
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
DỘC l ậ p - T ự  do -  llạn li phúc

SỔ: W /N Q -C P  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYÉT
v è  Crien khai (hực hiện Nghị quyếl cùa Quốc hội về các giãi pháp
tháo gô- khó khăn ch« Tông công ty H àng không Việt Nam - C T C P 

do ảnh htrởng của dại dịch Covid-19

CHỈNH PHỦ

Càn cứ Luật Tồ chức Chinh phủ ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân lỉàrỉg Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 nám 2010;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 nám 2014;
Căn cứ Luật Quàn lý, sử dụng von nhà mrởc đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tụi doanh nghiệp ngày 26 tháng I /  nám 2014:
Cản cứ Luật Các tổ chức tin dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa 

dôi, bô sung một so điểu cùa Luật Cúc tu chức tin dụng ngày 20 tháng 11 núm 
2017;

Căn cừ Luật Chửng khoản sổ 54/20I9/QM4 ngày 26 tháng II  năm 2019;
Căn cử Nghị quyết sổ Ì35/2020/QHỈ4 ngày ì 7 thảng ỉ ì nám 2020 của 

Quốc hội ve Kỳ họp thứ 10, Quoc hội khỏa XIV:
Cản cử Nghị định số Ị38/2016/ND-CP ngà)’ 0! thảng 10 nám 2016 của 

Chinh phù ban hành Quy chế ¡ảm việc của Chinh phủ;
Cản cử Nghị quyểt sổ 24/NQ-CP ngày 29 tháng 7 nám 2020 cùa Chính 

phù vê các giải pháp tháo gò khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam 
- CTCP do ánh hưởng của đụi dịch Covid-19;

Cản cứ Nghị quyết sổ 44/NQ-CP ngày 17 thảng 12 năm 2020 của Chỉnh 
phũ vé việc trien khai Nghị quyẻt cùa Quốc hội về cảc giài pháp tháo gở khỏ 
khăn cho Tong cóng tỵ Hàng không Việt Nam - CTCP:

Căn cử kết luận của Bộ Chinh trị tại vàn bản sô J3557-CV/VPTW ngậy 
19 thảng 10 năm 2020;

Xét đề nghị của Chù tịch ủy ban Quàn lỷ vón tại doanh nghiệp tụi vân 
bán sô 4 ¡0/UBQLV-CNHT ngày 25 thảng 12 năm 2020;

Q U Y ẺT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QI114 ngày 17/11/2020 của 
Quôc hội về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (sau đây viết tảt là Nghị quyết
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số 135/2020/QI114 cũa Quốc hội), trong dó quy dịnh các giải pháp tháo gở khó 
khăn cho Tổng cóng ty Màng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng cùa đại 
dịch Covid-19 với các nội dung như sau:

1. Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vổn không có tài sản 
bão đảm cho tỏ chức tin dụng (khỏng bao gồm các tò chức tin dụng đang được 
kiềm soát đặc biệt) sau khi tổ chức tín dụng cho Tống công ly Hàng không Việt 
Nam - CTCP vay có tải sản bào đàm cúa Tổng công ty I lảng không Việt Nam - 
CTCP đề bổ sung von phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh iheo Nghị quyci 
này với các nội dung sau:

a) Số tiền tải cấp vốn: Tổi đa không quá 4.000 tý đồng.
b) Lủi suất tải cấp vổn: 0%.
c) Thời hạn tái cầp vốn và gia hạn tái cấp vốn: Thời hạn tái cắp vốn tối da 

khòng quá 364 ngày. Khoản tái cấp von dược tự động gia hạn hai lẩn tại thời 
điêm đèn hạn đổi với dư nợ gốc tái cấp vốn. Thời gian gia hạn mỏi lân bàng thời 
hạn tái cấp vốn lần đẩu. Tổng thời gian tái cắp vốn vả gia hạn tái cấp vốn tối đa 
không quá 3 nảm.

d) Thời gian giãi ngân lái cấp vốn: Không muộn hơn ngàv 31 thảng 12 
năm 2021.

2. Tổng cóng ty I làng không Việt Nam - CTCP phát hành thêm cồ phiếu 
chào bản cho cổ đỏng hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng các quy định tại 
các đicm a, c và d khoản 2 Diều 15 của I.uật Chứng khoán số 54/2019/ỌH14 
ngày 26/11/2019 theo cỊuy định tại diểm b Khoản II Điều 1 Nghị quyêt số 
! 35/2020/QI114 của Ọuổc hội và quy định của pháp luật.

3. Giao Tổng công ty Đẩu tư và Kinh doanh vốn nhã nước thực hiộn 
quyền mua cổ phấn (quy dịnlì tại Khoản 7 Điều 4 Luật Chứng khoán sổ 
54/2019/ỌH14) của cổ đông nhà nước tại l  ổng công ty Hàng khòng Việi Nam - 
CTCP theo quy định tại điềm b Khoản 11 Diều I Nghị quyết số 135/2020/QII14 
của Quổc hội vả quy định tại Nghị quyct này.

Dieu 2. Tổ chức thực hiện
1. ử y  ban Quản lý vốn nhả nước tại doanh ttgbiộn tìbi» tri. phổi hợp với 

các cơ quan liên quan:
a) Chi dạo các Tổng công ty: I làng không Việt Nam - CTCP, Dầu tư và 

Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện các nội dung thuộc thâm quyền quy định tại 
các diêm b, c và d Khoản 11 Dieu 1 Nghị quyct sỏ 135/2020/QI 114 của Quổc 
hội và theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện các nội dung quy định tại các điềm b, c, d và d Khoản 1 
Điều 2 Nghị quyết sổ 24/NQ-CP ngày 29/7/2020 của Chinh phủ về các giãi pháp 
thảo gở khó khản cho Tổng công ty lỉàng  không Việt Nam - CTCP do ảnh 
hường của đại dịch Covid-19 và các quy định thuộc thâm quyên theo quy định 
của pháp luật.

2. Ngân hảng Nhả nước Việt Nam chủ tri, phối hợp với các cơ quan liên quan:
a) Triển khai thực lìiện các nội dung thuộc ihẩm quyền quy định tại các
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điềm a và c Khoản 11 Điều I Nghị quyết sổ I35/2020/QH14 cũa Quốc hội và 
theo quy dịnh cũa pháp lu(it.

b) Chủ tri, phối hạp với Uy ban Quàn lý vốn nhả nước tại doanh nghiệp, 
các cơ quan liên quan tỏ chức thực hiện Khoàn 1 Dicu 1 Nghị quyêt này, Diều 2 
Nghị quyết sô 44/NỌ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2020 cùa Chinh phũ về việc 
triển khai Nghị quyết của Quổc hội về các giãi pháp tháo gở khó khñn cho rồng 
côniì ty I làng không Việt Nam - CTCP và cốc nhiệm vụ ílươc giao tọi Nghị 
quyet sò 24/NỌ-CP cùa Chinh phũ dê kịp thời tháo gờ khó kliiìn cho VNA.

c) Chi dụo các tổ chức tín dụng thực hiện co cẩu lại thời hạn trả nợ và giừ 
nguyên nhóm nợ và xác định tỷ lệ trích lụp dự phòng rủi ro phủ hợp dối với các 
khoản cho vay Tổng công ty I làng không Việt Nam - CTCP theo Nghị quyết này.

3. lỉộ  Tải chinh chù trì, phối hợp với các cơ quan lien quan tổ chức triển 
khai thực hiện các nội dung thuộc thâm quyên quy định tại điểm c Khoàn 11 
Dieu I Nghị quyct sò 135/2020/QH14 và theo quy định của pháp luật.

4. Tồ chức tin dụng cho Tồng còng ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay

a) Xem xét và quyết dịnh việc cho vay tlico Nghị quyết này và quy dịnh 
của pháp luật; theo dõi riêng khoản vay theo Nghị quyết này; thỏa thuận với 
Tông! còng ty Nàng khống Viột Nam - CTCP vê lũi suât, phi, sổ tiền, thời hạn 
vay, liĩnli ihửc bảo đảm tien vay ..., phù hợp với khả năng tài chính cùa tổ chức 
tín dụng, tài sân bào đâm cùa Tông công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vả 
tinh hình tài chinh của Tông công ty ỉ iàng không Việt Nam - CTCP đang bị ảnh 
hường nặng nê do dịch bệnh Covid-19; chịu trách nhiệm về quyết định cho vay 
đòi với Tông công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

b) 'Ira  nợ tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước V iệt Nam dầy dủ, đủng 
hạn vả thực hiện các trách nhiệm khác theo quy iiịĩứì ỉáj cáp vốn của Ngân hàng 
Nhà nước V iệt Nam.

c) Thực hiộn các nội dung quy định tại diểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyểt 
sổ 24/NQ-CP của Chính phủ.

5. Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức và chịu trách 
nhiệm thực hiện các nội dung thuộc thầm quyền quy định tại Khoán 11 Dicu 1 
Nghị quyết số 135/2020/QI114 cùa Quốc hội, Khoản 7 Điều 2 Nghị quyểt số 
Ü4/NQ-CP của Chính phù và các quy định tại Nghị quyết này. Bảo dâm thực 
Mộn các giài pháp dúng mục đich, mục tiêu vã đúng quy định của pháp luật. 
Không để xảy ra hiện tượng tr\ic lợi từ các chinh sách tại Nghị quyết nảy.

6. Tổng còng ly Dầu tư vả Kinh doanh vổn nhà nước

a) Thực hiộn quyền mua cổ phần của cổ dông nhà nước tại Tổng công lỵ 
J íàng không V iệt Nam - CTCP theo quy định tại Khoản 3 Điêu 1 Nghị quyêt 
này.

b) Quản lý. điều hành phần vốn mua tại Tổng công ty Hàng không Việt 
Nam -  CTCP theo quy định cúa pháp luật, bão đảm bão toàn và phát trien nguồn 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp.



I)iòu 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này cỏ hiệu lực kề từ ngày ký ban hành.

2. Trong quá trinh lồ chức thực hiện Nghị quyết nảy, trường hợp phát sinh 
vướng mắc, Tổng công ty Hãng khỏn^ Việt Nam -  CTCP, Tổng còng, ly Đầu lư 
và Kinh doanh vổn nhà nước xin ý kiẻn cư quan đụi diện chủ sở hữu và các Bộ, 
ngành, cơ quan liên quan đê dược hưởng dẫn xử lỷ.

3. Chủ tịch ủ y  ban Quản lý von nhà nước tại doanh nghiệp, Thống đổc 
Ngân hãng Nhà nước Việt Nam. Bộ trường Bộ Tài chinh và các Bộ truờng, Thủ 
irưởng các cơ  quan ngang Bộ và cốc cơ quan liânquaa ttliịu trách nhiệm thi hành 
Nghị quyết này./.

\ ư i  nhận:
• Ban m  thu Trung líimg Dâng;
• Thù tưửng Clúnh phủ, các Phó Thủ tưứng Chính phủ;
• Các hộ, cơ  quan ngang bộ;
-V ân phòng Trung ưưng vả cảc Ban cùa Dẳng;
- Vân phóng Chủ lịch nước;
- 1 lụi đồng Dân tộc và các ủ y  bon của Quốc hội;
• Văn phỏng Q uốc hội;
- Kiẻm toán N hả nước;
- ủ v  han Q uàn lý vón nhà «mác tại doanh nghiệp;
- Tỏng cõng ty  I lang khỏng Việt Nam • CTCP;
- Tổng cỏng t) Đẳu tư  và Kinh doanh vổn nhà nước;
. VPCP: BTCN. cảc PCN, Trợ lý TTgCP,

Các Vụ: CN. PL. ĐMDN, 111;
- Lưu: V r.KTTH (2

TM. CHỈNH PHỦ 
THỦ TƯỞNG


