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Kính gửi: Trung tâm Hỗ trợ PTDN và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện văn bản số 6709/UBND-KT2 ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh về việc giao xử lý, trả lời kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (NHNN tỉnh) được UBND tỉnh giao trả lời 05 

kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh, Liên minh hợp tác xã, UBND Thị xã 

Kỳ Anh, UBND huyện Nghị Xuân và một số doanh nghiệp trên địa bàn. NHNN tỉnh 

có ý kiến như sau:  

1. Trả lời nhóm ý kiến liên quan đến chính sách giảm lãi suất và cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ.1 

- Các chính sách giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19:  

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của 

Chính phủ, của Thủ tướng chính phủ, ngành Ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp 

đồng hành, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 

Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN 

ngày 02/4/202 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 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. 

Thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam, 16 ngân hàng thương mại thuộc Hiệp 

hội Ngân hàng Việt Nam 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 từ trong tháng 7 đến 

cuối năm 2021.  

 Bản thân các ngân hàng cũng là những doanh nghiệp và không nằm ngoài 

những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19. Tuy nhiên, với tinh thần đồng hành, chia 

sẻ, các ngân hàng đã thực hiện tiết giảm chi phí, lợi nhuận (bao gồm cả giảm mục tiêu 

lợi nhuận và cắt giảm lương, thưởng của nhân viên) để có nguồn lực hỗ trợ, giảm lãi 

suất cho khách hàng. Vì vậy, mức giảm lãi suất tùy thuộc vào năng lực tài chính của 

mỗi ngân hàng.  

                                                           
1 Ý kiến của: UBND thị xã Kỳ Anh, UBND huyện Nghi Xuân, Liên Minh HTX, Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh, 

Cty CP Thương mại Hà Tĩnh, Cty CP Đầu tư Tân Hà Đô, Cty CP Dược Hà Tĩnh, Cty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê Bình 

(Ý kiến số 5,7,8) 
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 Trong thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của 

NHNN VN tại Thông tư 01, Thông tư 03, Thông tư 14 thì một số NHTM trên địa bàn 

đã thực hiện giảm, hạ lãi suất cho khách hàng với mức lãi suất được giảm từ 0,5-

2,5%/năm (Số tiền lãi được giảm: 97,64 tỷ đồng cho 81.884 khách hàng). Một số 

ngân hàng có những gói hỗ trợ riêng nhằm hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19, hỗ trợ cho những người ở tuyến đầu chống dịch với lãi suất rất thấp. 

-  Đối với việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ: Các TCTD trên địa bàn 

đã và đang triển khai thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ (điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và 

gia hạn nợ) và giữ nguyên nhóm nợ cho các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện 

theo quy định tại Thông tư 01, Thông tư 03 và Thông tư 14. Thời gian cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với từng khách hàng 

và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.  

2. Trả lời kiến nghị của UBND Thị xã Kỳ Anh về việc các doanh nghiệp 

chưa tiếp cận hỗ trợ các gói vay lãi suất 0% (Kiến nghị số 6). 

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các người sử dụng lao động, 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. Trong đó, đối 

với lĩnh vực ngân hàng, có chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục 

hồi sản xuất kinh doanh. Cụ thể, người sử dụng lao động được vay vốn tại NHCSXH 

với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương 

ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm bắt buộc phải ngừng việc 

từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ 01/5/2021 đến 31/3/2022; người sử dụng 

lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến 31/3/2022 và 

người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ 

lưu trú và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian 

từ 01/5/2021 đến 31/3/2022 được vay vốn tại NHCSXH để trả lương cho người lao 

động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với 

điều kiện không có nợ xấu tại các TCTD và một số điều kiện khác.  

Hiện nay, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai quyết liệt chính 

sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi 

sản xuất kinh doanh theo NQ 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-

TTg của TTCP. Đến 10/10/2021, NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho 6 khách hàng với 

doanh số cho vay đạt 2.719 triệu đồng, trong đó: 5 doanh nghiệp vay vốn trả lương 

ngừng việc với doanh số cho vay đạt 2.575 triệu đồng, 01 doanh nghiệp vay vốn trả 

lương phục hồi sản xuất với doanh số cho vay đạt 144 triệu đồng. Hiện NHCSXH tỉnh 

đang hướng dẫn cho 02 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, dự kiến giải ngân số tiền 

1.543 triệu đồng. 
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Do đó, đối với các doanh nghiệp nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn theo 

quy định tại Điều 38 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và quy định nội bộ của NHCSXH 

có thể liên hệ với PGD NHCSXH tỉnh đóng trên địa bàn để có thể tiếp cận được chính 

sách. 

3. Trả lời kiến nghị về việc triển khai ưu đãi cho các HTX kiểu mới vay 

vốn theo các Nghị định của Chính phủ. 

Trong chỉ đạo điều hành, NHNN tỉnh luôn chú trọng triển khai đến các TCTD 

trên địa bàn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi của Chính phủ và của 

UBND tỉnh liên quan đến công tác tín dụng để hỗ trợ các đối tượng khách hàng trong 

vay vốn. Cụ thể, hiện nay, các TCTD trên địa bàn đang triển khai các chính sách vay 

vốn ưu đãi trong đó có đối tượng là các Hợp tác xã như sau: 

- Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín 

dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 

07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 55/2015/NĐ-CP. 

- Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây 

dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 và Nghị quyết 

255/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến 

khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị 

tỉnh Hà Tĩnh.  

- Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm 

tiếp theo. 

Do đó, các Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nghiên cứu các chính sách trên và 

nếu đáp ứng đủ điều kiện vay vốn thì có thể liên hệ các TCTD trên địa bàn để được tư 

vấn và hỗ trợ vay vốn. 

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

nghiệp, đơn vị, địa phương, NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh kính gửi Trung tâm Hỗ 

trợ, phtas triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh./. 

Nơi nhận:                                       

- Như kính gửi;     

- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh;                                      
- Ban Giám đốc NHNN tỉnh;      

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

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 
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