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Kính gửi:  

- Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Quận Ngô Quyền; 

- Phòng Lao động – Thương binh và xã hội quận; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; 

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

- Ủy ban nhân dân 12 phường. 

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-

CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ trên địa bàn Quận Ngô Quyền, Ban đại diện 

Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Quận Ngô Quyền 

đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Phòng giao dịch NHCSXH quận: 

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân các phường 

thực hiện tốt nhiệm vụ tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính Phủ trên địa bàn Quận Ngô Quyền. 

- Phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp quận kịp thời hướng dẫn, tập 

huấn cho 100% các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp phường, các Tổ tiết kiệm và 

vay vốn (TK&VV), Tổ trưởng tổ dân phố nắm bắt đầy đủ về đối tượng thụ 

hưởng, nghiệp vụ cho vay của từng chương trình tín dụng chính sách theo Nghị 

quyết số 11/NQ-CP và công khai đầy đủ, kịp thời các văn bản về từng chương 

trình tín dụng tại 100% điểm giao dịch phường, trụ sở NHCSXH quận để mọi 

người dân biết thực hiện. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận: 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông trên cổng thông tin điện tử, trên đài phát 

thanh quận, phường để mọi người dân nắm bắt từng chương trình tín dụng chính 

sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận kịp thời tuyên 

truyền chính sách tín dụng ưu đãi tới các học sinh trên địa bàn quận, chương 

trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy 

tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. 

3. Ủy ban nhân dân các phường: 

- Thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có 

mức sống trung bình theo quy định của pháp luật, hộ gia đình có hoàn cảnh khó 



 

khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (có bố, mẹ hặc bố mẹ mất do đại dịch 

Covid-19) để NHCSXH thực hiện cho vay kịp thời theo quy định. 

- Chỉ đạo các Hội, đoàn thể cấp phường, Tổ trưởng tổ dân phố và Tổ 

TK&VV thực hiện nghiêm túc họp bình xét trước khi cho vay, đảm bảo công 

khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng đối tượng sản xuất; đột xuất 

hoặc hằng tháng phải rà soát nhu cầu vay vốn của nhân dân đối với các chương 

trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường xác nhận, gửi về NHCSXH để làm căn cứ xét duyệt cho vay, 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nguồn vốn cho vay tồn đọng mà các đối 

tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn không được tiếp cận vốn vay. 

4. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Quận Ngô Quyền: 

- Tăng cường công tác phối hợp, vận động tuyên truyền Nhân dân về lợi ích 

của việc tham gia chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-

CP. Thực hiện việc bình xét các đối tượng trước khi cho vay theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ 

hạn từ các tổ chức, các nhân phục vụ tạo lập nguồn vốn cho vay các đối tượng 

chính sách; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn, đảm bảo an sinh xã 

hội và ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. 

Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Quận Ngô Quyền đề nghị các 

đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH 

quận để được xem xét, giải quyết. 

 

  Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - Thành viên BĐD NHCSXH quận 

  - Lưu: BĐD, NHCSXH (20). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

Đặng Văn Khởi 
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