ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/CT-UBND

Nam Định, ngày 09 tháng 5 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường củng cố, hoàn thiện và phát triển vững chắc
Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hệ thống các Quỹ tín dụng nhân dân (QTD) trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện
đang tích cực triển khai các giải pháp theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín
dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 ban hành theo Quyết định số
1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay về cơ bản hoạt
động của các QTD đã góp phần huy động nguồn vốn nhàn rỗi tại chỗ để cho vay
thành viên với mục đích phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, tạo
công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo và hạn chế cho vay nặng lãi ở khu vực nông
thôn. Tuy nhiên hoạt động của QTD trên địa bàn vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn
chế, yếu kém như: Mối liên kết của hệ thống chưa chặt chẽ, một vài Quỹ hoạt động
chưa đúng mục tiêu, có biểu hiện xa rời tôn chỉ và mục đích, công tác quản trị, điều
hành còn yếu kém dẫn đến chất lượng và hiệu quả hoạt động thấp, tiềm ẩn rủi ro, cá
biệt có tình trạng vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật của cán bộ quản
lý điều hành dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong hoạt động, đe dọa đến an ninh
trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.
Nhằm tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hoạt động của các QTD trên địa bàn và
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ
thống QTD (Chỉ thị 06). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở,
ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp (huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn) có
QTD đang hoạt động thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định:
a) Chỉ đạo các QTD trên địa bàn thực hiện nghiêm Chỉ thị 06 của Thủ tướng
Chính phủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động; sửa đổi,
bổ sung hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ phù hợp với Luật Các tổ chức tín
dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy
định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của QTD.
b) Rà soát, đánh giá, phân loại các QTD để có giải pháp xử lý phù hợp đối
với từng QTD; chỉ đạo, giám sát các QTD trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu
quả Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTD đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030” của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Trên cơ sở quy định của
NHNN Việt Nam về tổ chức, hoạt động của QTD có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
QTD thực hiện cơ chế quản lý theo quy mô tài sản, điều kiện quản trị rủi ro và năng
lực cán bộ.
c) Tập trung xử lý theo thẩm quyền các QTD yếu kém bằng các hình thức sáp
nhập, hợp nhất, giải thể hoặc bằng một số biện pháp khác theo đúng quy định của
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pháp luật, trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người gửi
tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa
phương.
d) Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo các vi phạm trong hoạt
động của các QTD; xử lý nghiêm các vi phạm được phát hiện nhằm đảm bảo tính
răn đe, đặc biệt những vi phạm về quản trị, điều hành, kiểm soát, huy động tiền gửi,
cấp tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro và các quy định về tỷ lệ an
toàn trong hoạt động của QTD.
e) Giao NHNN chi nhánh tỉnh Nam Định theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của
Thủ tướng Chính phủ và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn,
vướng mắc (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 20/01 năm sau.
2. Sở Tài chính:
Nghiên cứu đề xuất với Bộ Tài chính ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính
sách ưu đãi về chế độ tài chính, về thuế, … liên quan đến hoạt động của QTD góp
phần tạo điều kiện cho QTD tích lũy, nâng cao năng lực về tài chính làm cơ sở để
đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ thành viên của QTD.
3. Công an tỉnh:
a) Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện tích cực, chủ động phối
hợp với NHNN chi nhánh tỉnh và chính quyền địa phương nơi QTD hoạt động trong
việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động
của QTD; duy trì an ninh, trật tự tại địa phương, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn
xã hội. Tích cực hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc
thu hồi vốn, tài sản của các QTD theo quy định của pháp luật.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Nghiên cứu về cơ chế chính sách và xử lý kịp thời các đề xuất, kiến nghị của
QTD và tạo điều kiện thuận lợi cho QTD trong quá trình hoạt động theo quy định
của pháp luật.
5. Uỷ ban nhân dân các cấp (huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn):
a) Tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng
cố vững chắc hệ thống QTD; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng
lớp nhân dân tham gia củng cố, chấn chỉnh và xây dựng hệ thống QTD trên địa bàn
ngày càng lớn mạnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần huy động tối đa
nguồn lực tại chỗ để phát triển kinh tế địa phương, thực hiện chiến lược xóa đói,
giảm nghèo, đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen.
b) Tích cực, chủ động phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh trong việc giám
sát, hỗ trợ QTD triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ
chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”, Đề án “Củng cố và phát
triển hệ thống QTD đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng
Chính phủ và Thống đốc NHNN Việt Nam phê duyệt; kịp thời xử lý các QTD yếu
kém và các vấn đề phát sinh trong quá trình củng cố, chấn chỉnh để giúp QTD khắc
phục khó khăn, tồn tại và phát triển.
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c) Chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng có liên quan, tạo điều kiện thuận
lợi, hỗ trợ QTD trong việc xử lý, thu hồi vốn, tài sản do bị khách hàng chây ỳ không
trả nợ hoặc do cán bộ QTD vi phạm pháp luật, chiếm đoạt vốn, tài sản của QTD.
d) Tăng cường, chủ động công tác truyền thông nhằm ổn định tâm lý người
gửi tiền khi phát sinh hiện tượng rút tiền hàng loạt để đảm bảo tình hình an ninh,
trật tự trên địa bàn; đấu tranh với các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang, ảnh
hưởng đến an toàn hoạt động của hệ thống QTD.
e) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà
nước đối với đội ngũ cán bộ làm việc tại QTD để góp phần ngăn ngừa các vi phạm,
rủi ro đạo đức của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành. Khi QTD chuẩn bị nhân sự và
đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh chấp thuận để trình Đại hội thành viên bầu và bổ
nhiệm các chức danh gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc phải
được UBND xã, phường, thị trấn nhận xét, đánh giá khách quan về tư cách đạo đức,
phẩm chất lối sống, uy tín cá nhân, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định tại
địa phương nơi cư trú… Kiên quyết không chấp thuận đối với những trường hợp
không đảm bảo đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn nêu trên.
f) Phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh trong việc tăng cường quản lý hoạt
động của QTD đảm bảo phát triển ổn định theo đúng quy định pháp luật và định
hướng phát triển QTD đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho QTD nhằm tạo
điều kiện đảm bảo cho QTD hoạt động hiệu quả, an toàn, ổn định.
6. Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Nam Định:
a) Tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ
chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”; thực hiện cơ chế điều
hòa vốn đối với các QTD trên địa bàn với mức cho vay, lãi suất tiền gửi, tiền vay,
thời hạn. Đảm bảo phù hợp, hài hòa quyền và lợi ích giữa Ngân hàng Hợp tác xã chi
nhánh Nam Định và các QTD trong việc gửi và vay tiền.
b) Phát huy có hiệu quả hoạt động hỗ trợ thanh khoản, cung ứng các dịch vụ
thanh toán, chuyển tiền trong hệ thống đối với các QTD trên địa bàn theo đúng quy
định.
c) Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ tái cơ cấu, xử lý các
QTD yếu kém.
7. Các Quỹ tín dụng nhân dân:
a) Triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín
dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”, Đề án “Củng cố và phát triển hệ
thống QTD đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Chủ động xây dựng, triển
khai và điều chỉnh chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị
trường và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuân thủ tôn chỉ, mục
đích, nguyên tắc hoạt động của QTD.
b) Điều hành hoạt động của QTD theo đúng các quy định của pháp luật, tích
cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu như đôn đốc thu hồi
nợ, bán, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo, sử dụng dự phòng và các biện pháp khác
theo quy định để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu đảm bảo hoạt động của QTD an
toàn, hiệu quả.
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c) Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức đối với cán bộ QTD nhằm
ngăn ngừa các rủi ro trong hoạt động; trú trọng trong công tác quy hoạch, đào tạo
cán bộ nhằm chủ động về công tác cán bộ, nâng cao năng lực quản trị, điều hành,
kiểm soát và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác quản trị
điều hành, đảm bảo hoạt động của QTD ổn định và phát triển bền vững.
d) Tăng cường, chủ động tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của
Nhà nước về hoạt động QTD, tạo điều kiện để người dân và thành viên QTD nâng
cao hiểu biết, tích cực tham gia quản lý và giám sát hoạt động của QTD.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên
quan; Chủ tịch UBND các cấp (huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn); Giám đốc
Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Nam Định, Chủ tịch Hội đồng quản trị các QTD
trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm (trước
ngày 12/01 năm sau) báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc về
NHNN chi nhánh tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam./.
Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c PCTTT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Công an tỉnh;
- NHNN chi nhánh tỉnh NĐ;
- UBND huyện, thành phố có QTD;
- Ngân hàng HTX chi nhánh NĐ;
- 42 Quỹ tín dụng nhân dân;
- Công báo tỉnh, Website UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Ngô Gia Tự
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