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VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  1073 /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày  25 tháng 3  năm 2019 

 
V/v xây dựng dự thảo văn bản 
chỉ đạo thực hiện giải pháp mở 
rộng tín dụng phục vụ sản xuất 

kinh doanh, tiêu dùng, góp phần 
hạn chế tín dụng đen 

 

  

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 1783/NHNN-TD ngày 18/3/2019 của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam về việc phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, 
góp phần hạn chế tín dụng đen, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan xây dựng văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện 
các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp 
phần hạn chế tín dụng đen theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại 
Công văn trên; hoàn thành, gửi UBND tỉnh trước ngày 10/4/2019. 

Công văn số 1783/NHNN-TD  được gửi qua Chương trình eOffice và trên 
Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Tỉnh uỷ; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, CT, NN&PTNT, KH&ĐT, 
  VH-TT&DL, TT&TT; 
- Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  
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