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      Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011 

 
                           Kính gửi: 
                                            - Bộ Tài chính;  

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;  
                                            - Ngân hàng Chính sách xã hội. 
 

Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 1755/NHCS-KTTC 
ngày 18 tháng 7 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 10104/BTC-TCNH 
ngày 29 tháng 7 năm 2011, ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 
6321/NHNN-TCKT ngày 12 tháng 8 năm 2011 về việc trích lập dự phòng rủi ro tín 
dụng năm 2010, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến 
như sau: 

1. Đồng ý về nguyên tắc Ngân hàng Chính sách xã hội được bổ sung Quỹ dự 
phòng rủi ro tín dụng từ nguồn chênh lệch thu chi năm 2010. Giao Bộ trưởng Bộ Tài 
chính xem xét quyết định mức bổ sung cụ thể, hoặc nâng tỷ lệ trích lập Quỹ dự phòng 
rủi ro tín dụng riêng cho năm 2010 tương ứng với mức dự kiến trích, đảm bảo đủ nguồn 
để xử lý các khoản rủi ro đã được xác định. 

2. Bộ Tài chính xem xét việc nâng mức trích lập Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 
của Ngân hàng Chính sách xã hội ở mức phù hợp để áp dụng cho những năm tới. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực 
hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thủ tướng; các PTTg; 
- VPCP: BTCN, các PCN, 
các Vụ: TH, KTBT, Cổng TTĐT;  
- Lưu: VT, KTTH (3) M.Cường 23 
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