Tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu thanh toán
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Cục Phát hành và Kho quỹ chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, tập trung chỉ
đạo tổ chức tốt công tác điều hòa, cung ứng tiền mặt, đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá
trị và cơ cấu mệnh giá; theo dõi, nắm tình hình giao dịch, vận chuyển, bảo quản tiền mặt và phối hợp chỉ
đạo, kiểm tra, xử lý khi có những tình huống, vụ việc xảy ra liên quan đến công tác an ninh, an toàn kho quỹ
trong Ngành ngân hàng.
Cục Công nghệ thông tin bố trí trực, xây dựng kế hoạch và lịch làm việc cụ thể của hệ thống thanh toán điện
tử liên ngân hàng trong những ngày nghỉ Tết, thông báo cho các tổ chức tín dụng biết để chủ động thống
nhất với khách hàng, trên tinh thần tạo điều kiện tối đa thuận lợi cho nhu cầu thanh toán của các tổ chức và
cá nhân trong dịp Tết; phối hợp với các cơ quan an ninh tăng cường biện pháp phòng, chống tội phạm trong
hoạt động thanh toán điện tử và thông tin mạng.
Xử lý nghiêm kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái quy định
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thống
đốc về việc cung ứng tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn, đảm bảo lưu thông
tiền tệ thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến
tình hình lưu thông tiền tệ.
Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn: 1- Đảm bảo chi đủ cơ
cấu các loại mệnh giá tiền cho khách hàng; 2- Nâng cao chất lượng dịch vụ, theo dõi tồn quỹ và tiếp quỹ kịp
thời, đảm bảo các ATM hoạt động 24/24h; 3- Chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút
tiền lớn tập trung vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán.
Bên cạnh đó, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa phương để kiểm tra
và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái quy định của pháp luật gây ảnh hưởng
xấu đến tình hình lưu thông tiền tệ, hình ảnh của đồng tiền Việt Nam; kịp thời xử phạt vi phạm hành chính
đối với những trường hợp máy ATM thiếu tiền, không hoạt động do lỗi chủ quan của ngân hàng.
Duy trì dịch vụ phục vụ du khách nước ngoài dịp Tết
Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo dõi sát diễn biến thu, chi tiền mặt của các chi
nhánh trong hệ thống để kịp thời có phương án xử lý, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trước, trong
và sau dịp Tết Nguyên đán 2019.
Ngoài ra, tổ chức tốt các hoạt động thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; chủ
động thống nhất kế hoạch để phục vụ tốt các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong việc thanh toán quốc tế, để không bị thiệt hại cho doanh nghiệp
do chậm được thanh toán trong những ngày nghỉ Tết; tiếp tục duy trì các dịch vụ ngoại hối, thu, đổi ngoại tệ
phục vụ nhu cầu của du khách nước ngoài trước, sau và đặc biệt trong những ngày nghỉ Tết.
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