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UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /CV-BĐD 

V/v truyền thông hoạt động tín dụng 

chính sách năm 2022 trên địa bàn huyện 

Hữu lũng, ngày    tháng 03 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

 - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. 

 

Căn cứ Công văn số 927/NHCS-HTQT&TT ngày 28/01/2022 của Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc hướng dẫn công tác 

truyền thông năm 2022;  

Thực hiện Công văn số 06/BĐD HĐQT ngày 01/03/2022 của Trưởng ban 

đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH tỉnh về việc truyền thông hoạt 

động tín dụng chính sách năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả 

công tác truyền thông về hoạt động tín dụng chính sách năm 2022, Trưởng Ban 

đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo như sau: 

1. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện  

- Xây dựng kế hoạch truyền thông của đơn vị năm 2022 trên cơ sở Kế 

hoạch truyền thông của Chi nhánh NHCSXH tỉnh; phối hợp với các cơ quan 

truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.  

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, 

Văn phòng HĐND và UBND, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện kịp 

thời tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ đối 

với tín dụng chính sách xã hội, kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại 

địa phương và kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW 

của Ban Bí thư.  

- Giới thiệu cho các cơ quan báo, đài tìm hiểu viết bài, thực hiện phóng sự 

về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; chủ động cung cấp thông tin, trả 

lời phỏng vấn các báo, đài khi có chính sách mới về tín dụng chính sách xã hội 

để tuyên truyền sâu rộng đến chính quyền và Nhân dân địa phương. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, cộng tác viên các báo, đài 

đến viết bài; chỉ đạo cán bộ tại đơn vị tích cực viết bài, đưa tin tuyên truyền 

đăng tải trên các báo, đài, Website NHCSXH và Trang thông tin điện tử của 

huyện. 

 



2. Văn phòng HĐND và UBND huyện  

Tăng cường đưa tin, bài viết trên Trang thông tin điện tử của huyện và các 

phương tiện truyền thông về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách trên địa bàn 

và các nội dung khác theo Kế hoạch số 99/KH-NHCS ngày 11/02/2022 của Chi 

nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công tác truyền thông năm 

2022. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện  

Phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện, UBND các xã, thị trấn, 

các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường đưa tin, bài viết, phóng sự 

về hoạt động của NHCSXH; phối hợp thực hiện các nội dung truyền thông năm 

2022 theo Kế hoạch số 99/KH-NHCS ngày 11/02/2022 của Chi nhánh 

NHCSXH tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công tác truyền thông năm 2022. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội của nhà 

nước đến với người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tại xã, 

phối hợp với tốt Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, các cơ 

quan báo, đài khi đến làm việc. 

5. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp với Phòng 

giao dịch NHCSXH huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện tích cực tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất, các hội viên làm 

kinh tế giỏi có vay vốn NHCSXH, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong hoạt động tín dụng chính sách đăng tải trên Trang thông tin điện tử và các 

phương tiện truyền thông của huyện; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- TV BĐD HĐQT NHCCSXH huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN ĐẠI DIỆN 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 Trần Quốc Phong 
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