
UBND HUYN XUAN TRUONG CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BAN BA! DIN HDQT Oôc lap - Ty' do - Hnh phác 

NGAN HANG CSXH HUYN 

S: 10/NHCS-KH Xuán Tru'&ng, ngày 13 tháng 12 nám 2021 
V/v trin khai thixc hiên di chiu, 

phãri loai  ng cüa khách hang nàm 2021 

KInh gi:ri: 
- Thu trixng các Co quan: Hi Cru chiên binh, Hi Nông dan, 

Hi Lien hip Phii nU, Doàn TNCS HCM, Cong an, Ngân 
hang Chinh sách xã hi huyn; 

- Uy ban nhân dan các xã, thj trân. 

Thirc hin Cong van s 191/BDD-HDQT ngày 07/12/2021 cüa Trithng Ban 
Dai diên HDQT N}JCSXH tinh Nam Dinh ye viêc triên khai thuc hin dôi chiêu, 
phân loai ng cüa khách hang näm 2021, de triên khai thrc hin tot Cong tác dôi 
chiêu, phân loai  nç cüa khách hang vay von các chuong trInh tin diing chInh sách 
do NIHCSXH triên khai thirc hin trên da bàn huyn, qua do, dánh giá diing thirc 
trtng chat luçing tin ditng chInh sách và die ra các giãi pháp nâng cao chat luçmg tin 
dung ti các xã, thj trân trén dja bàn huyn trong thai gian tâi, Ban Dai diên HDQT 
NHCSXH huyn die nghj các Hi, doàn the nhn üy thác; Chü tjch UBND các xã, 
th trân thirc hin mt so ni dung sau: 

1. UBND các xã, thj trân. 

- Thành 1p Ban chi do di chiu, phân loi ng ti dja bàn xã (thj trn) gôrn 
các thành phân: Chü tjch UBND xã (th trân) lam Trithng ban; Dti din Ban giãm 
nghèo; các Hi, doàn the nhn üy thác; Trithng Cong an cap xã; Can b tin diing 
theo dOi dia bàn lam thu k. 

- Phê duyt k hotch di chiu, phân loi nçi ti xã chi tit den tirng thôn 
(xóm, dôi, to dan phô), to Tiêt kim và vay von (TK&VV). 

- Thông báo Danh sách phân Cong thành viên tham gia To di chiu, phân 
loi n den timg To TK&VV gôm các thành phân: Can b N}ICSXH duc phân 
công, To trmng To TK&VV (hoc chü d? an), dai  din Hi, doàn the nhn üy 
thác, tru&ng thôn (xóm, di, to dan phô). Tru?ng hp trên dja bàn có khách hang 
bo di khOi noi Cu trü thi thành phân mi them cOng an viên. 

- Thông bao khach hang viêc dôi chieu no, phân loai no ye thai glan, dia 
diem dOi chiêu, các giây t can mang theo khi dôi chiêu bao gOm: So vay van, Hçp 
dông tin diing hoc các giâyth nhn ng có lien quan, Phiêu giao djch, Biên lai thu 
lãi cüa gân nhât và các giây t khác có lien quan (neu co). 

- Chi do các thành ph.n có lien quan cp xà ph& hp vôi N}ICSXH trin 
khai thrc hin tot vic dôi chieu, phân loi n den tirng mon vay. 

- Can cur kt qua rà soát d& chiu, phân loai nçY, Chü tjch UBND xâ (thj trân) 
cüng Giám dOc N}ICSXH nai cho vay to churc tng kt, dánh giá thirc trng nç trên 
dja bàn và chi do thirc hin các bin pháp xur 1 phü hqp, hiu qua, dung quy djnh. 
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2. Các Hi, doàn th nhn üy thác: 

- Hôi, doàn th cp huyên, cp xã nh.n üy thác phôi hçip chit chê vth 
NHCSXH to chüc triên khai thi.rc hin vic dôi chiêu, phân 1oi ng, tong hçp két 
qua dOi chiêu, phân loai ng. 

- Can cir k& qua di chiu va phan loai  ng cña khách hang, báo cao, tharn 
muu cho ChÜ tjch UBNID cap xã (thj trail) chi do: các b phn chüc nàng dieu tra, 
xác minh nguyen nhan các tnthng hop chênh 1ch (nêu có); xác minh, bô sung 
thông tin (nêu có) dôi vOi tru&ng hop cá h gia dInh không có mt ti dja phuong; 
chi do To don dôc thu nq khó dOi xà tuyên truyên vn dng, yêu câu trà nq dôi 
vol các h chây 5r, nêu h vay có khá näng trà ng van tiêp t1ic chây ST không trâ ng 
thI 1p ho so khOi kin ra co quan pháp 1ut; 1p ho so xO 1 rOi ro dôi vOi các mon 
vay rüi ro do nguyen nhân khách quan theo quy djnh. 

3. Cong an huyn chi dao  TruOng cong an các xà (th trân) tham gia Ban chi 
dto dôi chiêu, phân 1oti nç ti da bàn phii trách. 

4. Ngân hang ChInh sách xã hi huyn: 

- Xây dirng k hotch và phi hcrp vOi các co quan ban ngành lien quan to 

chüc thirc hin dOi chiêu, phân loai nçi, tong hop báo cáo theo huOng dan cUa 
NHCSXH. 

- Chü dng nm bitt din bin tlnh hInh djch bnh Covid-19 trên dja bàn, 
tham mu'u xây dirng và diêu chinh ké hoch dôi chiêu, phân loai nçi thIch trng an 
toàn, linh hott phü hop vOi tInh hInh thrc tê. Trong qua trinh dôi chiêu, phân lo?i 
nq phâi tuân thu nghiêm quy djnh ye phOng chông djch Covid- 19 dôi vOi khách 
hang và can b tham gia dôi chiêu. 

- TOng hop kt qua thirc hin, nhUng tn ti, vuOng mc trong qua trInh trin 
khai báo cáo Ban dai  din HDQT NHCSXH huyn dê kjp thOi chi dto. 

5. Các co quan, don vj, dja phucmg phi hop tp trung trin khai trong qu 
1/2022, den 31/3/2022 co bàn hoàn thành. Sau do tp trung xi1 1 nhüng van dê 
phát sinh, các tru'O'ng hop dàc bit cOn lai  chua dôi chiêu duc, phân dâu thrc hin 
dôi chiêu, phân 1oii nçi xong truOc 3 0/4/2022. 

Yêu cu các Hi, doàn th nhn üy thác, CáC Co quan, don vj có lien quan; 
UBND các xã, thj trân nghiêrn tüc triên khai thirc hin./. 

No'i n/ian: 
- Nhu trên; 
- NHCSXH tinh; 
- Thành viên BDD HDQT NHCSXH huyn; 
- Luu: BDD. 

PHO CHU T!CH  TT UBND HUYN 
Vu Tuãn Du'ong 
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