
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH  

Số:          /NHNN-HTI4 Hà Tĩnh, ngày            tháng 8 năm 2021 

V/v các đối tượng, phương tiện được ưu 
tiên ra vào khu vực cách ly, phong tỏa 

 

 

Kính gửi:  

 -  Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại cấp I; 

-  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh; 

-  Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh; 

-  Các Quỹ tín dụng nhân dân. 

 

Thực hiện công văn số 5700/UBND-VX1 ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định cụ thể đối với các đối tượng, phương tiện được ưu tiên 

ra/vào khu vực cách ly, phong tỏa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà 

Tĩnh (NHNN tỉnh) thông báo đến các NHTM cấp I, NHCSXH, NH Hợp tác xã, Quỹ 

tín dụng nhân dân (sau đây gọi là các Tổ chức tín dụng) một số nội dung như sau: 

1. Các cán bộ, nhân viên, người lao động của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh thuộc đối tượng được ưu tiên ra/vào khu vực cách ly, phong tỏa. 

2. Xe chở tiền của các Tổ chức tín dụng thuộc đối tượng phương tiện được ưu 

tiên ra/vào khu vực cách ly, phong tỏa. 

3. Yêu cầu các cán bộ, nhân viên, người lao động của các TCTD trên địa bàn 

tỉnh khi ra/vào khu vực cách ly, phong tỏa phải có giấy xác nhận xét nghiệm SARS-

CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ bằng phương pháp Realtime-PCR hoặc test nhanh 

kháng nguyên; có giấy giới thiệu của đơn vị quản lý trực tiếp còn hiệu lực; đồng thời 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ 

đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và NHNN tỉnh. 

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Giám đốc các 

TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về NHNN tỉnh (qua phòng 

TH,NS&KSNB/ĐT: 02393.857.057/02393.852954) để được giải đáp hoặc kiến nghị 

cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc NHNN tỉnh; 
- Các phòng NHNN tỉnh; 

- Lưu: VT, TH,NS&KSNB.NTTLINH. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Trung 
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