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KInh gi:ri: lily ban nhân dan các tinh, thành ph& 

rin khai thi hành Nghj djnh s 167/20171ND-CP ngày 31/12/2017 cüa 
ChInh phü quy djnh vic sp xp 1i, xü 1 tài san công; can cü báo cáo cüa 
Ngân hang TMCP Cong thucing Vit Nam (Vietinbank) tai  van bàn s 
8914/TGD-N}1CT16+11 ngày 29/11/2019, Ngãn hang Nhà nithc Vit Nam 
(NHNN)cókinnhusau: 

1. Theo quy djnh ti Diu 5, Nghj djnh s 167/20171ND-CP, vic t chüc 
kim tra hin tr.ng, l.p phuang an sp xp 'at,  xir 1 nhà, dt cüa Vietinbank ti 
các dja bàn tinh, thành ph (khong bao gm các dja bàn: thành M Ha N7i, H 
C/il Minh, £)à N&'zg, Cn Tho, Hái Phông) së do NHNN thirc hin. Do do, d 
dam bào qua trInh thirc hin rà soát, kim tra hin trng và 1p phuang an sap 

xp 'ai,  xü 1 nhà, dt cüa Vietinbank trên dja bàn duçic sat vâi thc t nhu cu 
sr dicing, thun lçii, hiu qua và phü hop vâi quy hoach chung ciia dja phuong, 
NHINN dã giao NHNN chi nhánh tinh, thành ph lam d.0 mi, phi hop vâi chi 
nhánh Vietinbank trên dja bàn, Si Tài chInh và các Co quan chüc näng trên dja 
bàn t chüc thirc hin rà soát, kim tra hin trng và 1p biên bàn kim tra hin 
trng, và dr kin phuong an s.p xp 1.i, xü l nhà, d.t cüa Vietinbank t.i các 
dia bàn. 

2. D qua trinh xü 1, s.p xp ia  các Co si nhà d.t cüa Vietinbank ducic 
thun lçii, tuân thu quy djnh v sp xp 1a,  xi'r 1 tài san cong tai  Nghj djnh s 
167/20171ND-CP, NHNN dã giao NHNN chi nhánh tinh, thành ph thành 1p 
T cong tác v xr l, sp xp nhà dt trên dja bàn. Do do, NHNN d nghj 
UBND tinh, thành ph quan tam, chi do Si Tài chInh và các co quan lien quan 
Cu di din lath dio và can b chuyên mOn tham gia T cong tác v xir 1, sp 
xp nhà dt trên dja bàn d qua trmnh kim tra hin trng và dr kin phucmg an 
xu 1, sp xp 1i các co si nhà dt duçic phu hop, hiu qua. 

Ni dung chi ti& v thành ph.n, nhim v và k hoach hott dng cüa T 
cong tác, NHNN chi nhánh tinh, thành ph së trao di trrc tiêp vci S& Tài chinh 
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và các ca quan chirc näng có lien quan d t chüc kim tra hin trng, 1p 
phucmg an sp xp iaj, xr 1 nhà, dt cüa Vietinbank theo dung quy dnh. 

Xin trân tr9ng cam cm sir quan thm, phi hqp cüa Qu cc quan./..j— 

Nri nhân: 
- Nhu d gCri; 
- Thng doe NHNN (d b/c); 
- PT]) Dào Minh Tii (de chi dao); 
- Bô Tài chmnh (dê p/h); 
- Vietinbank (dê p/h); 
- Chi nhánh NHNN trên cing dja bàn (dê p/h); 
- Luu VP, TCKT5 (10 bàn). 
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