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Số: 03 /VP.HTA
V/v: Kiến nghị chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổng cục Du lịch;
- Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Du lịch Việt Nam;
- Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh;

Đầu năm 2021, trước sự chỉ đạo tiên quyết và mạnh mẽ của Chính phủ, tình hình
dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát tốt, từng bước phục hồi du lịch nội địa nói riêng và
nền kinh tế nói chung. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Du lịch TP. HCM cùng các doanh nghiệp
du lịch hội viên phối hợp các đơn vị vận chuyển và Hiệp hội Du lịch các địa phương tích
cực triển khai Chương trình Kích cầu du lịch nội địa trên toàn quốc, hứa hẹn một mùa du
lịch Tết 2021 với nhiều khởi sắc.
Tuy nhiên, trưa ngày 28/01/2021, Việt Nam ghi nhận 82 ca nhiễm tại Hải Dương
và Quảng Ninh và liên tiếp các ca nhiễm những ngày sau đó. Mặc dù sự chỉ đạo quyết liệt
chủ Chính phủ với chủ trương dập dịch thần tốc, cả hệ thống chính trị vào cuộc truy vết
cách ly điều trị nhưng sự bùng phát lần này với tốc độ chóng mặt và được Ngành Y tế
cảnh báo là chủng COVID biến thể nguy cơ lây lan nhanh…; để bảo vệ chính mình cũng
như thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, người dân và du khách đã đồng loạt hoãn, hủy
các tour du lịch, đặc biệt các tour du lịch Tết đã đăng ký trước đó. Điều này một lần nữa
chồng chất khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch khi phải hoàn lại tiền cọc hoặc dời
ngày vô thời hạn đối với khách hàng trong khi vẫn phải thanh toán tiền cho các đơn vị
cung ứng dịch vụ hoặc thương lượng để cùng chia sẻ rủi ro.
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Trong thời gian qua, các chính sách ứng phó của Chính phủ với đại dịch đã thu
được nhiều kết quả tích cực; tuy nhiên thực tiễn triển khai cho thấy các chính sách này
vẫn đang phát sinh một số bất cập, hạn chế, cụ thể như:
+ Thực tế hiện nay doanh nghiệp du lịch được áp dụng quy định giãn thời gian nộp
thế GTGT (VAT) trong đợt dịch của tháng 3/2020: được giãn 6 tháng, hiện nay
vẫn phải đóng đủ, đúng thời gian. Ngoài ra đối với thuế Thu nhập Doanh nghiệp
(TNDN) do hoạt động lỗ nên cũng không áp dụng chính sách này;
+ Đối với thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN cũng chưa nhận được chính sách hỗ trợ
nào, vẫn phải đóng đủ và đúng thời gian;
+ Việc giảm giá điện đối với cơ sở kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn chỉ áp dụng
đến hết năm 2020;
+ Về Bảo hiểm Xã hội (BHXH): hiện cho giãn nộp với điều kiện phải cắt giảm >
50% lao động, đối với doanh nghiệp nào không cắt giảm lao động thì xem như vẫn
đóng bình thường;
Trước những thiệt hại dồn dập và nặng nề này của doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch
TP. HCM kiến nghị với các ngành chức năng có chủ trương linh hoạt hơn nữa để doanh
nghiệp cầm cự vượt qua đại dịch. Hiệp hội Du lịch TP. HCM ghi nhận nguyện vọng của
các doanh nghiệp du lịch đề xuất các kiến nghị sau:
+ Miễn hoặc giảm 50% thuế GTGT cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà
hàng, cơ sở lưu trú, vận chuyển, lữ hành, khu du lịch đến hết năm 2021 vì hiện nay
đa số doanh nghiệp lữ hành không có doanh thu, phải bù lỗ do phát sinh lãi vay và
các chi phí khác…;
+ Miễn tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp du lịch trong năm 2021 và 2022;
+ Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch tiếp cận gói vay ưu đãi lãi suất 0%, để
giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động cũng như đẩy nhanh tiến độ phục hồi;
+ Kéo dài thời gian trả nợ ngân hàng đến hạn để doanh nghiệp không rơi vào phát
sinh nợ xấu;
+ Miễn phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nội
địa, thẻ hướng dẫn viên du lịch trong năm 2021;
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+ Giảm giá điện đối với các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn trong năm
2021;
+ Cho phép doanh nghiệp du lịch và người lao động chậm nộp BHXH năm 2021
đến hết tháng 6 năm 2022, đồng thời điều chỉnh quy định về quyền lợi bảo hiểm
thất nghiệp năm 2021 theo hướng:
(i) Giảm yêu cầu thời gian làm việc tối thiểu từ 12 tháng xuống còn 03
tháng trong 24 tháng qua; đơn giản hóa quy trình giải quyết quyền lợi cho lao
động;
(ii) Miễn các khoản đóng góp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;
(iii) Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: Tăng tỷ lệ thay thế từ 60%
lên 80%;
Đây là nguyện vọng tha thiết và mong chờ của doanh nghiệp trong thời điểm hiện
tại; rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Cơ quan quản lý Nhà nước và các ngành
chức năng kịp thời đề xuất Chính phủ nhằm tiếp sức doanh doanh nghiệp vượt khó.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ Hiệp hội Du lịch TP. HCM, Lầu 01 - 60 Võ Văn
Tần, phường 6, quận 3, TP. HCM/ email hta.tphcm2004@gmail.com - ĐT:
028.3930.5766.
Trân trọng cám ơn,

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP HTA

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Khánh
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