
 

ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH AN GIANG         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       ____________                    __________________________ 
Số: 374/UBND-KTTH            An Giang, ngày  09  tháng 4 năm 2018 

 

 
 

   Kính gửi:  
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Sở Tài chính 
- Sở Công thương 
- Sở Tư pháp 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 
- Hội Nữ Doanh nhân tỉnh 
- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh 

 
Tiếp tục triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hỗ trợ 

doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin, tiếp cận vay vốn của các tổ chức tín dụng, 
đồng thời thể hiện tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo ngân hàng và 
cán bộ tín dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh: 
- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, triển khai kịp thời các cơ chế, 

chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chủ trương, các chương trình trọng 
điểm của tỉnh đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn, góp phần hỗ trợ phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh theo đúng chức năng tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về 
tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - 
xã hội và hoạt động tín dụng trên địa bàn để báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính 
quyền địa phương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về biện pháp quản lý hoạt 
động của các tổ chức tín dụng, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn và những bất 
cập về cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và 
thành phố, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trên địa bàn thông qua hội nghị 
kết nối, hội nghị đối thoại ngân hàng - doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các 
dịch vụ ngân hàng và các chính sách tín dụng. 

- Thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ doanh nghiệp về cơ chế, chính sách tín 
dụng ngân hàng, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của doanh nghiệp liên quan 
đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động cấp tín dụng, xử lý 

V/v hỗ trợ doanh nghiệp tiếp 
cận vay vốn tổ chức tín dụng 
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nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, các hành vi nhũng nhiễu, 
gây khó khăn cho khách hàng, doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng. 

- Đại diện Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh, chủ trì tổ chức đối thoại giữa tổ 
chức tín dụng và doanh nghiệp chưa thống nhất với việc từ chối cho vay của các tổ 
chức tín dụng. Khi tổ chức đối thoại, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh mời 
thêm các Sở ngành liên quan và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, 
Hội nữ Doanh nhân tỉnh cùng tham gia. Sau đối thoại, có văn bản trả lời cho doanh 
nghiệp biết lý do không được vay vốn. 

2. Các tổ chức tín dụng: 
- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay. 

Chủ động tìm kiếm các doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng 
tín dụng hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, nhất là đối với các lĩnh 
vực ưu tiên, các lĩnh vực, ngành nghề mà tỉnh quan tâm như: nông nghiệp nông 
thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp… 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ 
chức chính trị - xã hội, các hiệp hội ngành nghề tại địa phương để thực hiện tốt 
công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các sản phẩm tín dụng của Hội sở đến 
người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. 

- Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục vay vốn nhưng không bỏ qua quy trình, 
tăng cường năng lực thẩm định cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay; trong khâu 
thẩm định cần thủ tục nhanh, gọn, hợp lý, tuân thủ chặt chẽ quy trình cho vay. Hỗ 
trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp được 
tiếp cận vốn tín dụng nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn vay. Thông tin, chia sẽ với 
doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị, thấu tình đạt lý trong trường hợp không giải 
quyết cho vay được, nhằm tạo sự đồng thuận cao giữa ngân hàng và doanh nghiệp. 

- Lãnh đạo các tổ chức tín dụng phải nắm các hồ sơ doanh nghiệp đề nghị 
vay vốn. Đề nghị từng bước từ chỗ tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, 
chuyển dần sang quan hệ hợp tác bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. 

- Trường hợp vượt thẩm quyền cho vay hoặc do cơ chế, đề nghị các tổ chức 
tín dụng kiến nghị Hội sở xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân 
tỉnh sẽ có văn bản kiến nghị với Hội sở, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc sẽ 
cùng với chi nhánh ngân hàng thương mại làm việc với Hội sở. 

3. Các doanh nghiệp: 
- Tiếp tục nâng cao khả năng điều hành, quản trị doanh nghiệp, nâng cao uy 

tín, mức độ tín nhiệm, xếp hạng doanh nghiệp đối với các tổ chức tín dụng thông 
qua lịch sử quan hệ tín dụng, có phương án, dự án sản xuất kinh doanh khả thi, 
doanh nghiệp phải bảo vệ tốt phương án kinh doanh của mình, chứng minh cho tổ 
chức tín dụng thấy phương án sản xuất kinh doanh của mình có hiệu quả, khả thi, 
có tiềm năng phát triển, có thị trường đầu ra ổn định. 

- Có hệ thống sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch, quản lý dòng tiền vào, ra 
hợp lý, cam kết bảo đảm vốn vay thông qua: tài sản thế chấp, bảo lãnh tín dụng… 
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- Tích cực tham gia vào các hiệp hội ngành nghề để nắm bắt và cập nhật 
thông tin, tìm hiểu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các chính sách tín 
dụng ưu đãi của Chính phủ, của địa phương để tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi 
với chi phí hợp lý cho sự phát triển của doanh nghiệp. 

4. Các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố: 
- Xây dựng kênh thông tin về tín dụng nhằm cung cấp kịp thời các chính 

sách tín dụng cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý. 
- Giới thiệu các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ sản xuất 

kinh doanh đến các tổ chức tín dụng, thúc đẩy quá trình kết nối ngân hàng - doanh 
nghiệp thường xuyên hơn, nhằm giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn 
vốn và tổ chức tín dụng hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. 

- Thường xuyên nghiên cứu, đề xuất cải tiến các thủ tục hành chính nhằm hỗ 
trợ doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, rút 
ngắn thời gian xử lý công việc, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng 
thời, thường xuyên nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc giữa các tổ chức 
tín dụng và doanh nghiệp trong việc tiếp cận chính sách tín dụng. 

5. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội nữ Doanh 
nhân tỉnh: 

- Nghiên cứu về cơ chế phối hợp với các tổ chức tín dụng để tiếp cận thông tin 
về các chính sách tín dụng, chương trình cho vay. Qua đó, thông tin, phổ biến kịp 
thời trong hệ thống hội, đến các doanh nghiệp hội viên. 

- Tiếp tục làm cầu nối để các doanh nghiệp hội viên tạo lập mối quan hệ với 
các tổ chức tín dụng trên địa bàn, nhằm giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi trong 
quan hệ tín dụng với ngân hàng. 

6. Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thông tin cho hệ thống tổ 
chức tín dụng trong tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và 
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh thông tin cho các doanh nghiệp hội viên biết và cùng phối 
hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn tổ chức tín dụng. 

 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị quý cơ quan, tổ chức phản 

ánh về Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;     (Đã ký)  
- Báo, Đài PTTH An Giang (đưa tin); 
- Trung tâm Công báo Tin học; 
- Lưu: HCTC, P. KTTH, KTN. 
 
 Lê Văn Nưng 
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