
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v thực hiện kế hoạch tín 

dụng năm 2022 và xây dựng 

kế hoạch tín dụng năm 2023 
 

   Sa Thầy, ngày     tháng      năm 2022 
 

                      

Kính gửi:    

- Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; 

- Ngân hàng CSXH huyện; 

- Phòng Lao động Thương binh - Xã hội; 

- Phòng Dân tộc; 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng; 

- Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ văn bản số 4609/NHCS-KHNV ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và văn bản số 

420/NHCS-KHNV ngày 21 tháng 6 năm 2022 của giám đốc chi nhánh 

NHCSXH tỉnh Kon Tum về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 

2022 và xây dựng kế hoạch tín dụng năm 20231; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH, các cơ 

quan, Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 

hiện một số nội dung sau: 

I. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 

Phòng giao dịch NHCSXH phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện 

tốt kế hoạch tín dụng năm 2022 đã được giao đúng theo quy trình, quy định của 

NHCSXH. Tiếp tục tổng hợp, rà soát nhu cầu vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo tại các xã, thị trấn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của 

nhân dân. 

 II. Xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2023 

1. Các cơ quan: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng Dân tộc, phòng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, cung cấp các thông tin có liên quan làm cơ sở cho việc xác 

định cụ thể nhu cầu vốn cho đối tượng thụ hưởng của từng chương trình để xây 

dựng, tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 trên địa bàn huyện. 
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2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Chỉ đạo các bộ phận, đoàn thể, Ban giảm nghèo, Thôn trưởng, Ban quản lý 

Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp với NHCSXH huyện rà soát nhu cầu vay vốn 

của các đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội của xã, thị trấn chi tiết 

đến từng thôn sát với thực tế, trên cơ sở nợ quá hạn, nợ đến hạn và dự kiến kế 

hoạch thu hồi nợ đến hạn trong năm 2022 được NHCSXH huyện cung cấp. Số 

liệu gửi qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện, chậm nhất ngày 21 tháng 7 

năm 2022 để tổng hợp trình Trưởng Ban diện HĐQT NHCSXH huyện phê 

duyệt.   

3. Phòng giao dịch NHCSXH huyện 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức triển khai thực 

hiện theo văn bản số 4609/NHCS-KHNV ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Tổng 

Giám đốc NHCSXH; chủ động phối hợp với các Phòng, ban liên quan và Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn để nắm bắt các thông tin liên quan làm cơ sở cho 

việc xây dựng, tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 trên địa bàn 

huyện.  

- Phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Trưởng thôn, Tổ tiết 

kiệm và vay vốn của các xã, thị trấn rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng 

thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội sát với thực tế; đồng thời, rà soát, tổng hợp 

toàn bộ nợ quá hạn, nợ đến hạn, nợ hết thời hạn khoanh và dự kiến kế hoạch thu 

hồi nợ trong năm 2022 của từng chương trình tín dụng để sử dụng cho vay quay 

vòng trên địa bàn, cân đối, thừa, thiếu so với nhu cầu để xác định chỉ tiêu tăng 

trưởng tín dụng bổ sung; chủ động gắn kết việc xây dựng, thực hiện chỉ tiêu kế 

hoach tín dụng năm 2023 với công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng 

trên địa bàn. 

 Nhận được văn bản này, đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH, Phòng 

giao dịch NHCSXH huyện, các ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, những khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời 

Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo./. 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh (b/c); 

- Lưu VT, NTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thái 
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