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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc kiểm tra, làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và  

các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh 
 
 

Ngày 09/5/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đã kiểm tra, làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các Ngân 
hàng thương mại trên địa bàn tỉnh về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2019. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và 
Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải 
quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự 
tỉnh; Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên 
môn thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; giám đốc các Ngân hàng thương mại 
trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Phát triển tỉnh. 

Sau khi nghe Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, lãnh đạo chi 
nhánh các Ngân hàng: Công Thương, Đầu tư và Phát triển, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Chính sách xã hội báo cáo và ý kiến tham gia của các thành 
phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau: 

Ngành tài chính, ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế, có 
vai trò quan trọng khơi thông dòng chảy của các nguồn vốn trong xã hội, đáp 
ứng nhu cầu vốn để nền kinh tế hoạt động và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.  

Ngân hàng Nhà nước tỉnh là cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, có 
chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh để chỉ đạo, điều hành về lĩnh 
vực liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối phục vụ xây dựng 
và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với 
14 chi nhánh ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân 
hàng Phát triển tỉnh theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của chính 
quyền tỉnh. Thời gian qua, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh với sự đoàn kết, nỗ 
lực cố gắng, được sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đơn vị đã thực 
hiện tốt chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của 
Hội sở các chi nhánh ngân hàng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; 
có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kế 
hoạch kinh doanh đề ra và đạt được nhiều kết quả đáng mừng, cụ thể: Tham 
mưu kịp thời cho tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành tiền tệ, ngân hàng với có 
chất lượng, hiệu quả; duy trì ổn định mức lãi suất huy động và cho vay đảm bảo 
cho khách hàng yên tâm gửi tiền và đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; đẩy 
mạnh công tác huy động vốn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng với những lĩnh vực 
trọng tâm và ít rủi ro (Tổng huy động vốn đạt 27,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so 
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với cùng kỳ năm trước, tăng 6,6% so với 31/12/2018 cao hơn mức tăng bình quân 
cả nước - 1,78%; tổng dư nợ cho vay đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với 
cùng kỳ năm trước, tăng 1,3% so với 31/12/2018, thấp hơn mức tăng bình quân 
cả nước - 2,06%); dư nợ cho vay 05 lĩnh vực ưu tiên đạt 90 tỷ đồng; dư nợ cho 
vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/NĐ-CP của Chính phủ đạt 
14.817 tỷ đồng (chiếm 52,4% tổng dư nợ, tăng 8,8% so với 31/12/2018); 05 ngân 
hàng cam kết cho 03 doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường vay 
với tổng số tiền 116 tỷ đồng, dư nợ cho vay  32,4 tỷ đồng, với lãi suất cho vay 
phù hợp góp phần bình ổn giá cả hàng hóa trên thị trường; đáp ứng kịp thời nhu 
cầu vốn tín dụng cho 956 khách hàng là doanh nghiệp với dư nợ chiếm 35% tổng 
dư nợ toàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu thanh toán chi, thu tiền mặt với số tiền thu là 
33.022 tỷ đồng, tổng chi  là 38.088 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước qua hệ 
thống ngân hàng với số tiền 909 tỷ đồng, trong đó thu thuế nội địa là 280 tỷ đồng, 
thuế XNK là 462 tỷ đồng, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính là 167 tỷ đồng; 
tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng, qua 
đó cung cấp kịp thời các dịch vụ thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt tiện 
ích cho khách hàng…; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và được cộng đồng 
doanh nghiệp có những đánh giá tích cực qua đó xếp hạng DDCI đứng thứ 06/21 
đơn vị trong năm 2018 (năm 2017 đứng thứ 11/16 đơn vị). 

Với những kết quả đạt được nêu trên, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh 
đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho các khách hàng phục vụ tốt cho 
mục đích đầu tư, tiêu dùng, sản xuất kinh doanh; tác động tích cực làm thay đổi 
nhận thức, nâng cao sự chủ động của các doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh tại các khu đô thị cũng như khu vực nông thôn trong việc phát triển 
kinh tế hộ, góp phần cải thiện đời sống và đem lại nguồn thu ổn định cho gia 
đình qua việc phát huy hiệu quả Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết 
định 39 về Chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn trồng cây lâm nghiệp và cây ăn 
quả và Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 về Chính sách đặc 
thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 2017-2020; giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng chính sách, 
đặc biệt tại khu vực nông thôn phát triển sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn 
nuôi, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, hạn chế 
tình trạng học sinh, sinh viên phải bỏ học do gia đình gặp khó khăn về tài chính, 
bộ mặt nông thôn được cải thiện…, tạo được sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân 
dân, giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện thoát nghèo để tiếp tục vươn lên trong 
cuộc sống…  

UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập 
thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng 
Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Phát triển tỉnh và toàn thể công chức, người lao 
động thuộc ngành Ngân hàng.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số khó khăn, hạn chế đó là chưa có 
các giải pháp thực sự hữu hiệu trong việc kiểm soát và giải quyết nợ xấu, dẫn tới 
hiệu quả xử lý nợ xấu chưa cao (tỷ lệ nợ xấu tăng 0,2% so với 31/12/2018 và 
cao hơn mức bình quân cả nước); số lượng doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn 
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tín dụng mặc dù đã được tăng tuy nhiên tỷ lệ chưa tương xứng với số lượng 
doanh nghiệp trên địa bàn (có 956/2800 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với 
ngân hàng); chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng đôi lúc chưa được chú 
trọng, quan tâm; chưa khai thác hết việc chi trả lương cho các đối tượng thụ 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước qua hệ thống ngân hàng. 

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra trong năm 2019 và phát huy tốt vị trí, vai trò của ngành Ngân hàng 
trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch triển khai đạt hiệu quả 10 phương hướng, nhiệm vụ 
đã đề ra tại báo cáo. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Công văn số 319/UBND-KTTH 
ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện giải pháp mở rộng tín dụng 
phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần  hạn chế tín dụng đen. 

- Quản lý tốt công tác ngoại hối trên địa bàn nói chung và tại các cơ sở 
kinh doanh nói riêng đảm bảo việc sử dụng ngoại hối đúng quy định pháp luật. 

- Quản lý tốt hoạt động của các bàn thu đổi ngoại tệ; chủ động phối hợp 
với Cục Thuế rà soát việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước của 
các cá nhân hoạt động thu đổi ngoại tệ, xem xét thu hồi giấy phép hoạt động của 
bàn thu đổi ngoại tệ đối với các trường hợp không chấp hành đúng, đủ quy định 
của pháp luật. 

- Chỉ đạo thường xuyên, kịp thời các chi nhánh ngân hàng thương mại 
nâng cao các giải pháp hữu hiệu để tăng trưởng tín dụng, huy động tối đa các 
nguồn vốn trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của cấp trên; 
tăng cường kiểm soát, xử lý giảm tỷ lệ nợ xấu bằng nhiều biện pháp, cách thức 
có hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo quy định; nâng cao hơn nữa chất lượng 
phục vụ khách hàng; tiếp tục nghiên cứu, cải cách quy trình, thủ tục cho vay tạo 
mọi thuận lợi cho khách hàng trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hạn chế thấp 
nhất rủi ro cho ngân hàng; ưu tiên, tập trung vốn tín dụng cho lĩnh vực nông –
lâm nghiệp, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh; đẩy mạnh 
công tác tiếp thị để tăng trưởng số lượng doanh nghiệp quan hệ tín dụng và sử 
dụng các dịch vụ tiện ích của ngân hàng; chú trọng công tác đào tạo chuyên môn 
nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ trong ngành không để xảy 
ra tình trạng tiêu cực; quan tâm, chăm sóc tốt đời sống của cán bộ, người lao 
động trong đơn vị. 

- Phấn đấu đạt xếp hạng DDCI 2019 trong Top 5 theo bảng xếp hạng 
DDCI năm 2019 của tỉnh. 

- Chủ động nắm bắt, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho chi 
nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn, góp phần tạo niềm tin để các đơn vị trong 
ngành yên tâm hoạt động, kinh doanh. 
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- Chủ động phối hợp tốt với Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho 
bạc nhà nước tỉnh thực hiện hiệu quả việc thu ngân sách nhà nước qua hệ thống 
ngân hàng. 

2. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Hội sở chính và Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo mục 
tiêu chung của ngành và chỉ tiêu kế hoạch đơn vị đề ra. 

- Chú trọng công tác quản lý nợ; chủ động, linh hoạt giải quyết kịp thời các 
khó khăn vướng mắc cho khách hàng; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tập trung tăng trưởng tín 
dụng đối với các khách hàng là doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp 
thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án trong lĩnh vực nông-lâm 
nghiệp để góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc thu ngân sách nhà nước 
qua hệ thống ngân hàng. 

- Nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ đảm bảo sự cạnh tranh 
lành mạnh, bình đẳng giữa các ngân hàng.  

- Chủ động đề xuất với Hội sở chính bố trí nguồn vốn để tham gia đóng 
góp các trương trình an sinh xã hội trên địa bàn.   

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và những đóng góp 
trong công tác an sinh xã hội của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Nghiên cứu để triển khai quy chế phối hợp với các phòng chức năng của 
cơ quan công an, toà án, cục thi hành án nhằm đạt hiệu quả cao trong việc xử lý, 
thu hồi nợ xấu. 

- Thực hiện tốt việc cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các dự án 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng chính sách “Chính quyền bảo đảm 
cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án 
phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016– 2020”  của UBND tỉnh. 

3. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng phát triển tỉnh: Tiếp tục 
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cấp trên giao, trong đó chú trọng hiệu quả cho 
vay 05 lĩnh vực ưu tiên, cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, cho vay các đối 
tượng chính sách; chủ động đề xuất với các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét, 
giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để 
các ngân hàng thương mại tiếp xúc, tìm hiểu thông tin, xem xét tài trợ vốn cho  
các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các cơ 
quan liên tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đẩy mạnh việc chi trả tiền lương đối 
với các đối tượng thụ hưởng lương từ ngân sách nhà nước qua hệ thống ngân 
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hàng, góp phần thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương 
của Chính phủ. 

6. Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các Ngân 
hàng thương mại nghiên cứu, có giải pháp để quản lý thu thuế đối với các cá 
nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh thanh toán qua hệ thống ngân hàng theo quy 
định. Chủ động kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để kiến nghị với 
Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung các nội dung bất cập liên quan tới pháp luật 
về thuế. 

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp tốt với các 
ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói 
riêng để đẩy mạnh hiệu quả công tác cho vay trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp; 
chủ động giải quyết các khó khăn trong hoạt động ngân hàng theo thẩm quyền, 
nhiệm vụ; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

8. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 
công tác nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá các hoạt động tín dụng đen, cho vay 
nặng lãi, rửa tiền, các cơ sở hoạt động đổi tiền trái quy định nhằm góp phần để 
hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn 
tỉnh; cử bộ phận chuyên môn hỗ trợ các ngân hàng trong công tác thu hồi nợ 
xấu, nợ khó đòi theo quy định của pháp luật. 

9. Toà án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục nghiên cứu, 
cải tiến rút ngắn quy trình, thủ tục và đẩy nhanh công tác xét xử, thi hành án đối 
với các vụ án dân sự có liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, qua đó 
giúp ngành ngân hàng sớm thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ xấu và nâng cao chất 
lượng hoạt động. 

10. Các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp tốt với 
ngành ngân hàng; tích cực tuyên truyền nhân dân, cán bộ, công chức trong cơ 
quan thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt, tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch 
vụ tiện ích của ngân hàng (thanh toán mua sắm tại các trung tâm thương mại, 
thanh toán tiền điện, tiền nước, các dịch vụ du lịch…) để góp phần thúc đẩy phát 
triển việc thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);                  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 
- Cục HQ, Cục Thuế, Kho Bạc Nhà nước tỉnh; 
- CA tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án 
dân sự tỉnh; 
- Chi nhánh các ngân hàng tỉnh (giao Ngân hàng 
Nhà nước tỉnh sao gửi); 
- UBND các huyện, thành phố;   
- C, PVP UBND tỉnh,  
  Các phòng  CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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