
Hội Mỹ Nghệ và Chế Biến Gỗ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tp.Hồ Chí Minh (HAWA)                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 
Số:  16 /CV-HAWA                                Tp. Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 8 năm 2021 
V/v Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho cộng  
đồng DN ngành Gỗ & Mỹ nghệ tại Đồng Nai  

       
 

KÍNH GỬI:  -    ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

                                         -    SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Hội mỹ nghệ và Chế Biến Gỗ Tp.HCM (HAWA) xin gửi lời chào và trân trọng cám 
ơn Ủy Ban Nhân Dân, Sở Y Tế và các cơ quan ban ngành Tỉnh Đồng Nai đã có những 
hành động quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch thời gian 
qua. 

HAWA là tổ chức đại diện cho tiếng nói của gần 600 các doanh nghiệp hội viên 
đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ Gỗ, mỹ nghệ, thương mại & dịch vụ, tập 
trung chủ yếu tại Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Trong 
những năm qua, ngành Gỗ và Mỹ nghệ đã trở thành một điểm sáng với đà phát triển 
mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP các tỉnh thành và cả nước. Năm 2021, 
các doanh nghiệp tiếp tục đón nhận nhiều đơn hàng lớn cho đến cuối năm, hứa hẹn sẽ 
là một năm vượt trội và có đóng góp lớn cho kinh tế. 

Tuy nhiên, ba tháng trở lại đây khi dịch bệnh covid -19 bùng phát mạnh, đặc biệt 
tại nhà máy ở Đồng Nai khiến cho doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn do sụt 
giảm năng suất, gia tăng chi phí hậu cần… Thế nhưng các doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy 
trì hoạt động theo quy định 3T để sản xuất cho các đơn hàng đã ký, tránh rủi ro mất thị 
trường, chăm lo cho người lao động và ổn định an sinh xã hội… Trước diễn biến ngày 
càng phức tạp của dịch bệnh tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhân các ca 
nhiễm F0. Lúc này doanh nghiệp rất cần sự quan tâm và hỗ trợ của ban lãnh đạo tỉnh. 

Với vai trò là tổ chức đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp, HAWA đã ghi nhận 
những khó khăn của các hội viên tại khu vực tỉnh Đồng Nai và xin phản ánh các kiến 
nghị của cộng đồng doanh nghiệp đến ban lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh như 
sau: 

1/ Về việc tiêm vắc xin cho người lao động 
 

Trước tình thế rất cấp bách hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang cố gắng duy trì 
sản xuất theo 3T, bảo vệ “vùng xanh” nhà máy. HAWA kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan 
tâm và phân bổ Vắc xin để tiêm cho doanh nghiệp ngành Gỗ và Mỹ nghệ tại các vùng 
tâm dịch và các nhà máy đang nỗ lực duy trì hoạt động theo 3T để doanh nghiệp an 
tâm hoạt động, giữ vững kinh tế cho tỉnh nhà. 
 
2/ Về việc xét nghiệm covid-19 định kỳ cho người lao động:  

Với quy mô hàng ngàn công nhân, hiện tại doanh nghiệp đang phải chịu mức chi 
phí dịch vụ xét nghiệm định kỳ theo quy định rất cao. Chính vì thế HAWA kiến nghị 
lãnh đạo tỉnh xem xét chương trình xét nghiệm COVID là dịch vụ phi lợi nhuận và 



tham gia điều tiết thị trường để hỗ trợ cho những doanh nghiệp đang áp dụng 3T có 
thể tiếp cận dịch vụ một cách dễ dàng, chi phí hợp lý. 

 
3/ Về việc xử lý khi có ca nhiễm, nghi nhiễm trong nhà máy 
 Khi có ca nhiễm/nghi nhiễm, đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với doanh 

nghiệp tập trung nguồn lực để nhanh chóng cách ly đối tượng, khoanh vùng 
dịch tễ, phối hợp khử khuẩn, diệt trùng nhà máy và cho phép doanh nghiệp đi 
vào hoạt động trở lại nhanh nhất. 

 Có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp tổ chức cách ly F0, F1 ngay tại nhà 
máy. Nếu cơ sở của doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện y tế, đề nghị 
các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa F0 đi điều trị, cách ly F1 để ổn định 
người lao động, bảo vệ “vùng xanh” cho doanh nghiệp tiếp tục sản xuất và 
chống dịch. 
  

4/   Về việc hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi tài chính 
Để duy trì được hoạt động theo quy định 3T, doanh nghiệp đang gặp rất nhiều 

khó khăn về tài chính khi doanh thu sụt giảm, phát sinh các chi phí hậu cần, mặt 
bằng, khấu hao… khiến cho sức khỏe tài chính của doanh nghiệp ngày càng trở nên 
căng thẳng. HAWA kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét và làm việc với các cơ quan, đơn 
vị để có các gói hỗ trợ tài chính doanh nghiệp, cụ thể như: Giảm lãi suất ngân hàng, 
giảm thuế TNDN, giảm tiền thuê đất và các loại thuế, phí khác. 

 
HAWA cùng với cộng đồng doanh nghiệp ngành Gỗ và Mỹ nghệ tại Đồng Nai rất 
mong lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân, các Sở ban ngành tỉnh Đồng Nai quan tâm hỗ trợ 
doanh nghiệp trong lúc khó khăn này. 

 
Trân trọng. 
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