
 

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN 

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
 

Số:          /BĐD 

V/v thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản 

vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị 

định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quận Ngô Quyền, ngày          tháng 6 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; 

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

- Phòng Văn hóa và Thông tin quận; 

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

 

Căn cứ Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ 

trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), 

nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo 

Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Thực hiện Hướng dẫn số 4279/HD-NHCS ngày 30/5/2022 của Tổng Giám 

đốc NHCSXH về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại 

NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ, 

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

đơn vị có liên quan và UBND 12 phường triển khai nghiêm túc một số nội dung 

như sau: 

1. Phòng giao dịch NHCSXH quận: 

- Chủ động triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất (HTLS) theo Nghị định số 

36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ, lập kế HTLS cho khách hàng 

vay vốn từng năm 2022 và 2023 gửi Chi nhánh NHCSXH thành phố Hải Phòng 

theo quy định. Thực hiện HTLS đảm bảo tuân thủ Nghị định của Chính phủ và 

văn bản hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

- Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; các tổ 

chức chính trị - xã hội nhận ủy thác quận, phường; Phòng Văn hóa và Thông tin 

quận; Ủy ban nhân dân các phường tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực 

hiện chính sách HTLS theo Nghị định của Chính phủ đến người vay theo đúng 

quy định. 



 

- Thực hiện cho vay đúng đối tượng; kiểm tra trước, trong và sau khi cho 

vay để đảm bảo việc HTLS theo đúng quy định của pháp luật. Nếu phát hiện 

khách hàng vay vốn không đáp ứng đủ điều kiện được ngân sách nhà nước 

HTLS thì có trách nhiệm thu hồi: toàn bộ số vốn vay không đúng đối tượng 

và/hoặc sử dụng vốn vay không đúng mục đích (nếu có); số tiền đã HTLS trước 

đó của số vốn vay không đáp ứng đủ điều kiện được ngân sách nhà nước HTLS. 

- Chịu trách nhiệm lập Báo báo quyết toán HTLS theo đúng quy định, định 

kỳ hằng quý/năm và khi kết thúc HTLS. Các khoản vay đã được HTLS trong 

Báo cáo quyết toán phải đảm bảo đúng đối tượng, đáp ứng đầy đủ điều kiện 

được HTLS theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý, đầy đủ, hợp lệ, chính xác của 

hồ sơ quyết toán và số liệu báo cáo đề nghị ngân sách nhà nước HTLS. Thực 

hiện lưu giữ toàn bộ hồ sơ HTLS cho từng khoản vay được HTLS theo đúng 

quy định. 

- Công khai thông tin về HTLS, thời điểm kết thúc HTLS theo Thông báo 

của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; các tổ chức chính 

trị - xã hội nhận ủy thác quận, phường: 

Phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH quận phổ biến, phối hợp triển khai 

và giám sát việc thực hiện chính sách HTLS theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP 

ngày 30/5/2022 của Chính phủ đến người vay theo đúng quy định. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin quận: 

Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 12 phường 

đẩy mạnh công tác truyền thông trên Cổng thông tin điện tử, trên hệ thống loa 

truyền thanh để mọi người dân nắm bắt kịp thời Nghị định 36/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho 

vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết 

43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ 

trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Ủy ban nhân dân 12 phường: 

- Phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH quận trong việc thực hiện HTLS 

theo quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ. 

- Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận là Chủ tịch 

UBND phường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện HTLS 

theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP. 

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. 

(Gửi kèm keo Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ)./. 
 

  Nơi nhận: 

 - CT, PCT UBND quận Đ.V.K; 

 - 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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