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V/v đảm bảo công tác phòng 

chống dịch COVID-19 trong giao 

dịch tín dụng trên địa bàn thị xã 

 

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thị xã 
 

Hiện nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn thị xã, đã ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch tín dụng của các tổ 

chức tín dụng, doanh nghiệp và người dân. Nhằm đảm bảo công tác phòng 

chống dịch COVID-19 trong giao dịch tín dụng trên địa bàn thị xã; Chủ tịch 

UBND thị xã đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn thị xã như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, theo phương châm “ai ở đâu, ở đó” để thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Do đó, đề nghị Thủ trưởng các 

tổ chức tín dụng không yêu cầu công dân đến trụ sở giao dịch, nhất là thực hiện 

đáo hạn; Nếu Thủ trưởng các tổ chức tín dụng yêu cầu người dân đang thực hiện 

giãn cách xã hội đến trụ sở thực hiện giao dịch để xảy ra dịch bệnh COVID-19 

và lây lan ra cộng đồng thì chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp 

luật. Lưu ý: Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 03 phường Tam Quan, Tam Quan 

Bắc, Tam Quan Nam và 10 thôn/khu phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

2. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch 

COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 12/8/2021 (có đính kèm). 

3. Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách 

hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, như: cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ, miễn giảm lãi, phí, cho vay mới,... theo thẩm quyền và theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 3947/NHNN-TD ngày 

03/6/2021; Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Thông tư số 

03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021, Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 

07/9/2021…; Đồng thời, kiến nghị tổ chức tín dụng cấp trực thuộc có chính sách 

hỗ trợ khách hàng ở địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là gia hạn thời gian đáo hạn… 

 Đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn thị xã quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; TT. HĐND thị xã; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 thị xã; 

- UBND – Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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