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Kính gửi:  

 -  Thành ủy Hà Tĩnh; 

-  Huyện ủy Thạch Hà. 

 

Thực hiện Văn bản số 5293/UBND-TH5 ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh về việc giao báo cáo, tham mưu phương án xử lý đối với các kiến nghị 

của các địa phương, đơn vị, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (NHNN 

tỉnh) được UBND tỉnh giao trả lời 02 kiến nghị của Huyện Thạch Hà và Thành phố 

Hà Tĩnh liên quan đến các chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN tỉnh 

đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. NHNN tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Các chính sách hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực ngân hàng của Chính phủ 

và của ngành Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và ảnh 

hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các thành phần kinh 

tế. Trước tình hình đó, Chính phủ và ngành Ngân hàng đã kịp thời có các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể:  

-  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN 

ngày 13/3/2020, và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN, trong đó quy định các Tổ chức tín 

dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, 

giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19. 

-  Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 

trong đó có chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, 

trả lương phục hồi sản xuất tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, đối với người 

sử dụng lao động đáp ứng được điều kiện tại Điều 38 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg sẽ 
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được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0%/năm và không phải thực hiện biện pháp 

bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh.  

- Thực hiện chỉ đạo của NHNN, 16 ngân hàng thương mại thuộc Hiệp hội Ngân 

hàng Việt Nam (gồm: Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV, MB, 

Techcombank, SHB, Lienvietpostbank, VPBank, VIB, TPBank, SeAbank, MSB, 

Sacombank, ACB và HDBank) đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh 

nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19. Thời hạn thực hiện giảm lãi suất được thực hiện 

từ trong tháng 7 đến cuối năm 2021. 

2. Trả lời kiến nghị của huyện Thạch Hà (Tại điểm 7.4, Phụ lục đính kèm 

công văn 5293/UBND - TH5 ). 

Đối với kiến nghị của Huyện Thạch Hà về việc đề nghị ngành Ngân hàng gia 

hạn thêm thời gian nộp lãi và giảm lãi suất cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19. NHNN tỉnh có ý kiến như sau: 

Trong thời gian qua, NHNN chi nhánh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các TCTD trên địa 

bàn kịp thời và nghiêm túc thực hiện các chính sách và các giải pháp tháp gỡ khó 

khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc NHNN và của Hội sở 

chính. Đặc biệt chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19 tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN. 

Kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 đến 30/6/2021 của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh như sau:  

-  Lũy kế từ ngày 13/3/2020, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên 

nhóm nợ với tổng giá trị nợ là 785,86 tỷ đồng cho 915 khách hàng1. Thực hiện miễn, 

giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị là 236,85 tỷ đồng cho 251 khách 

hàng, số tiền lãi được miễn, giảm là 974 triệu đồng2. 

-  Cho vay mới với lãi suất thấp hơn so với trước khi có dịch với doanh số lũy 

kế từ 23/01/2020 đến 30/6/2021 đạt 43.516,68 tỷ đồng. Dư nợ cho vay mới tại thời 

điểm 30/6/2021 đạt 6.860,50 tỷ đồng với 10.613 khách hàng còn dư nợ. Lãi suất cho 

vay mới thấp hơn trước khi có dịch từ 0,5% - 3,3%/năm. 

-  Ngoài ra, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh thực hiện giảm lãi suất dư nợ hiện hữu 

với dư nợ 31.589,55 tỷ đồng, cho 77.444 khách hàng, số tiền lãi được hạ 78,36 tỷ 

đồng (mức lãi suất giảm từ 0,5% - 3,2%/năm). 

Các chính sách hỗ trợ, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 đã được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của NHNN tỉnh 

tại địa chỉ: sbv.hatinh.gov.vn. Đề nghị huyện Thạch Hà phối hợp tuyên truyền đến các 

                                                                 
1 Trong đó thực hiện cơ cấu lại tổng giá trị nợ 200,08 tỷ đồng cho 843 cá nhân; 550,57 tỷ đồng cho 68 doanh 

nghiệp; 35,21 tỷ đồng cho 4 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 
2 Trong đó miễn, giảm lãi tổng giá trị nợ 116,65 tỷ đồng cho 228 cá nhân; 99,82 tỷ đồng cho 22 doanh nghiệp; 20,38 

tỷ đồng cho 01 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

http://sbv.hatinh.gov.vn/
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doanh nghiệp trên địa bàn huyện để các doanh nghiệp có thể tiếp cận các chính sách 

hỗ trợ của Chính phủ cũng như của ngành ngân hàng (nếu đủ điều kiện). 

3. Trả lời kiến nghị của Thành phố Hà Tĩnh (tại gạch đầu dòng thứ 3 điểm 

12.1, Phụ lục đính kèm công văn 5293/UBND - TH5 ) 

Đối với ý kiến của Thành phố Hà Tĩnh về việc kiến nghị với Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ các trường tư thục để hỗ trợ lãi và tiền lương cho giáo viên do tạm ngừng 

hoạt động. NHNN tỉnh có ý kiến như sau:  

 Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được 

quy định tại điểm 11 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn thực 

hiện tại Chương X Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ. Các 

doanh nghiệp đầu tư các cơ sở trường tư thục đang phải tạm dừng hoạt động theo 

Quyết định của UBND tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có thể được hỗ trợ vay 

vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động nếu 

như đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định này. 

Đến thời điểm 31/7/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã thực 

hiện cho vay trả lương ngừng việc theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đối với 02 

doanh nghiệp với doanh số cho vay đạt 1.104 triệu đồng. 

Để góp phần vào nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, NHNN tỉnh đề nghị 

các địa phương hướng dẫn cho các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tiếp cận 

các chính sách tại Mục 1 của Công văn này. 

Trên đây là trả lời của NHNN tỉnh về một số ý kiến, kiến nghị của các địa 

phương, đơn vị, NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh kính gửi các địa phương để biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                                       

- Như kính gửi;     

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Huyện ủy các huyện, thị xã;                                      

- Ban Giám đốc NHNN tỉnh;      

- Lưu: VT, TH,NS&KSNB.NTTLINH.                                                     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 
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