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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng  06 năm 2021 

 V/v: Kiến  nghị  Ngân hàng Nhà nước có chính 

sách mở rộng Thông tư số 03/2021/TT-NHNN 

ngày 02/04/2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bị 

thiệt hại do đại dịch COVID-19  

 

 

  

 
 

Kính gửi:  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

   - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

   - Tổng cục Du lịch; 

   - Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh; 

   - Hiệp hội Du lịch Việt Nam; 

   - Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh;  

 

Đầu năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 hoành hành, du lịch và 

hàng không là ngành chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có, mọi hoạt động 

gần như tê liệt, doanh nghiệp điêu đứng, hầu hết đều ngưng hoạt động, 

không có doanh thu… nhưng vẫn phải chịu áp lực lớn với hàng loạt các chi 

phí: trả lương cho lao động (mặc dù đã cắt giảm và cơ cấu lại nhân sự), trả 

lãi vay, nợ, hoàn tiền cho khách hàng với các chi phí đã đặt trước…  
 

Trước tình hình khó khăn trên,  Ngân  hàng  Nhà  nước  Việt  Nam  

đã  ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 

quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả, miễn, giảm lãi, phí, đã hỗ trợ doanh 

nghiệp có khả năng trả nợ tốt hơn, trả nợ đúng hạn. Tuy nhiên, nhiều doanh 

nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, vận tải du lịch vẫn chưa thể thực hiện được 

vì chưa hồi phục lại hoạt động. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành  

Thông tư số  03/2021/TT-NHNN về  sửa  đổi, bổ  sung một số  điều của  

Thông  tư  số  01/2020/TT-NHNN.  Sau  khi Thông tư ban  hành,  dịch  

Covid-19  bùng  phát  lần  thứ  4  với diễn  biến càng  phức  tạp  và  nghiêm  

trọng  hơn  rất  nhiều  so  với  năm  2020. Ngành du lịch vốn lao đao, chưa 

thể hồi phục nay đang bị tê liệt hoàn toàn, một số doanh nghiệp đã phá sản, 

nhiều doanh nghiệp có nguy cơ không thể trả được nợ, lãi vay, cùng với 

việc chưa xác định được thời gian đón khách quốc tế vào nên khó khăn sẽ 

còn kéo dài. Vì vậy,  dù cơ cấu thời hạn trả nợ thêm 12 tháng theo Thông 

tư 03/TT-NHNN quy định, thì doanh nghiệp du lịch vẫn vô cùng khó khăn 

trong thanh toán các khoản nợ. 



Những  khó  khăn  của  ngành  du  lịch  trong đó gồm lữ hành, khách 

sạn, khu du lịch, nhà hàng và chuỗi cung ứng dịch vụ, kéo  theo  những  

ảnh  hưởng không nhỏ đến các ngành như: vận tải đưởng bộ, hàng không, 

đường sắt, đường thủy và các ngành kinh tế khác. Vì  vậy,  việc  tạo  những  

cơ  chế  đặc  thù,  ưu  đãi  giúp  doanh nghiệp du lich vượt qua khó khăn 

trước mắt, khôi phục hoạt động  cũng đồng thời tạo động lực vực dậy các 

ngành, lĩnh vực liên quan. Hiệp hội Du lich Thành phố Hồ Chí Minh kiến 

nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lich Việt Nam, Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nghiên 

cứu, sớm có chính sách đặc thù về thời hạn trả nợ, lãi vay cho lĩnh vực du 

lịch, như sau: 
 

- Giảm mức lãi suất vay đang áp dụng; không áp dụng chuyển nhóm 

nợ; 

- Ân hạn gốc và lãi toàn bộ dư nợ hiện hữu; 

- Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) 

là 24 tháng, kể từ ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ;  

 

Kính mong  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ, ngành liên quan 

xem xét, có giải pháp hỗ trợ kịp thời tạo điều kiện thuận lợi giúp ngành Du 

lịch sớm hồi phục sau đại dịch. 
 

Trân trọng. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu VP HTA  

 

 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 
    Nguyễn Thị Khánh 

 


