
   

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
 VIỆT NAM 

CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG 

Số:         /HAD-THNS&KSNB 

V/v phối hợp tuyên truyền 
      và nắm bắt khó khăn chính sách hỗ 

trợ lãi suất 2% trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 Kính gửi:  
        - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương; 

        - Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương; 

                                    - Sở Du lịch tỉnh Hải Dương; 

        - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương; 

                                    - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương; 

        - Sở Công thương tỉnh Hải Dương; 

                                    - Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương; 

        - UBND Thành phố, huyện, thị xã; 

        - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương; 

        - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương; 

        - Hiệp hội DNNVV tỉnh Hải Dương; 

        - Hội DN trẻ tỉnh Hải Dương. 

        - Các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Hải Dương. 

Ngày 20/5/2022, Chính phủ đã ban hành 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; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông 
tư số 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi 

suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 30/5/2022 Chính 
phủ ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản 

vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí 
quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 

43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 
tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm bắt nhanh và kịp thời cơ chế 
chính sách hỗ trợ này, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước trên địa bàn, NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương trân trọng 
đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thông tin, tuyên truyền, triển khai về cơ chế chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn; cơ chế chính sách hỗ 

trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể 
như sau: 
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 (1) Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ 
lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh; 

 (2) Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của NHNN về việc 

hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 
31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách 

nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; 

 (3) Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính 

phủ Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.  

         (4) Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ 
lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho 

vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo 
Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. 

 Với tinh thần tuyên truyền, thông tin về chính sách hỗ trợ của Chính phủ, 
của NHNN và các Bộ, ngành liên quan, NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương gửi 

các Quý đơn vị thông tin văn bản quy định như trên và trân trọng đề nghị các 
đơn vị phối hợp thông tin tuyên truyền đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh; các tổ chức, cá nhân theo lĩnh vực quản lý. 

Các đơn vị có thể truy cập thông qua các trang thông tin điện tử của cơ 

quan nhà nước hoặc sử dụng ứng dụng quét mã QR Code trên điện thoại di 
động, quét mã QR Code dưới đây để truy cập. Cụ thể: 

1. QR Code : Về Nghị định 31 của Chính phủ:  

 

 

 

 

 

 

 

2. QR Code: Về Thông tư số 03 của Ngân hàng Nhà nước. 
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3. QR Code: Về Quyết định số 27 của Thủ Tướng Chính phủ về Ban hành hệ 

thống ngành kinh tế Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

4. QR Code: Về Nghị định 36 của Chính phủ.     

  

 

 

 

 

 

 

2. Phối hợp nắm bắt và phản ánh khó khăn vướng mắc: 

          Trong quá trình triển khai thực hiện, NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương đề 

nghị các đơn vị là đầu mối nắm bắt thông tin, phản ánh kịp thời cho NHNN chi 

nhánh tỉnh Hải Dương về những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, 

đơn vị mà Quý đơn vị quản lý, và những kiến nghị, đề xuất hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn có liên quan đến ngành ngân hàng.   

Thông tin cung cấp đề nghị gửi về NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương (qua 
Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, email: 
tonghop_had@sbv.gov.vn, điện thoại liên hệ: 3853.938). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Ban lãnh đạo Chi nhánh; 
- Lưu: VT, THNS&KSNB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Vân 
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