
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

CN.TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
   

Số:             /BRI-TH,NS&KSNB 

V/v thông báo đường dây nóng của 
NHNN chi nhánh tỉnh BR-VT để xử lý 

khó khăn, vướng mắc liên quan đến Nghị 
định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 

03/2022/TT-NHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Vũng Tàu, ngày     tháng  09  năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
 - Báo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh 
Vũng Tàu (VCCI); 

 - Ban quản lý các khu công nghiệp;   
 - Liên minh Hợp tác xã; 

 - Chủ tịch các Hiệp hội, tổ chức đại diện Doanh nghiệp                 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Để kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị, đề xuất và khó 
khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, các Hiệp hội trên địa bàn liên 
quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 

của Chỉnh phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (Nghị định số 31) và Thông tư số 

03/2022/TT-NHNN của NHNN Việt Nam hướng dẫn các ngân hàng thương mại 
thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP (Thông tư số 03), 

NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo số điện thoại đường dây 
nóng tại NHNN chi nhánh tỉnh để tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị, 

đề xuất của người dân, doanh nghiệp liên quan đến Nghị định số 31 và Thông tư 
số 03 như sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng: 

TT Họ và Tên Chức danh 
Số điện thoại 

ĐTCQ ĐTDĐ 

1 Ông Nguyễn Lợi Giám đốc NHNN CN tỉnh 02543.511.119 0918.018.067 

2 Bà Lâm Thị Hồng Ngọc 
Phó Giám đốc NHNN CN 
tỉnh 

02543.510.077 0982.992.359 

3 Ông Trần Thiên Trí 
Phó Giám đốc NHNN CN 

tỉnh 
02543.859.531 0983.714.652 

4 
Bà Phan Thị Diệu 

Hương 

Trưởng phòng Tổng hợp, 
Nhân sự & KSNB NHNN CN 

tỉnh 

02543.835.969 0962.944.684 

5 Bà Chung Thị Hồng 
Phó Chánh Thanh tra giám sát 
NHNN CN tỉnh 

02543.524.567 0949.775.981 



2. Mọi thông tin phản ánh, kiến nghị, đề xuất đề nghị nêu rõ tên tổ chức, 
cá nhân, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và nội dung sự việc làm cơ sở cho Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác minh, kiểm tra và xử lý 
theo quy định của pháp luật.  

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rất mong Quý 

đơn vị quan tâm, phối hợp truyền tải thông tin đến doanh nghiệp, người dân trên 
địa bàn tỉnh về số điện thoại đường dây nóng trên./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- NHNN VN (để b/c); 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Ban Giám đốc CN;  
- Ban TTĐT CN (Đăng tin); 
- Lưu: VT, TH,NS&KSNB.BTThu. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Lợi 
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