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Hà Nam, ngày       tháng 6 năm 2021 

  

Kính gửi:  

- Các Sở, Ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) Hà Nam tại Công 
văn số 1268/UBND-KT ngày 25/5/2021 về việc tham mưu tiếp tục thực hiện Đề án 

xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô. Trong đó, giao Ngân hàng Nhà 
nước Chi nhánh tỉnh Hà Nam (NHNN tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 
quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 149/QĐ-TTG 

ngày 22/01/2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù 
hợp với tình hình tại địa phương. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược, NHNN tỉnh kính đề nghị các 
Sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã 

hội trên địa bàn phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây: 

1. Về một số nhiệm vụ chung 

1.1. Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối hỗ trợ cho 
người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính 

cơ bản thuận tiện, chi phí hợp lý 

- Hướng tới phát triển mô hình đại lý ngân hàng nhằm mở rộng phạm vi 

cung ứng dịch vụ ngân hàng đến gần với người dân ở các vùng chưa hoặc ít có 
dịch vụ ngân hàng. 

- Phát triển các kênh phân phối hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ số 

nhằm mở rộng phạm vi cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính với chi phí thấp, đặc 
biệt là qua điện thoại di động. 

- Mở rộng độ bao phủ các điểm cung ứng dịch vụ của các tổ chức tín dụng ở 
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính. 

- Phát triển hệ thống các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt 

động an toàn, hiệu quả, mở rộng sự tiếp cận dịch vụ tài chính cho người nghèo, 
người thu nhập thấp, phụ nữ, các doanh nghiệp siêu nhỏ. 
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1.2. Phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản, hướng 

đến những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện 

- Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, tạo điều kiện 

cho những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện được tiếp cận và sử dụng các 
dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính phục vụ sản xuất kinh 
doanh nông nghiệp, nông thôn. 

- Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh. 

1.3. Giáo dục tài chính, nâng cao năng lực và kiến thức tài chính; bảo vệ 
người tiêu dùng tài chính 

Tăng cường kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính, nâng cao hiểu biết về sản 
phẩm, dịch vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp; có cơ chế bảo  vệ người 
tiêu dùng; công khai quy trình xử lý khiếu nại, tranh chấp cho các đối tượng khách 

hàng sử dụng dịch vụ. 

1.4. Giải pháp hỗ trợ khác 

- Lồng ghép các mục tiêu tài chính toàn diện vào các chương trình xây dựng 
nông thôn mới. 

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực ở cơ quan 
quản lý và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính về thúc đẩy tài chính toàn diện ở 

Việt Nam. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của tài chính toàn diện 

đến các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp, tổ chức chính 
trị - xã hội, các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính, người dân và doanh nghiệp.  

- Đẩy mạnh việc cơ cấu lại các TCTD theo các đề án, phương án đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Về một số nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các mục tiêu tài chính toàn diện vào các 

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm và hàng năm. 

- Hỗ trợ các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô trong việc tiếp cận 

các nguồn vốn ưu đãi; tăng cường xã hội hóa việc hỗ trợ, tham gia đóng góp nguồn 
lực tài chính trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính vi mô . 

2.2. Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố 

trí kinh phí thực hiện Chiến lược phù hợp với khả năng cân đối ngân sách hàng 
năm của tỉnh. 

- Tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách có tính chất cho vay và bảo lãnh tín dụng. 
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2.3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh 
phối hợp với ngành Ngân hàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò và ý 

nghĩa của tài chính toàn diện đến các cơ quan quản lý nhà nước, cấp ủy, chính 
quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính, 

người dân và doanh nghiệp. 

- Triển khai các chương trình nhằm cung cấp thông tin cho người dân hiểu 

rõ về lợi ích, chi phí, rủi ro cùng phương thức quản lý và sử dụng hiệu quả các sản 
phẩm, dịch vụ tài chính theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 

về vai trò, ý nghĩa của tài chính toàn diện tại các trường học. 

2.5. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng. 

2.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thực hiện lồng ghép các 

mục tiêu tài chính toàn diện vào các chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng 
cao năng lực kế toán và quản lý tài chính của các hợp tác xã. 

2.7. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Đẩy mạnh thực hiện thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước và có 

nguồn gốc ngân sách nhà nước bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 
cho người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ.  

- Đẩy mạnh thanh toán bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 
của cá nhân và doanh nghiệp đối với thu, nộp thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác 

vào ngân sách nhà nước. 

2.8. Các tổ chức chính trị - xã hội: Tăng cường vai trò tuyên truyền vận 

động đoàn viên, hội viên trong việc giáo dục tài chính. Tích cực tham gia và hỗ trợ 
hoạt động của các chương trình, dự án tài chính vi mô phát triển. 

Trên đây là là một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến 
lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh, kính đề nghị các Quý đơn vị phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả; định kỳ hàng năm chậm nhất ngày 15/01 báo cáo kết quả thực 
hiện gửi về NHNN tỉnh để tổng hợp báo cáo của UBND tỉnh gửi cấp trên./.  

  

Nơi nhận:                                           
- UBND tỉnh (qua VP) (để báo cáo); 
- Như kính gửi (để phối hợp); 
- Giám đốc NHNN tỉnh (để báo cáo); 
- Lưu: VT, THNS. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Phạm Văn Tùng 
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