
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 
Số:         /UBND-NHCSXH 

V/v thực hiện giảm lãi suất cho vay 

các chương trình tín dụng chính sách 

theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 

26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Xuân Trường, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS HCM, Ngân hàng 

Chính sách xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 483/UBND-VP6 ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính 

sách theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ, để kịp thời hỗ trợ khách hàng vay vốn Ngân hàng CSXH, nhất là trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, UBND huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức 

đoàn thể tham gia ủy thác thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: 

- Thực hiện giảm lãi suất các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn 

vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện. Đồng thời, rà soát các chương trình tín dụng 

chính sách thuộc các nguồn vốn ủy thác khác trên địa bàn, báo cáo, tham mưu 

UBND huyện để tổ chức thực hiện giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 

1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên 

quan. 

- Tổ chức phổ biến, triển khai đến toàn thể cán bộ NHCSXH thực hiện 

nghiêm các nội dung giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách 

trên địa bàn theo đúng Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 16/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Kiểm tra, đối chiếu đảm bảo tính chính xác của số liệu giảm lãi. Kết thúc 

thời gian giảm lãi, công khai danh sách khách hàng được giảm lãi tại Điểm giao 

dịch xã để thực hiện giám sát. 

2. Các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác: 

- Các Hội, đoàn thể cấp huyện, cấp xã nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm & vay vốn 

phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm lãi suất 

cho vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ đến người vay vốn bằng các hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện 
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thông tin đại chúng, lồng ghép trong các hội nghị, niêm yết công khai tại Điểm 

giao dịch xã,… 

- Hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của Hội cơ sở, Tổ Tiết kiệm & 

vay vốn trong việc triển khai đến khách hàng vay đảm bảo công khai, minh bạch, 

đúng đối tượng. 

- Thông báo kịp thời đến các đối tượng khách hàng được hưởng chính sách 

giảm lãi, đặc biệt quan tâm đến các trường hợp khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ 

vay được khoanh sau khi giảm lãi, đảm bảo các đối tượng thụ hưởng được nhận 

đúng, đủ số lãi được giảm. 

3. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cấp xã phối hợp 

với NHCSXH triển khai thực hiện tốt chính sách giảm lãi suất cho vay trên địa 

bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết và thực hiện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NHCSXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH TT 
 
 

 

 

 

Vũ Tuấn Dương 
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