
 

UBND  QUẬN NGÔ QUYỀN 

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

 Số:            /BĐD 
 

V/v thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg 

ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận Ngô Quyền, ngày       tháng 5 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Phòng giao dịch NHCSXH Quận Ngô Quyền; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin quận; 

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

- Ủy ban nhân dân 12 phường thuộc Quận Ngô Quyền;    

 

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-

TTg ngày 21/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh 

viên (HSSV); 

Thực hiện Văn bản số 3699/NHCS-TDSV ngày 12/5/2022 của Tổng 

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

hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg và sửa đổi, bổ sung một số nội dung văn 

bản 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng 

dẫn thực hiện cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg 

ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, 

Để triển khai kịp thời, hiệu quả, giúp HSSV có hoàn cảnh khó khăn tiếp 

cận nhanh chóng kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 

05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ban đại diện Hội 

đồng Quản trị NHCSXH Quận Ngô Quyền triển khai thực hiện một số nội dung 

như sau:  

1. Phòng giao dịch NHCSXH Quận Ngô Quyền: 

Chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận; các tổ chức 

chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp quận và Ủy ban nhân dân các phường tuyên 

truyền, phổ biến công khai nội dung Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 

23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3699/NHCS-TDSV ngày 

12/5/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH đến các tổ chức chính trị - xã hội nhận 

ủy thác cấp phường, các Tổ tiết kiệm và vay vốn, các Tổ dân phố và toàn thể 

Nhân dân được biết. 
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2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận:  

Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông trên cổng 

thông tin điện tử, trên hệ thống loa phát thanh và các hình thức thông tin, tuyên 

truyền khác về tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 

05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 để người dân trên địa bàn nắm bắt kịp thời.  

3. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội cấp quận: 

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy 

thác cấp phường, các Tổ tiết kiệm và vay vốn do tổ chức mình quản lý phối hợp 

với Tổ trưởng Tổ dân phố rà soát đối tượng theo Quyết định số 05/2022/QĐ-

TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, lập danh sách hộ vay trình Ủy 

ban nhân dân phường phê duyện gửi NHCSXH quận làm căn cứ cho vay.  

4. Ủy ban nhân nhân 12 phường:  

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Phòng 

giao dịch NHCSXH quận trong quá trình tổ chức rà soát, triển khai cho vay đối 

với học sinh, sinh viên trên địa bàn phường theo Quyết định số 05/2022/QĐ-

TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh về 

Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận (qua Phòng giao dịch NHCSXH quận) để 

xem xét, giải quyết. 

(Gửi kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg và Văn bản 3699/NHCS-

TDSV)./. 
 

  Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - Thành viên BĐD NHCSXH quận 

  - Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

Đặng Văn Khởi 
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