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BÁO CÁO
Kết quả triển khai các giải pháp tiền tệ, tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp
ứng phó với dịch Covid-19, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

I. Chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Cộng đồng doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới
và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhận thức được vị trí và vai trò của cộng
đồng doanh nghiệp, trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ1, NHNN đã xây dựng các chương trình hành
động của ngành, triển khai quyết liệt các giải pháp góp phần cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo thuận lợi cho phát triển
doanh nghiệp, như:
- Điều hành chính sách tiền tệ - tín dụng chủ động, linh hoạt và đồng bộ, tạo
điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp.
- Tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện chính sách tín dụng đối với lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn, trong đó quy định các chính sách cho vay không có tài sản
bảo đảm, cơ chế đặc thù xử lý nợ bị rủi ro,…nhằm khuyến khích doanh nghiệp tổ
chức sản xuất theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.
- Chỉ đạo các TCTD tập trung ưu tiên nguồn vốn để cho vay đối với các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công
nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa),
lĩnh vực sản xuất kinh doanh; quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối
với các lĩnh vực ưu tiên thấp hơn từ 1%– 1,5% so với các lĩnh vực thông thường
khác (hiện nay chỉ có 5,5%/năm).
- Triển khai nhiều chương trình, chính sách tín dụng đặc thù hỗ trợ doanh
nghiệp tiếp cận vốn trong một số ngành, lĩnh vực; cho vay ngoại tệ đối với doanh
nghiệp có nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu…; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan
hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tích cực triển khai Luật Hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa…
- Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai rộng
rãi trên toàn quốc chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp để nắm bắt và kịp
thời xử lý khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
II. Giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp
ứng phó với dịch Covid-19 của ngành ngân hàng
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Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,
Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đế năm 2020.
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Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến
tăng trưởng kinh tế nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng, NHNN và
toàn hệ thống các NHTM trong thời gian qua đã chủ động, quyết liệt triển khai hiệu
quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tập trung mọi nguồn lực nhằm góp
phần kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động
sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể như sau:
1. Các giải pháp đã triển khai:
1.1. NHNN đã và đang điều hành ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo thanh
khoản hệ thống ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thị trường
tài chính, tiền tệ toàn cầu biến động mạnh, diễn biến tiêu cực do ảnh hưởng của dịch
bệnh.
1.2. Về điều hành tín dụng
- Ngay khi xảy ra dịch bệnh, NHNN đã chủ động ban hành các văn bản và tổ
chức làm việc trực tiếp với các TCTD, yêu cầu TCTD rà soát, đánh giá mức độ ảnh
hưởng của dịch đối với khách hàng để xây dựng chương trình, kịch bản hành động
của ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.
- Ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 tạo khuôn khổ pháp
lý để các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ,
hỗ trợ cho các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở tất cả các lĩnh
vực, ngành nghề. NHNN đã yêu cầu các TCTD phải công khai minh bạch các thủ
tục, điều kiện đối với khách hàng; NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố thiết lập
ngay đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời, triệt để từng trường hợp doanh
nghiệp gặp vướng mắc, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm,
gây khó khăn, chậm trễ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.
- Ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020, chỉ đạo các TCTD nghiêm
túc triển khai các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng để tăng cường phòng,
chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh, trong đó yêu cầu các
TCTD đẩy mạnh thực hiện có kết quả, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả
nợ, miễn, giảm lãi vay; điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận phù hợp,
kể cả không chia cổ tức bằng tiền mặt, để dành nguồn lực chia sẻ khó khăn, hỗ trợ
khách hàng thông qua giảm mạnh lãi suất cho vay đối với khách hàng,...
- Ngày 22/4/2020 vừa qua, NHNN tiếp tục tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn
ngành về tăng cường tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc
phục khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tại Hội nghị, NHNN đã yêu cầu toàn
hệ thống triệt để tiết giảm chi phí để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, chia sẻ tối đa
khó khăn với khách hàng; chủ động cân đối sẵn sàng nguồn vốn để đầu tư cho những
phương án, dự án khả thi, phải coi cho vay mới hỗ trợ phục hồi sau dịch là yếu tố
then chốt thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, các TCTD đơn giản hóa quy trình thủ tục
nội bộ, tạo thuận lợi hơn nữa cho khách hàng vay vốn nhưng không nới lỏng, hạ thấp
điều kiện tín dụng để đảm bảo chất lượng tín dụng, duy trì tính lành mạnh, an toàn
của hoạt động ngân hàng trong những năm tới.
- Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết
định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã xây
dựng dự thảo Thông tư quy định tái cấp vốn (tối đa 16.000 tỷ đồng) đối với Ngân
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hàng Chính sách xã hội để cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho
người lao động và đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.
1.3. Về điều hành lãi suất
Tiếp theo 3 đợt điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất từ cuối năm 2019, từ ngày
17/3/2020, NHNN tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành từ 0,51%/năm, giảm 0,5% trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên (hiện
ở mức 5,5%/năm) nhằm ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất
kinh doanh. Đồng thời, tại cuộc họp với các NHTM ngày 31/3/2020, thực hiện chỉ
đạo của NHNN, các NHTM đã đồng thuận tiếp tục giảm lãi suất cho vay tối đa đến
2% so với thời điểm trước dịch đối với các khoản vay cũ và khoản cho vay mới.
1.4. Về điều hành tỷ giá
NHNN điều hành tỷ giá phù hợp với tình hình vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị
trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, cụ thể như sau: (i) Tiếp tục công bố tỷ giá
trung tâm hàng ngày tham chiếu diễn biến thị trường, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền
tệ và mục tiêu mục tiêu chính sách tiền tệ; (ii) Phối hợp đồng bộ các giải pháp, công
cụ khác (điều tiết thanh khoản, lãi suất VND…) nhằm ổn định tỷ giá và thị trường;
(iii) Truyền thông chủ động, đa phương tiện để ổn định tỷ giá; (iv) Điều chỉnh giảm
tỷ giá bán can thiệp và sẵn sàng sàng bán ngoại tệ can thiệp để bình ổn thị trường,
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
1.5. Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
- Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) đã giảm mức thu dịch
vụ thông tin tín dụng trên quy mô lớn; Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt
Nam (Napas) miễn, giảm phí chuyển mạch giúp giảm chi phí giao dịch cho khách
hàng và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, Napas và một số TCTD
có chính sách hỗ trợ phí miễn, giảm phí thanh toán trực tuyến cho một số doanh
nghiệp giao thông vận tải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-192 đến cuối năm
2020.
- NHNN đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-NHNN điều chỉnh giảm 50%
mức phí giao dịch thanh toán liên ngân hàng qua Hệ thống thanh toán điện tử liên
ngân hàng, áp dụng từ ngày 01/4 đến ngày 31/12/2020.
2. Kết quả thực hiện:
2.1. Về hỗ trợ tín dụng:
- Các TCTD vẫn tập trung tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp với dư nợ tín dụng đến 31/3/2020 đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 1,2%
so với cuối năm 2019 (tăng cao tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế
1,13%), chiếm 53,7% dư nợ nền kinh tế.
- Các TCTD đã triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
khách hàng: (i) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho
170.746 khách hàng với dư nợ 128.210 tỷ đồng; (ii) Miễn giảm lãi, giữ nguyên
nhóm nợ cho 14.372 khách hàng với dư nợ 28.441 tỷ đồng; (iii) Hạ lãi suất dư nợ
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Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt, Công ty Cổ phần hàng không VietJet, Tổng Công ty Hàng không
Việt Nam, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội
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hiện hữu cho 318.528 khách hàng với dư nợ là 980.163 tỷ đồng (mức hạ lãi suất
phổ biến từ 0,5-2%, thậm chí một số TCTD đã hạ lãi suất 2,5% lên tới trên 4%
cho khách hàng như: Vietinbank, ACB, VCB, Việt Nam Thương tín, Quân đội,
Việt Á, Liên Việt, SCB, Đông Nam Á,…)3; (iv) Cho vay mới với lãi suất ưu đãi
thấp hơn so với lãi suất cho vay trước khi có dịch khoảng 1%-2% cho
147.637 khách với doanh số cho vay mới lũy kế từ ngày 23/01/2020 đạt
533.122 tỷ đồng.
Kết quả này cho thấy nỗ lực rất lớn của ngành ngân hàng trong bối cảnh dịch
Covid-19 gây ảnh hưởng sâu rộng đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế.
2.2. Về lãi suất:
Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động của TCTD đã liên tiếp giảm4 ở cả ngắn,
trung, dài hạn. Mặt bằng lãi suất cho vay cũng theo xu hướng giảm, riêng lãi suất cho
vay lĩnh vực ưu tiên đã giảm khoảng 0,5%/năm so với cuối năm 2019. Theo số liệu
công bố của IMF tháng 02/2020, lãi suất cho vay của Việt Nam ở mức 7,7%, tương
đương với lãi suất cho vay của Philippines (7,13%) và thấp hơn một số nước có trình
độ phát triển tương đồng trong khu vực, như: Indonesia (10,01%), Mông Cổ
(16,81%) và Bangladesh (9,62%), Ấn Độ (9,4%), Myanmar (16%).
2.3. Về tỷ giá:
Tỷ giá và thị trường ngoại tệ về cơ bản ổn định, tâm lý thị trường không xáo
trộn, nhất là cân đối cung, cầu ngoại tệ vẫn khá thuận lợi. Trong hơn 03 tháng đầu
năm, tỷ giá và thị trường ngoại tệ diễn biến ổn định, tỷ giá chỉ biến động trong biên
độ 1,3-1,5%. Đồng Việt Nam ổn định hơn nhiều so với đồng tiền của nhiều đối tác
thương mại5. Thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp
được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
2.4. Kết quả miễn, giảm phí thanh toán:
- Sau 02 lần giảm phí, có 63% giao dịch thanh toán của khách hàng qua giao
dịch thanh toán liên ngân hàng 24/7 qua Napas được miễn hoặc giảm phí với tổng số
tiền phí mà các ngân hàng đã miễn, giảm cho khách hàng đến hết năm 2020 là
khoảng 1.004 tỷ đồng.
- Dự kiến đến hết năm 2020, số thu phí dịch vụ thanh toán của NHNN sẽ giảm
khoảng 285 tỷ đồng6 để hỗ trợ cho các TCTD tiếp tục giảm phí dịch vụ chuyển tiền
liên ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp.
3. Các khó khăn, vướng mắc
Vietinbank đã giảm lãi suất 4% cho Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ với dư nợ 19.957 tỷ đồng, giảm 4,6% cho
Công ty TNHH Sanaky VN; Vietcombank đã giảm lãi suất 2,25% cho 27 doanh nghiệp như HTC.,JSC,
HONGNGOCHA COLTD, AST TRAVEL COLTD, CT TNHH MTV TOYOTA, TL F CO.,LTD, SON DONG.,CO
LTD, CT CP Điện lực Khánh Hòa, ….; Ngân hàng Quân đội đã giảm lãi suất 2,75% cho Tổng Công ty Điện lực Miền
Bắc, giảm 3% cho Công ty TNHH Scarlet Pearl; Ngân hàng Đông Nam Á đã hạ lãi suất 2,4% cho Công ty CP CK Ô
Tô Thống Nhất TTH; Ngân hàng Việt Á đã giảm lãi suất 2,95% cho Công ty TNHH Quản lý và Phát triển năng lượng
W5W; …
4
Hiện lãi suất huy động VND phổ biến khoảng 0,1-0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng;
4,3-4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 5,3-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến dưới
12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,4%/năm.
5
Đến ngày 24/4/2020 so với cuối năm 2019: CNY giảm 1,73%, EUR giảm 4,19%, KRW giảm 6,90%, THB giảm
9,23%, MYR giảm 6,59%, SGD giảm 5,88%, IDR giảm 11,06%.
6
Năm 2019, thu phí giao dịch qua Hệ thống TTĐTLNH 760 tỷ đồng, tương ứng bình quân 63,3 tỷ đồng/tháng. Tính
thời gian áp dụng giảm phí từ 01/4-31/12/2020 là: 9 tháng x 63,3 ~ 285 tỷ đồng.
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Trước tác động của dịch bệnh, ngành ngân hàng đã chủ động, tích cực thực hiện
các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, cho nền kinh tế, tuy
nhiên các TCTD cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, cụ thể:
- Trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh thì ngân
hàng cũng chịu hậu quả nặng nề khi doanh nghiệp không trả được nợ, dẫn đến tỷ lệ
nợ xấu gia tăng, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của hệ thống TCTD.
- Nhiều doanh nghiệp đã phát sinh nợ quá hạn vì kinh doanh thua lỗ xuất phát
từ các nguyên nhân chủ quan trước khi dịch bệnh xảy ra, không đủ điều kiện để các
TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 01/2020/NHNN-TT nhưng
vẫn liên tục kiến nghị đến ngành ngân hàng, tạo áp lực cho hoạt động của các TCTD.
- Mặc dù các TCTD đã triển khai nhiều chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi
suất ưu đãi, nhưng do nhu cầu tín dụng của khách hàng sụt giảm nên tín dụng những
tháng đầu năm 2020 có tốc độ tăng thấp hơn so với các năm trước.
- Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự linh hoạt
trong bối cảnh “bình thường mới”, chưa có phương án chuyển đổi hoạt động sản xuất
kinh doanh hiệu quả nên khó khăn cho các TCTD trong việc thẩm định, quyết định
cho vay mới.
III. Định hướng điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất trong thời
gian tới
- Điều hành lãi suất một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô,
diễn biến thị trường, mục tiêu chính sách tiền tệ, đặc thù hệ thống ngân hàng Việt
Nam, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện cho các TCTD ổn định và giảm lãi
suất cho vay, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.
- Điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với thị trường trong và ngoài nước, các cân
đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để
bình ổn thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo ổn định tỷ giá.
- Tiếp tục chỉ đạo các TCTD quyết liệt triển khai có kết quả, hiệu quả các giải
pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi,
hạ lãi suất các khoản vay hiện hữu, cho vay mới với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ và đồng
hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn; Chủ động cân đối vốn để sẵn sàng đầu
tư các dự án hiệu quả, có khả năng phục hồi ngay sau khi dịch kết thúc; Tiếp tục đơn
giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong tiếp
cận tín dụng nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống.
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thanh khoản của các TCTD để có phương
án điều hành nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn phù hợp hỗ trợ hoạt động của hệ
thống các TCTD.
- Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và
Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: (i)
Khẩn trương hướng dẫn và tái cấp vốn cho NHCSXH để cho vay người sử dụng lao
động trả lương ngừng việc cho người lao động; (ii) Chỉ đạo các TCTD và Napas miễn
phí chuyển tiền của NHCSXH đối với các khoản thanh toán phục vụ cho việc chuyển
tiền để giải ngân, cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao
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động, miễn phí dịch vụ thanh toán đối với các các khoản chuyển tiền hỗ trợ trực tiếp
tới người thụ hưởng.
IV. Đề xuất, kiến nghị
- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, Ngành:
+ Có các biện pháp quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt đối
với những công trình trọng điểm quốc gia, các dự án phát triển đô thị (nhất là những dự
án sắp hoàn thành và chuẩn bị khởi công), xem xét một số dự án quan trọng để chỉ đạo
trực tiếp việc triển khai, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.
+ Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện mạnh mẽ để triển khai các dự án
FDI, dự án đầu tư tư nhân (nhất là tại các khu vực kinh tế trọng điểm).
+ Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh,
cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành; khuyến khích các hoạt động đổi mới, sáng
tạo… để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia.
+ Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tìm kiếm
thị trường mới, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã
ký kết.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/TP:
Tiếp tục chỉ đạo các sở ngành phối hợp với ngành Ngân hàng trong triển khai các
chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức triển khai chính sách cho
vay của NHCSXH đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người
lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.
- Các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề:
Chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin về các chính sách hỗ trợ của ngành ngân
hàng, thông tin đến các doanh nghiệp Hội viên để làm việc trực tiếp với các TCTD
và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của ngành theo quy định.
- Các doanh nghiệp:
Cần tăng cường năng lực quản trị điều hành, tái cấu trúc hoạt động, xây dựng
phương án chuyển đổi sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp với thực tế làm cơ sở
để các TCTD thẩm định cho vay.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư để tổng hợp,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:
KT. THỐNG ĐỐC
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
PHÓ THỐNG ĐỐC
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để tổng hợp);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Vụ CSTT, Văn phòng NHNN, Vụ DBTK,
Vụ Thanh toán, CQTTGSNH;
- Lưu VP, Vụ TDCNKT (03).

Đào Minh Tú
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