lý

4
Sẵn sàng nguồn nhân lực

trọng yếu trong hệ sinh thái

chuỗi cung ứng và dịch vụ

5
Tình hình tài chính của

nhà cung cấp và bên thứ

ba cung cấp dịch vụ

6
Kỹ thuật số và

an ninh mạng

7
Tuân thủ quy định về

môi trường, xã hội,

quản trị và pháp luật

8
Hợp đồng và điều khoản 

thương mại

9
Khiếu nại và tổn thất

10
Thuế

Gia tăng nhu cầu về nâng cao

tính minh bạch qua tất cả các 

cấp của chuỗi cung ứng

Hạn chế lưu lượng hàng hóa 

và dịch vụ, các lỗ hổng bảo 

mật vật lý gia tăng do môi 

trường phức tạp và nhiều rủi ro

Cân nhắc về năng lực, kênh

phân phối, giá cả và rủi ro uy

tín, đặc biệt là khi nguồn hàng

dần cạn kiệt và nhu cầu tăng

cao

Tình trang thiếu hụt nhân lực và

địa điểm làm việc của các nhân

lực trọng yếu đối với các chức

năng và / hoặc địa điểm cụ thể

Khó khăn từ các nhà cung cấp

hoặc bên thứ ba cung cấp dịch

vụ có thể gia tăng áp lực hoặc

gây gián đoạn trong chuỗi cung

ứng.

Tăng cường rủi ro tấn công 

mạng phát sinh từ việc gia tăng

sử dụng công nghệ

Gia tăng rủi ro phát sinh từ gián

đoạn trong chuỗi cung ứng và nhu

cầu tìm kiếm nhà cung cấp thay

thế hoặc làm việc với các đối tác

kinh doanh khác

Gia tăng rủi ro khi đánh giá lại

và đàm phán lại hợp đồng

Gia tăng khiếu nại và tổn thất do 

không thể cung cấp hoặc không

thể cung cấp dịch vụ của bên thứ

ba

Chi phí thuế gián tiếp (ví dụ: 

thuế VAT và thuế hải quan) phát

sinh từ gián đoạn trong chuỗi

cung ứng hoặc từ bên thứ ba và

sự chậm trễ thông quan do thiếu

ủy quyền / đăng ký.
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Ba chiến lược ứng phó chính

Chiến lược ứng phó với 10 thách thức từ chuỗi cung ứng và bên thứ ba
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Lập sơ đồ và phân tích chuỗi cung ứng
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Lời khuyên:

Ba chiến lược ứng phó chính

Tận dụng phân tích dữ liệu để thu thập thông tin chuyên sâu

Xác định các thách thức đối với nhà cung cấp và, đồng thời, đánh giá

tác động của các bên cung cấp này đối với doanh nghiệp.

Lập sơ đồ và đánh giá rủi ro đối với tất cả cung cấp và nhà cung

cấp dịch vụ bên thứ ba

Hiểu rõ phạm vi và khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng và mạng 

lưới bên thứ ba cung cấp dịch vụ để xác định các biện pháp ứng phó

chủ động.

Lên kế hoạch các bối cảnh giả định

Hiểu rõ các tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, cả về góc độ tài 

chính và vận hành từ các kịch bản khác nhau và xác định biện pháp ứng

phó giảm thiểu rủi ro.

1

2

3

1

Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã gây gián đoạn liên tiếp 

trên toàn cầu. Nâng cao tính minh bạch đối với từng thành phần 

quan trọng trong chuỗi cung ứng, mức độ phụ thuộc lẫn nhau

và những dữ liệu liên quan để đánh giá các trở ngại tài chính và 

hoạt động tiềm tàng đang dần trở nên quan trọng hơn bao giờ 

hết. Điều này hỗ trợ các tổ chức xây dựng và quản lý các 

phương án dự phòng tức thời, từ đó, tạo ra chuỗi cung ứng linh 

hoạt hơn, dài hạn hơn.

Nâng cao tính minh bạch qua tất cả các cấp

của chuỗi cung ứng là điều kiện cần để đảm 

bảo sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ

được liên tục



PwC

Dịch vụ hậu cần (logistics) và đảm bảo an ninh
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Ba chiến lược ứng phó chính

Xây dựng mô hình mạng lưới hậu cần hiện tại để xác định các hạn

chế

Từ góc độ khối lượng và giá trị, bao gồm nhận biết bất kỳ yêu cầu đặc

biệt nào của các kênh phân phối và mức độ dịch vụ đã thỏa thuận, vận 

chuyển thay thế, những hạn chế tại biên giới và việc tắc nghẽn vận 

chuyển khi hàng hóa.

Xem xét các nguy cơ hiện hữu về an ninh, thương tổn và kiểm soát

Tìm hiểu xu hướng tội phạm hiện tại và xem xét các biện pháp kiểm

soát tài sản có giá trị cao và giảm thiểu mối đe dọa trong và ngoài.

Xác định các cơ hội để giảm thiểu rủi ro khi giao hàng

Xây dựng mô hình các kịch bản hậu cần khác nhau để tìm hiểu phương

pháp cân bằng giữa chi phí, dịch vụ và hàng tồn kho.

1

2

3

2

Lời khuyên:

Sự thay đổi đột ngột và chưa từng có trong cung và cầu đi kèm

với sự lây lan của đại dịch, đang tạo ra những thách thức lớn 

trong dịch vụ hậu cần và đảm bảo an ninh. Khó khăn hoặc 

không có khả năng vận chuyển các linh kiện và sản phẩm hoàn

chỉnh, thiếu tài xế chuyên trách, chậm trễ trong bảo trì và bảo 

dưỡng phương tiện vận chuyển, thiếu thiết bị chuyên dụng để 

giao hàng khi cần thiết, và gia tăng hành vi trộm cắp và / hoặc 

mất sản phẩm là những hậu quả từ thay đổi đột ngột nói trên. 

Điều cốt yếu là phải quản lý hậu cần một cách 

linh hoạt để đảm bảo phân bổ hợp lý năng

suất phân phối toàn mạng lưới.
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Nhà phân phối, các bên trung gian và đại lý
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Ba chiến lược ứng phó chính

Xem xét thời hạn hợp đồng với bên thứ ba

Xem xét các lựa chọn để chuyển sang hợp đồng ngắn hạn với các nhà

phân phối (ba đến sáu tháng) để giảm thiểu rủi ro về giá từ bên thứ ba

trong bối cảnh nguồn hàng dần cạn kiệt và nhu cầu tăng cao.

Tăng cường giám sát các giao dịch và hiệu quả hoạt động từ xa

Đặc biệt khi các nhà phân phối giao dịch với các cơ quan nhà nước, hoặc 

hoạt động xuyên biên giới và chịu trách nhiệm xuất nhập khẩu.

Tăng cường giám sát đấu thầu công khai

Xem xét lại các thủ tục xét duyệt và quy trình phê duyệt cho các hồ sơ đấu 

thầu của các nhà phân phối. Giám sát các đề xuất thương mại để ngăn 

chặn lạm phát hoặc thông đồng giá giữa bên thanh toán và nhà phân phối 

(ví dụ: thông qua đặc điểm kỹ thuật sản phẩm hoặc dịch vụ độc quyền trong 

tài liệu đấu thầu).

1

2

3

3

Lời khuyên: 

Sự thay đổi chưa từng thấy trong nhu cầu đối với một số sản 

phẩm và nguyên liệu thô, cũng như tình trạng một số mặt hàng 

quan trọng đang dần cạn kiệt đòi hỏi doanh nghiệp phải xem 

xét phương pháp kiểm soát hành vi của bên thứ ba liên quan

đến giá cả. Rủi ro về đạo đức, pháp lý và uy tín phát sinh từ 

việc tăng thêm số lượng cũng như ký thêm hợp đồng với các 

nhà phân phối cần phải được quản lý.

Giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn từ bên thứ ba, đặc

biệt là khi nguồn hàng dần cạn kiệt và nhu cầu

tăng cao.
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Sẵn sàng nguồn nhân lực trọng yếu trong hệ sinh thái
chuỗi cung ứng và dịch vụ
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Ba chiến lược ứng phó chính

Đánh giá yêu cầu nguồn nhân lực

Xác định các vai trò chính trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng và dịch vụ. 

Đánh giá tác động của bệnh tật, làm việc tại nhà, các yêu cầu giãn cách 

xã hội và hạn chế di chuyển đối với khả năng đảm bảo an toàn cho nhân

lực trọng yếu cần thiết để duy trì hoạt động và cung cấp dịch vụ. Điều này 

cũng có thể bao gồm việc xem xét các kênh nhân sự của đối tác. 

Xác định những thiếu sót và phát triển các lựa chọn thay thế

Phát triển các kế hoạch để duy trì bộ phận chức năng quan trọng bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch. Điều này bao gồm sắp xếp nhân sự thay thế và sử 

dụng tự động hóa để gia tăng năng lực làm việc hiện tại của nhân viên.

Triển khai và đánh giá các cơ hội dài hạn

Tiến hành triển khai cùng lúc với khám phá tiềm năng lợi ích dài hạn của

Chuỗi cung ứng 4.0 liên quan đến các công nghệ như Thực tế ảo.

1

2

3

4

Lời khuyên:

Tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nguồn lao 

động và khả năng di chuyển của họ đến một số địa điểm. Các

trường hợp liên quan đến kỹ năng chuyên môn sẽ khó giải

quyết. Các công ty cần xem xét chiến lược sử dụng nguồn lao 

động tạm thời cho một số vị trí cũng như cân nhắc tự động hóa 

hoặc sử dụng công nghệ đối với những vị trí khác.

Lên kế hoạch cho tình trạng thiếu hụt lao 

động do không có sẵn nguồn nhân lực

trọng yếu tại chỗ.
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Tình hình tài chính của nhà cung cấp và bên thứ ba
cung cấp dịch vụ
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Ba chiến lược ứng phó chính

Tăng khả năng kiểm soát gián đoạn trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng

và dịch vụ, cũng như khả năng chủ động giảm thiểu rủi ro

Nhanh chóng ứng phó trong bối cảnh liên tục có biến động và nhận thức

đúng đắn về những thay đổi đó là điều cốt lõi mà các doanh nghiệp nên làm. 

Từ đó, doanh nghiệp cần phải ứng phó một cách nhanh chóng và kịp thời. 

Áp dụng mô hình quản trị rủi ro tăng cường đối với nhà cung ứng

và bên thứ ba cho toàn doanh nghiệp

Nhanh chóng xem xét và củng cố mô hình quản trị rủi ro đối với nhà cung

cấp và bên thứ ba cung cấp dịch vụ, từ đó dễ dàng theo dõi tình hình tài

chính, vận hành và hoạt động kinh doanh liên tục của họ.

Chủ động giải quyết những vấn đề quan trọng bằng cách thiết lập liên

lập liên lạc hiệu quả hơn với nhà cung cấp và các bên thứ ba khác

Đối thoại với nhà cung cấp và bên thứ ba rất quan trọng, vì thế hãy cân

nhắc phương pháp tốt nhất để đối thoại kịp thời với họ để giải quyết lo ngại

và liên tục đánh giá tình hình.

1

2

3

5

Lời khuyên:

Đại dịch COVID-19 đã để lại những thách thức chưa từng có

cho hệ sinh thái chuỗi cung ứng, dẫn đến những thiệt hại lớn

cho nhiều doanh nghiệp, tiêu biểu như: bỏ lỡ cơ hội bán hàng; 

chi phí trực tiếp từ nhà cung cấp tăng do nhà cung cấp bỏ qua 

hoặc tái cung cấp nguồn hàng trong thời gian ngắn; thiệt hại uy 

tín đến từ việc không đáp ứng được nhu cầu dịch vụ; tăng chi 

phí chất lượng của việc giao hàng gấp rút/rút ngắn và thời gian

quản lý khủng hoảng kéo dài.

Khó khăn từ các nhà cung cấp hoặc bên thứ

ba cung cấp dịch vụ có thể gia tăng áp lực

hoặc gây gián đoạn trong chuỗi cung ứng.
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Kỹ thuật số và an ninh mạng
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Ba chiến lược ứng phó chính

Bảo mật hệ thống làm việc từ xa

• Đảm bảo hệ thống có thể truy cập từ xa và có cấu hình an toàn.

• Kiểm soát bảo mật khi không truy cập mạng nội bộ.

• Theo dõi và giải quyết vấn đề nhân viên gặp phải khi làm việc từ xa. 

Đảm bảo các chức năng bảo mật quan trọng hoạt động liên tục

• Ưu tiên giảm thiểu các hoạt động phụ thuộc vào con người, đồng thời tối đa

hóa sử dụng quy trình và công nghệ để thực hiện các hoạt động bảo mật quan

trọng.

• Cập nhật kế hoạch ứng phó khi gặp sự cố và các hướng dẫn để đảm bảo các

chức năng bảo mật hoạt động hiệu quả khi được vận hành từ xa.

• Xem xét việc người dùng được cấp quyền thực hiện hoạt động quản trị. 

Ứng phó các nguy cơ an ninh tiềm tàng xuất phát từ lợi dụng tình hình

bất ổn

• Giảm thiểu nguy cơ gia tăng các mối đe dọa nội bộ khi cắt giảm hoặc sa

thải nhân viên.

• Cung cấp hướng dẫn cụ thể cho nhân viên để cảnh giác với những yêu cầu

cung cấp thông tin và tài chính cá nhân. 
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Lời khuyên:

Doanh nghiệp ngày càng trở nên phụ thuộc vào công nghệ

sau khi đại dịch bùng nổ. Bản chất của rủi ro công nghệ đang

dần thay đổi khi những kẻ tấn công mạng lợi dụng bất ổn tạm

thời và những biến đổi nhanh chóng về công nghệ cũng như

vận hành trong doanh nghiệp. Ứng phó với hiểm họa này sẽ

có tác dụng lâu dài khi làm việc từ xa và kỹ thuật số sẽ ngày

càng được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. 

Tăng cường rủi ro tấn công mạng phát sinh 

từ việc gia tăng sử dụng công nghệ



PwC

Tuân thủ quy định về môi trường, xã hội, quản trị 
và pháp luật

Chuỗi cung ứng cho tương lai 06/2020

11

Ba chiến lược ứng phó chính

Đảm bảo việc tuân thủ nguyên tắc rõ ràng, minh bạch và quyết

đoán trước những rủi ro mới

Làm mới quy trình đánh giá rủi ro đối với những rủi ro mới và đảm bảo

tập trung tuân thủ trong các lĩnh vực này. Củng cố đạo đức và giá trị

thông qua hoạt động truyền thông, tập trung vào các hoạt động tuân thủ

quan trọng trong kinh doanh.

Hành động từ bây giờ để chuân bị cho hoạt động kinh doanh hậu

COVID-19

Đảm bảo các quyết định kinh doanh được lưu lại để tránh tiến độ chậm

trễ khi khủng hoảng đi xuống. 

Tận dụng công nghệ và các nguồn tài nguyên khác để hỗ trợ kế

hoạch ứng phó với đại dịch

Sử dụng công nghệ và nguồn nhân lực có sẵn để hỗ trợ nhanh chóng

quá trình bổ sung them các bên cung cấp và phân phối thứ ba, cũng

như quá trình thẩm định. 
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Lời khuyên: 

Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi tình hình tuân thủ quy

định vốn đang ổn định, với sự xuất hiện của nhiều bên thứ

ba trong các hoạt động cung cấp và phân phối cũng như do 

các hành vi linh hoạt để ứng phó với gia tăng sản lượng và

nhu cầu. Những doanh nghiệp không tuân thủ quy định về 

môi trường, xã hội, quản trị và pháp luật có nguy cơ bị

khách hàng tẩy chay, cũng như rủi ro phải đối mặt với quá

trình điều tra sau khủng hoảng. 

Không có bất cứ biện hộ nào cho việc lợi dụng

COVID-19 để vi phạm quy định, pháp luật.
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Ba chiến lược ứng phó chính

Kết nối hợp đồng

Hiểu rõ các bên liên quan trong hợp đồng (trong và ngoài), sự phụ thuộc, 

các bên liên doanh và xây dựng cơ sở dữ liệu hợp đồng.

Xác định các điều khoản hợp đồng quan trọng

Tăng cường quản lý hợp đồng, giám sát tuân thủ hợp đồng và thực hiện

các chương trình cắt giảm chi phí thông qua việc sử dụng công nghệ để 

tăng phạm vi hợp đồng, sử dụng đúng tài nguyên và có những phân tích

sâu hơn. Tìm hiểu sâu hơn các điều khoản chung, bao gồm các điều 

khoản về lãi suất, phá vỡ hay chấm dứt hợp đồng, thời hạn thông báo và 

các lệnh cấm hạn chế cạnh tranh.

Lập kế hoạch hoạt động và quản lý hợp đồng liên tục

Xây dựng kế hoạch nhằm ứng phó với rủi ro xác định tại chiến lược 1 và 2 

nêu trên. Chủ động liên hệ với đối tác khi phù hợp và cân nhắc sử dụng các 

công cụ quản lý vòng đời của hợp đồng. 
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Lời khuyên:

Đại dịch COVID-19 gây ra nhiều gián đoạn trong hoạt động của

doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đánh giá lại các điều

khoản hợp đồng đã kí với khách hàng, nhà cung cấp hay các

đối tác thương mại khác. Để làm được điều này, doanh nghiệp

cần có sẵn quyền truy cập vào tất cả các hợp đồng và thỏa

thuận thương mại, từ đó, có thể xác định những điều khoản

trong hợp đồng mang lại cơ hội hay rủi ro.

Giảm thiểu rò rỉ giá trị và tối ưu hóa ảnh hưởng

của các chính sách cắt giảm chi phí thông qua 

đánh giá hợp đồng kĩ lưỡng.
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Ba chiến lược ứng phó chính

Xác định các hợp đồng có nguy cơ không hoàn thành được hoặc bị trì 

hoãn do tình hình hiện tại và kiểm tra các điều khoản liên quan đến 

quyền và cơ sở để bồi thường

Ưu tiên các hợp đồng có ảnh hưởng lớn nhất tới hệ sinh thái chuỗi cung

ứng và dịch vụ, đồng thời, có nguy cơ không hoàn thành được cao nhất.

Nắm được những thông tin cần thiết để hỗ trợ và chứng minh cho 

mọi khiếu nại có thể xảy ra trong tương lai, cũng như những thời 

hạn liên quan tới các khiếu nại đó

Thực hiện đúng quy trình để đảm bảo các bước đều có hiệu lực và có 

giá trị thực thi.

Xác định các nguồn thông tin liên quan cần thiết cho khiếu nại

Thiết lập các quy trình rõ ràng để thu thập và lưu trữ thông tin cần thiết

cho việc chứng minh tổn thất.

1

2

3

9

Lời khuyên:

Mặc dù còn nhiều điểm chưa rõ ràng về việc những gián đoạn 

do đại dịch COVID-19 gây ra đối với hệ sinh thái chuỗi cung 

ứng và dịch vụ có được tính là trường hợp bất khả kháng hay 

không, doanh nghiệp cần cân nhắc các cơ chế để khắc phục 

tổn thất do đại dịch (bao gồm cả khiếu nại). Khi chưa có cơ 

chế khắc phục cụ thể và rõ ràng, ngay bây giờ, doanh nghiệp 

có thể thực hiện một số quy trình quan trọng mà có thể hữu 

ích trong trường hợp có khiếu nại trong tương lai.

Đảm bảo cơ chế chặt chẽ để tăng khả năng

đạt được kết quả công bằng và thỏa đáng

trong trường hợp khiếu nại có thể xảy ra trong

tương lai.



PwC

Thuế

Chuỗi cung ứng cho tương lai 06/2020

14

Ba chiến lược ứng phó chính

Đánh giá mức độ phù hợp của các biện pháp thuế được chính phủ

đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp và chuỗi cung ứng

Ví dụ như nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế do chính phủ Việt 

Nam ban hành (LINK).

Đánh giá mức độ rủi ro của thuế gián thu và tối ưu hóa các loại giấy

phép hoặc cứu trợ sẵn có

Để giảm thiểu các chi phí rủi ro không cần thiết về thuế gián thu và / hoặc 

tránh tồn đọng hàng ở biên giới. Hiểu rõ các quy trình thủ tục quan trọng 

để đảm bảo hàng hóa luôn được thông quan.

Xác định các lĩnh vực còn hạn chế về nguồn lực chính trong việc

vận hành thuế gián thu hàng ngày

Ví dụ như khai báo hải quan và báo cáo tuân thủ rộng hơn như báo cáo 

VAT.
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Lời khuyên:

Những gián đoạn do COVID-19 gây ra bao gồm việc tăng hoặc 

giảm nhu cầu của khách hàng, thay đổi chuỗi cung ứng vật lý, 

hợp tác với nhà cung cấp mới hay sử dụng địa điểm cung cấp

mới cũng như những giấy tờ kèm theo cho hợp đồng sẽ dẫn 

đến một số hệ quả về thuế. Những hệ quả này cần được chủ 

động đánh giá để giảm thiểu rủi ro. Trường hợp phát sinh thuế 

gián thu có thể mang lại tác động lớn tới các quyết định về 

nguồn cung ứng. Phương pháp đưa ra các quyết định này cũng 

sẽ liên quan đến nguồn lợi nhuận hoặc tổn thất có thể phát sinh

thông qua chuỗi cung ứng, và từ đó sẽ phát sinh các nghĩa vụ 

thuế tương ứng.

Cân nhắc những tác động sâu xa về thuế khi

đưa ra các quyết định về nguồn cung ứng

https://www.pwc.com/vn/vn/publications/news-brief/200410-decree-41.html
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