
UBND HUYỆN BẢO LÂM 

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH 

 
Số:   395/CV - BĐD  HĐQT 

V/v triển khai dịch vụ Mobile 

Banking đến các đối tượng khách 

hàng tại NHCSXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày  09  tháng 3 năm 2023 

 

 

             Kính gửi:   

                               - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn; 

  - Các Tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác các cấp; 

  - Trung tâm Văn hóa-Truyền thông huyện; 

  - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 

            

Thực hiện Văn bản số 1479/TB-NHCS ngày 28/02/2023 của Tổng Giám đốc  

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc triển khai dịch vụ Mobile Banking 

đến khách hàng; 

Căn cứ Công văn số 253/NHCS-KTNQ ngày 06/3/2023 của Giám đốc chi nhánh 

NHCSXH tỉnh Cao Bằng về việc triển khai dịch vụ Mobile Banking đến khách hàng. 

Để việc triển khai dịch vụ Mobile Banking tại NHCSXH huyện Bảo Lâm 

đến với các đối tượng khách hàng là cá nhân đúng theo kế hoạch chỉ đạo của 

NHCSXH tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân - Trưởng Ban đại diện Hội 

đồng quản trị NHCSXH huyện Bảo Lâm đề nghị UBND các xã, thị trấn; Phòng 

giao dịch NHCSXH huyện thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Thành viên Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện 

Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thực hiện đăng ký sử dụng 

dịch vụ Mobile Banking tại NHCSXH để thuận tiện thanh toán và theo dõi biến 

động số dư tài khoản, tuyên truyền về dịch vụ Mobile Banking của NHCSXH đến 

các đối tượng khách hàng cá nhân thuộc các ban ngành mà lãnh đạo là thành viên 

Ban Đại diện quản lý. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Quán triệt nội dung công văn này đến các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy 

thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), hộ vay để tuyên truyền sâu, 

rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết, có nhu cầu sử dụng dịch vụ 

Mobile Banking tại NHCSXH để trải nghiệm và sử dụng dịch vụ của NHCSXH 

thực hiện các khoản thanh toán, chuyển tiền... 

3. Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác 

 - Tổ chức CT-XH cấp huyện chỉ đạo Hội nhận ủy thác cấp xã, thị trấn; Tổ 

TK&VV khẩn trương đăng ký dịch vụ Mobile Banking tại NHCSXH huyện để 
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thuận tiện trong công tác thanh toán và theo dõi số dư nguồn phí ủy thác và hoàn 

thành kế hoạch đăng ký trước 30/4/2023. 

- Tuyên truyền đến khách hàng hiện đang mở tài khoản thanh toán tại 

NHCSXH và khách hàng vay vốn nhà ở xã hội đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile 

Banking tại NHCSXH hoàn để thuận tiện trong công tác thanh toán trả lãi, theo dõi 

biến động số dư tài khoản hoàn thành kế hoạch trước 31/5/2023. 

4. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện 

Phối hợp cùng NHCSXH huyện thực hiện công tác tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện bằng các hình thức như: Đài 

phát thanh, truyền hình đưa các thông tin về sử dụng dịch vụ Mobile Banking tại 

NHCSXH để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân biết về hoạt động tín dụng 

thanh toán tại NHCSXH huyện. 

5. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

- Phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa-Truyền thông huyện tổ chức tuyên 

tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về sử dụng dịch vụ Mobile Banking 

tại NHCSXH qua nhiều hình thức như: Đài phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin 

điện tử huyện, tuyên truyền qua các mạng Zalo, tờ rơi, áp phíc, băng rôn, biểu ngữ, 

mạng xã hội, ứng dụng giáo dục tài chính tại các phiên họp giao ban Điểm giao 

dịch xã, Tổ TK&VV, Hội đoàn thể... 

- Quán triệt 100% cán bộ tại đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản chuyên môn 

nghiệp vụ để tuyên truyền đến khách hàng, thực hiện đăng ký dịch vụ, hướng dẫn 

khách hàng sử dụng dịch vụ, giải đáp cho khách hàng và xử lý kịp thời các nghiệp 

vụ phát sinh theo quy định theo số điện thoại 02063.885.028. 

- Giao chỉ tiêu triển khai dịch vụ Mobile Banking tại NHCSXH đến các đối 

tượng khách hàng. (theo biểu đính kèm). 

- NHCSXH huyện báo cáo lại Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH về 

tình hình triển khai và số khách hàng đăng ký dịch vụ Mobile Banking tại 

NHCSXH huyện để chỉ đạo kịp thời. 

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các Thành viên Ban đại diện, các tổ chức 

hội đoàn thể các cấp, Trung tâm Văn hóa- Truyền thông, Phòng giao dịch 

NHCSXH huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.   

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, BĐD HĐQT NHCSXH huyện. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Mã Gia Hãnh 
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CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH CAO BẰNG Mẫu số 05/HTLS 

PGD HUYỆN BẢO LÂM  

 

 

DANH SÁCH KHOẢN VAY ĐƯỢC HỖ TRỢ LÃI SUẤT 

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 

Đến ngày ……….. 

 
Hội nhận ủy thác: ……………..  Xã/phường/thị trấn:……………     

   
 Đơn vị: đồng 

TT Tên khách hàng 
Tên chương 

trình cho vay 
Dư nợ cho vay 

Lũy kế số tiền được 

cấp HTLS 

1 2 3 4 5 

I Tổ TK&VV ……    

1 Nông Văn A    

2 Nguyễn Thị B    
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… …    

II Tổ TK&VV ……    

1 Lê Thị B    

2 Bế Thị C    

… …    

 Tổng cộng    

 

CÁN BỘ NGÂN HÀNG 
        (Ký, ghi rõ họ tên) 
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