UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA
BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1959 /BĐD-NHCS

Định Hóa, ngày 19 tháng 5 năm 2022

V/v tiếp tục rà soát bổ sung
nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện
các chương trình cho vay theo Nghị quyết
số 11/NQ-CP của Chính phủ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các ông (bà): Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Định Hóa.
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số
43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình.
Thực hiện văn bản số 318/NHCS-KHTD ngày 06/05/2022 của Giám đốc
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục rà soát
bổ sung nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo
Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Để kịp thời tổng hợp nhu cầu vốn vay theo văn bản số số 318/NHCS-KHTD
ngày 06/05/2022 của Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái Nguyên. Trưởng Ban Đại diện
Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Định Hóa yêu cầu Giám đốc Phòng giao dịch
NHCSXH, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị là Chủ tịch UBND các
xã chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo Hội, Đoàn thể cấp xã, trưởng thôn và Ban quản lý Tổ TK&VV rà
soát nhu cầu vay vốn của toàn bộ hộ dân trên địa bàn xã với các đối tượng cụ thể
như sau:
- Chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở
xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo chính
sách về nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 của
Chính phủ.
- Chương trình cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn
để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg.
- Chương trình cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14: Căn cứ đối
tượng, điều kiện vay vốn, mức vốn cho vay đối với các đối tượng quy định tại
Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín

dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
2. Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH chỉ đạo cán bộ tín dụng phối hợp
với tổ chức Hội, Đoàn thể nhận uỷ thác cấp xã, Trưởng thôn, Ban quản lý Tổ
TK&VV hướng dẫn phương pháp rà soát đảm bảo chính xác, không bỏ sót đối
tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn lại không được thụ hưởng các chương trình
tín dụng ưu đãi của Chính phủ.
3. Kết quả rà soát được lập danh sách cụ thể đến từng hộ theo thôn và tổng
hợp vào mẫu biểu gửi về Phòng giao dịch NHCSXH trước ngày 26/5/2022 (có mẫu
biểu kèm theo).
Nhận được Công văn này, yêu cầu Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH,
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện; trong quá trình rà
soát, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các xã, thị trấn liên hệ qua số điện thoại
0969087667 - Đ/c Canh, để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NHCS.
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