NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH LAI CHÂU
Số: 515 /LCH-THNS&KSNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 27 tháng 6 năm 2022

V/v triển khai thực hiện Chương trình hỗ
trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước

Kính gửi:
- Các chi nhánh NHTM tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Các phòng thuộc Chi nhánh.

Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022
về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp
tác xã, hộ kinh doanh (Nghị định số 31/2022/NĐ-CP); Nghị định 36/2022/NĐ-CP
ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn
cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết
43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị định 36/2022/NĐ-CP);
Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của NHNN Việt Nam hướng dẫn
NHTM thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi
suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
kinh doanh (Thông tư 03/2022/TT-NHNN).
Nhằm sớm đưa chính sách hỗ trợ vào thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi hơn
nữa cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, tận
dụng thời cơ phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới, góp
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Giám
đốc NHNN chi nhánh tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm
vụ, tình hình thực tế, khẩn trương thực hiện những nội dung sau:
1. Các chi nhánh NHTM tỉnh
- Bám sát văn bản hướng dẫn của Hội sở chính và tổ chức triển khai kịp thời,
có hiệu quả việc hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP
và Thông tư 03/2022/TT-NHNN. Thực hiện đăng ký với Hội sở chính nhu cầu, kế
hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước trong 02 năm 2022, 2023 và từng năm
theo quy định; đồng thời gửi NHNN chi nhánh tỉnh để theo dõi, giám sát.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ lãi suất để
khách hàng nắm được thông tin, hỗ trợ tích cực khách hàng trong việc tiếp cận
chính sách. Công bố rộng rãi hạn mức hỗ trợ lãi suất được Hội sở chính giao cho
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đơn vị; thông báo kịp thời việc dừng hỗ trợ lãi suất tới khách hàng, đảm bảo số tiền
hỗ trợ lãi suất không vượt quá hạn mức hỗ trợ lãi suất được giao.
- Đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo đúng
mục đích sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất; chủ động phối hợp với các cơ quan
có thẩm quyền trong việc thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất theo quy định tại khoản
3 Điều 9 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.
Trước ngày 10 hằng tháng, báo cáo về NHNN chi nhánh tỉnh kết quả hỗ
trợ lãi suất của đơn vị theo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư
03/2022/TT-NHNN; nêu rõ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển
khai để tổng hợp, báo cáo Thống đốc NHNN, UBND tỉnh xử lý những vấn đề phát
sinh.
2. Chi nhánh NHCSXH tỉnh
- Triển khai kịp thời đến các phòng giao dịch các huyện, khách hàng vay
vốn và cá nhân, tổ chức có liên quan nội dung quy định tại Nghị định 36/2022/NĐCP; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung, nhiệm vụ được giao
tại điểm 17 mục II Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh
triển khai thực Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số
43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình
(Kế hoạch số 459/KH-UBND, Nghị quyết 11/NQ-CP).
- Đăng ký nhu cầu kinh phí hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất và phí quản lý với
NHCSXH Việt Nam theo quy định tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP và các văn bản
hướng dẫn; đồng thời gửi NHNN chi nhánh tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và
Đầu tư để nắm bắt, theo dõi. Thực hiện việc hỗ trợ lãi suất, quyết toán hỗ trợ lãi
suất theo đúng quy định tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP và các văn bản pháp luật
khác có liên quan.
- Trước ngày 10 hằng tháng, báo cáo về NHNN chi nhánh tỉnh dư nợ cho
vay các chương trình tín dụng ưu đãi nêu tại tiết c, điểm 2 mục II Nghị quyết số
11/NQ-CP và kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP.
3. Các phòng chức năng NHNN chi nhánh tỉnh
- Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ: Đầu mối theo dõi kết quả
hỗ trợ lãi suất của các Chi nhánh NHTM và Chi nhánh NHCSXH tỉnh theo quy
định tại điểm a khoản 7 Điều 9 Thông tư 03/2022/TT-NHNN; các nhiệm vụ được
giao tại khoản 1, khoản 5 mục II Kế hoạch số 459/KH-UBND. Tổng hợp, tham
mưu Giám đốc xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo, đề xuất Thống
đốc NHNN, UBND tỉnh chỉnh sửa cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực
tiễn.
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- Thanh tra, giám sát Chi nhánh: Tham mưu Giám đốc triển khai trách
nhiệm được giao tại điểm b,c khoản 7 Điều 9 Thông tư 03/2022/TT-NHNN.
Thường xuyên đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát Chi nhánh NHCSXH tỉnh
trong việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nêu tại tiết điểm c khoản 2
mục II Nghị quyết số 11/NQ-CP; tham mưu Giám đốc thực hiện vai trò thành viên
Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh trong việc kiểm tra, giám sát việc
triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh theo quy định tại
Nghị định 36/2022/NĐ-CP.
Căn cứ các nội dung trên, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu yêu cầu
Giám đốc các chi nhánh NHTM, NHCSXH tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn
NHNN chi nhánh tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai
thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phán ánh về NHNN chi
nhánh tỉnh Lai Châu (qua Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, điện
thoại: 02133.878.413, email: tonghop.lch@sbv.gov.vn)) để cùng thống nhất giải
quyết./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh; (B/c)
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính; (để phối hợp)
- Ban Lãnh đạo Chi nhánh;
- Lưu: VT, THNS&KSNB. HVĐiệp.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Luận

