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        Kính gửi:  

- Các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; 

- Phòng Giao dịch NHCSXH huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Trong 7 tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tín dụng 

chính sách trên địa bàn Huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: 

Tổng dư nợ đến 31/7/2022 đạt 444.143 triệu đồng, tăng 39.725 triệu đồng so với 

năm 2021 (tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,82%); chất lượng hoạt động tín dụng cả 7 

tháng đều đạt loại tốt; huy động tiền gửi qua tổ tiết kiệm và vay vốn tăng 1.995 

triệu đồng, hoàn thành 90,7% kế hoạch năm 2022. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại 

hạn chế, khó khăn như sau: Công tác huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân 

trên địa bàn rất thấp: Đến thời điểm 31/7/2022 giảm 818 triệu đồng so cuối năm 

2021. Số còn phải phải thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2022 là 

5.318 triệu đồng, dự kiến số tiền gửi ký quỹ đến hạn sẽ rút trong những tháng 

cuối năm rất lớn (6.942 triệu đồng). Công tác xử lý, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn 

chưa đem lại hiệu quả: Trong năm 2022 vẫn để phát sinh 03 món vay với 62 

triệu đồng nợ quá hạn gồm: Thị trấn Hữu Lũng: 01 món, 02 triệu đồng; xã Cai 

Kinh: 01 món, 12 triệu đồng; xã Hồ Sơn: 01 món, 50 triệu đồng. 

Để khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn nêu trên và phấn đấu thực hiện 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2022 theo kế hoạch đề 

ra, trong đó để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu huy động vốn và tiếp tục giảm tỷ 

lệ nợ quá hạn, UBND huyện và Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về việc huy động tiền gửi tiết 

kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) để cho các tầng lớp Nhân 

dân trên địa bàn nắm được mục đích, ý nghĩa của việc gửi tiền tại NHCSXH, và 

sự tiện lợi khi gửi và rút tiền tại điểm giao dịch các xã, thị trấn; tuyên truyền, 

vận động đến các tổ chức, cá nhân có tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm tại NHCSXH. 
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- Gương mẫu trong việc thực hiện và vận động các tổ chức, cá nhân, 

người thân gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện (Kết quả thực 

hiện báo cáo trực tiếp đồng chí Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 1 

tháng/lần). 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Chủ tịch UBND xã, thị trấn quản lý tốt nguồn vốn vay các chương trình 

tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn, đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ 

hưởng, xử lý nợ đến hạn kịp thời, không để nợ quá hạn phát sinh. Tích cực tìm 

nhiều biện pháp để xử lý dứt điểm các món nợ quá hạn (có biểu Nợ quá hạn 

theo từng xã kèm theo). 

- Chỉ đạo, vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Ban quản lý các di 

tích trên địa bàn…gửi tiền tại NHCSXH huyện để bổ sung thêm nguồn vốn cho 

vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nghiêm túc thực hiện chỉ tiêu 

huy động vốn của tổ chức và cá nhân theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Giao chỉ 

tiêu huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân cho các tổ tiết kiệm và vay 

vốn (TK&VV) theo từng tổ chức hội nhận ủy thác (có mẫu Thông báo và 

biểu giao của từng xã đính kèm). 

3. Các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện   

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát năm 2022 theo kế hoạch đã xây 

dựng. Phấn đấu đến 31/10/2022 hoàn thành 100% chương trình kế hoạch. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp hội cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền vận 

động tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV hằng tháng theo 

quy ước của Tổ nhằm tạo lập vốn tự có để trả nợ, trả lãi theo quy định. 

- Trên cơ sở Thông báo giao huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân của 

Chủ tịch UBND cấp xã, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đôn đốc các 

tổ chức hội cơ sở, các tổ TK&VV trực thuộc triển khai thực hiện phấn đấu hoàn 

thành chỉ tiêu được giao năm 2022. 

4. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tăng 

trưởng dư nợ, huy động vốn, giảm nợ quá hạn. 

- Phối hợp, đôn đốc các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tổ 

chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo văn bản số 3775/NHCS-

KTNB của Tổng Giám đốc NHCSXH.  

- Phối hợp với UBND xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ 

thác đôn đốc thực hiện chỉ tiêu huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân; tích 

cực phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, thu hồi nợ quá hạn. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài, phát thanh, truyền hình tỉnh 

huyện, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện đăng tải các tin, bài, 

phóng sự về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt là các tin bài 
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tuyên truyền về tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP và 

các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.  

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

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng 

của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác dưới nhiều 

hình thức, đặc biệt trong năm 2022 chú trọng đến các tin bài tuyên truyền về 

tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP và các chương trình 

cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.  

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về việc huy động tiền gửi tiết 

kiệm của NHCSXH để cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nắm được mục 

đích, ý nghĩa của việc gửi tiền tại NHCSXH và sự tiện lợi khi gửi và rút tiền tại 

điểm giao dịch các xã, thị trấn; tuyên truyền, vận động đến các tổ chức, cá nhân 

có tiền nhàn rỗi gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện;   

- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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