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KInh giri: Van phOng UBND tinh Hãi Duong 

Thirc hin kin chi dto cüa Van phOng Tinh üy Hái Ducing tai  Cong van so 
618-CV/VPTU ngày 05/12/202 1 ye vic phôi hçip, tham gia kiên chuân bj ni dung 
HOi nghj tiêp xüc, dôi thoai vâi doanh nhân tinh Hãi Duang, NHNN chi nhánh tinh 
báo cáo, trã 1ii mt so khO khàn, viràng mac và dê xuât, kiên nghj cüa các doanh 
nghip, doanh nhân trong tinh thuc chi'rc näng, nhim vii cüa nganh theo nhUng nOi 
dung kiên nghj gti kern Cong vAn so 61 8-CV/VPTU thu sau: 

NHNN chi thánh tinh Hâi Ducing nhn duçie các kin, d xut, kin nghj cüa 
doanh nghip, tp trung vào các van dê: tao  diêu kin tiêp cn von vay, giãm 1Ai suât, 
giän no... Trong do, CO kiên cüa Hi doanh nghip thành phô Hãi Duang trung vâi 
kiên dA duçc UBND thAnh phô Hãi Duong tOng hqp tai  Cong vAn so 1593/UBND-KT 
ngày 19/7/2021, Chi nhánh dA có vAn bàn phüc dáp (Cong van so 84 7/HAD-
THNS&KSNB ngày 28/7/202 1), dong th?i báo cáo Sâ Kê hoach và Dâu tu theo yêu 
câu tai  Cong vAn so 1844/SKHDT-DKKD ngày 01/10/2021 ye vic chuân bj to chrc 
Hi nghj dOi thoai vâi cong dông doanh nghip trên dja bàn tinh nAm 2021 (Cong vá 
sO 1116/HAD-TH&KSNB ngày 06/10/2021,). Dôi vth các kiên cOn 'at,  Chi nhánh 
phüc dáp, trã ku nhu sau: 

1. Th?yi gian qua, ngành ngân hang dA trin khai thiu giãi pháp d tao  diu 
kin cho ngithi dan, doath nghip duc tiêp cn các san phâm dch vii ngân hang, 
trong do cO nguOn von tin diing, phiic vi san xuât kinh doath. 

- Dite  bit, truc tác dng tiêu circ cüa djch beth Covid-19, ngành ngân hang dà 
vào cuOc sam, chü dng, quyêt 1it triên khai hiu qua nhiêu chIth sách, giãi pháp nôi 
bt ye tin diing, giâm läi suât cho vay bang chInh nguOn lirc cüa nganh ngân hAng 
nhArn tháo g khó khAn cho san xuât, kinh doanh ('trong vic duy tn, phc hOi san 
xuát,), gOp phân kiêm soát lam  phát, duy trI on djnh kinh tê vi mO, ho tr tang truâng 
kinh tê. Ciii the do là: NHNN lien tiêp 03 lan giárn lãi suât diêu hAnh thAm tao  diêu 
kin cho TCTD giárn lãi suât dâu vào, tr do giãm lAi suât cho vay (Nil-INN giãrn 1,5-
2%/nAm các mlrc 1Ai suât diêu hành; dOng thai giàm 0,6-0,75%/nArn trân 1Ai suât tiên 
gun các k' han  duài 6 tháng; giãm 1 %/nAm trân Mi suât cho vay dOi vài các linh vrc 
uu tiên (hin là 4,5%/nAm). 

Kt qua, rntt b.ng Mi sut cho vay VND dA giãm khoAng 1 %/nAm trong nAm 2020 
vA xu huàng giãm Mi suât nay vn tiêp tiic trong nAm 2021 vth mfrc giâm bith quân 
0,77%/nAm so vai tháng 12/2020. 

Lily k tur 23/01/2020 dn 22/11/202 1, thng s tin Mi TCTD min, giãm, h cho 
khách hang khoàng 32.600 t dOng; cho vay rnâi Mi suât thap hon so vâi truâc djch 
dat trên 7,1 triu t dOng cho hon 1,2 triu khách hang. 
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- Thirc hin Nghj quyt 63/NQ-CP cüa ChInh phil, 16 ngân hang (chim 75% tng 
du nq nên kinh tê)1, dA tiêp tic giâm läi suât cho vay len den 1%/närn dôi vâi du nçx tin 
diving cüa khách hang hin httu chju ành huâng bâi djch Covid-19. Kêt qua, tong so tiên 
lãi giàm theo cam kêt cüa 16 ngán hang luy kê tr 15/7/2021 den 3 1/8/2021 là khoàng 
15.559 t' dông, dat  75,48% so vâi cam kt. Ngoài ra, dâu tháng 8/2021, 04 ngân hang 
thuong mai  Nhà nuâc tiêp tic cam kêt dành them 4.000 t dông dê giãm läi suât, giám 
100% phi djch viii ngãn hang cho các khách hang tti các tinh, thành phô trong thñ gian 
thrc hin giän cách xã hi. 

- Ben canh  do là các chInh sách hoãn, giãn nçl, gitt nguyen nhOm nq; giâm phi 
giao djch... theo Thông tu 01/2020/TT-NHNN và các Thông tu süa dôi, bô sung vâi 
nhUng giài pháp cO tinh dOt  phá, chua có tiên 1 — day ducc coi là các co si pháp 1 
gulp các TCTD triên khai giâi pháp h tr khách hang kjp thai. 

Kt qua: Dn ngày 22/11/202 1, các TCTD dä co cu 1i thai h.n trá n, gitt 
nguyen nhóm nç cho khoãng 600.000 khách hang bj ành huong b?yi djch vài du nçi trên 
283.000 t dông; lily kê giá trj nçi dà co cu tCr 23/01/2020 khoâng 5 80.000 t dong. 

- Ngoài ra, ngành ngân hang dIng tich circ thirc hin HOi  nghj kt n6i ngân hang 
— doanh nghip; triên khai thrc hin các bin pháp câi each TTHC, thI t11c cho vay 
thông thoáng dê t?o  diêu kin thun lçi cho khách hang tiêp cn von. 

2. Tai  Hài Ducing: 

- NHNN chi nhánh tinh dà chi dao  các TCTD trén dja bàn tao  diu kin thun 
li cho khách hang tiêp cn nguôn vn tin dng ngân hang nhu: don gián hOa các thI 
tiic vay von nlurng vn dam bão an toàn von vay và phI hcip vOi quy djnh cüa pháp 
lut; cong khai, minh bach  các quy trinh, thI tic, biêu phi djch vi ngân hang và rIt 
ngan thii gian giao djch; ap ding rnilc lài suât cho vay hqp l, tiêt giãm chi phi hoat 
dng, nâng cao hiu qua kinh doanh dê cO diêu k!n giâm lãi suât cho vay nhãm chia sé 
khO khän vài khách hang vay, có các giài pháp ho trç tháo g khó khän cho khách hang 
bj ành huâng bâi djch bnh; dua ra nhiêu gói tin ding lãi suât uu däi, hap dan dé dáp 
Ing thu câu von phiic vi mOt so lTnh v1rc, ngành kinh tê ml tiên, phiic vi san xuât kinh 
doanh. Tiep tic day math  chuong trinh kêt nôi Ngan hang - Doanh nghip. M rng 
tin dicing di dôi vài nâng cao chat luçmg tin diing. Tp trung tin diring cho các ngành, 
lTnh vrc ixu tien, khu virc san xuât, kinh doanh... 

- Tich circ tham gia và chi dao  các TCTD trên dja bàn tham gia HOi  nghj di 
thoai vâi cong  dông doath nghip tinh, HOi  nghj tiêp xlc di thoi trirc tip cIa Bj thu 
Tinh ly, ChI tjch HDND tith, ChI tjch UBND tith vâi cong nhân, lao dOng  va chl 
doath nghip trên dja bàn, HOi  nghj tiêp xlc cml tn,... nhäm lang nghe, chia sé và tháo 
gi khO khän, vuàng mac cIa doanh nghip, ngixi dan. Hâu ht các kin, kin nghj 
tai hOu nghj dêu di.rçic Chi tháth giâi dáp tr1rc tiêp, dáp mlng duçic mong muon cIa 
doath nghip, cml tn. 

Kt qua: Vi các chith sách dng bO và sr trin khai quyt lit cIa ngành 
Ngân hang, mt bang lãi suât cho vay on djnh và giàm math  so vâi giai doan truâc, 
nhieu khách hang duc tiep c.n ngun v6n ngân hang; du nq tin d%lng tang tnlx&ng, tp 
trung vào san xuât kinh doath và các nganh, lTnh virc mm tiên, trong dO cO các doath 

'16 ngãn hang là Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, MB, Bixu Diên Lien Vit, TPBank, VIB, ACB, 
Seabank, SHB, HDBank, MSB, VPBank, Techcombank, Sacombank. 
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nghip, DNNVV. Các khách hang, doanh nghip nhô do phn nào giàm bat thrqc khO 
khän trong vic bat di gãnh nng ehi phi ncr lãi vay ngân hang, qua do CO diëu kin dê 
khôi phiic, duy trI boat dng san xuât kinh doanh. 

Chi tiêu cj th& 

- V lai suit: Näm 2021, lài suit cho vay VND giãm 0,5%/näm so vOi näm 
2020, hin co bàn duçrc duy trI phô biên a mirc 5,5-9,5%/näm dôi vâi ngän han,  tü 7-
11 %/näm dôi vOi trung, dài htn. Các TCTD trén dja bàn có nhiêu gói, chi.rcrng trinh h 
trçl lai suât cho khách hang bj ãnb hrnng eüa djch Covid- 192. 

- V tIn ding: Ngành ngân hang tinh dà t chi.'rc 20 hOi  nghj k& n6i, k kt hcrp 
dông tin ding, cam kêt cho 469 khách hang vay mâi 17.980 t dông, giãi ngân 19.041 
t5' dông, dix ncr 11.321 t' dông. Riêng HOi  nghj Kêt nôi Ngan hang — Khách hang 
trong lTnh we nông nghip, nông thôn vào tháng 10/2021 do NIL-ThIN chi nhánh tinh 
dâu môi to chirc dã din ra L k' hp dong tin ding nguyen täc cam kêt cung cap 
nguôn von tin ding lAi suât ixu däi chi tr 4,5%/nãm giüa 2 chi nhánh Ngân hang Nong 
nghip và Phát triên nông thôn vâi khách hang. Den 30/11/202 1, tong dix ncr toàn dja 
bàn dtt 104.155 tr dong, tang 15,3% so vâi cuôi nàm 2020. Trong do, cho vay doanh 
nghip: dix ncr 36.522 t) dong, chiêrn 35,1% TDN, tang 4,8%; dix nr cho vay h trçr 
DNNVV khoãng 19.800 t dong (chiêm 19,0%), tang 7,8% so vâi cuôi näm 2020. 

- V cc cu ncr,  min giãm lãi, phi và giC nguyen nhOm nq: fMn ngày 
30/11/202 1, các chi nbánh NHTM, QTDND trên dja bàn dã thirc hin cci câu ncr  cho 
1.196 khách hang, dix nq 2.468 t' dong; min, giãm, ha läi suât cho 75.090 khã1 
hang, dix ncr  97.26 1 t dong; so tiên lâi dà min, giãm cho khãch hang ffiy kë 
13/3/2020 là 430 t dong, cho vay mâi 17.503 kbách hang, doanh so cho vay lily ke 
ngay 23/01/2020 l 62.875 t dong. Trong do, giãm läi suât theo kê hoach cUa Hi  NH 

dang k vâi Hip hi ngân hang Vit Nam lUy kê tir 15/7/2021 cho 5 7.677 kháN9 
hang, vai tong giá trj nq 42.526 t' dông, so tiên Iäi 126 t' dông. NHCSXH tinh 
DuGng dâ gia han  ng cho 1.55 1 kbách hang vâi dix ncr 63 t' dông; cho vay ma-
khãch hang vâi doanh so my kê 1,2 t' dong; cho 06 dn vj hoat dng trong lTnh vire 
giáo dtc mâm non, may mc và kinh doanh vn tài bath khácb bang xe täc xi vayvôn 
d trã lirnng ngirng vic, trà krang phiic hôi san xuât kinb doanh theo Nghj quyêt so 
68/NQ-CP và Quy& djnh sO 23/2021/QD-TTg vâi tOng so tiên 1,16 t)' dong, thai han 
11 tháng, dix ncr 1,16 t dOng. Nhu 4y, cO the khang djnh toàn nganh ngân hang dä rat 
chit dng, tich circ trong vic ban hành và triên khai dày dit các cci chê, chinh sãch, 
giãi pháp h trçx, tháo ga kho khän cho khách hang. 

2  Trong do näm 2021, mt s chi nhánh ngân hang tip tc trin khai chfnh sách uu di Ii sut cho vay, giãm mi 

suât theo cam kt cüa HQi s vài Hip hi ngân hang Vit Nam, nhu h thông VCB giãm dong bat  1i suât tin 
vay cho toan bQ dii nç hin h€tu và cho vay mài cia khách hang trong thii gian tr 22/02/2021 dn 22/5/2021 vdi 
mirc 5 — 10% s tin lai phãi trà ngân hang cUa các khách hang doanh nghip, giãm 1i suât 0,2%/näm vài khách 
hang cá nhân vay von san xuât kinh doanh bj ânh hiiOiig bi djch; Agribank HD giãm 0,5-1%/näm; BIDV Bäc 
HD giãm 0,2-1%/nm; BIDV chi nhánh Thành Bong diOu chinh giãm Ii suãt cho vay tr 0,1 — 2,5%/nm cho 
khách hang gp khO khän; Vietinbank KCN tiep wc giãm Iai sut cho vay dôi vOi khách hang vOl mcrc giám t11 
0,5%/näm den 1,0%/näm, dc bit ia các khách hang bj anh hixOng bOi djch bnh, khách hang tot, cO nhu câu 
giái ngân tang trithng tin di,ing; Vietinbank HD giãm lài sut cho vay dôi vOi khách hang vOi mOc giãm tir 
2%/nam den 2,5%/nàm (vOi 90%TDN). Sacombank giam 0,5 — 1,5%/näm cho nhQng khách hang bj ãnh hiiOng 
trrc tip; cho vay mOi vOi 1i suât iru dai thâp hcm so vOi lai sut tnrOc khi cO djch khoãng 0,2 — 0,5%/näm; 
Seabank dng boat giam lai suát cho vay dói vOi tat cã các khách hang hin hQu, mirc giãm 0,2%/nam; SCB 
giãm tr 30% dn 50% phi phát hanh bão Ianh, thanh toán... 

s6 Iiu tinh dn 30/9/2021; LOy k tinh tr dAu näm. 



4 

Trong thii gian tâi, NHNN chi nhánh tinh tip t1c chi do các TCTD trên dja 
bàn thirc hin cO hiu qua các giài pháp, dông hành tháo g khó khan cho khách hang 
trong vic tiêp cn von tIn diing ngân hang; tiêp tiic cung rng các gói tin diing uu dãi 
lãi suât... qua do to diêu kin thun lçii nhât cho khách hang, trong dO cO các doanh 
nghip tiêp cn nguôn von vay phic vi san xuât, kinh doanh. Hin thanh khoãn t?i  cãc 
TCTD rat dôi dào, sn sang cung irng von cho tat cã các thành phân kinh tê, phuc vii 
phát triên kinh tê dja phung. 

NHNN chi nhánh tinh Hãi Dirong trân trong báo cáo, giái dáp./. 

Ncinhmn: 
- Nhi.r trén; 
- Van phông Tinh üy; 
- BLD NHNN tinh; 
- Luu: VT, TH&KSNB. 
Dz'nhkèm: 
- Cong vAn so 15931UBND-KT 
ngày 19/7/202 1; 
- Cong van so 847/HAD- 
THNS&KSNB ngày 28/7/2021. 
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