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         Kính gửi:    

- Các cơ quan: Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội CCB, 

Đoàn TNCS HCM, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 243/UBND-VP6 ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 

30/5/2022 của Chính phủ, để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời, 

hiệu quả, đúng đối tượng nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội theo các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ đã ban hành, UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung triển 

khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai thực hiện 

hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ 

chức rà soát, nhận diện đối tượng và xác định nhu cầu vay vốn phù hợp với các đối 

tượng thụ hưởng để thực hiện hiệu quả nguồn vốn được giao. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất 

theo quy định tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Phát huy vai trò của 

Trưởng thôn, xóm đại diện cho chính quyền cơ sở tham gia giám sát ngay từ khi 

bình xét cho vay tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); kịp thời phối hợp tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở; xử lý nghiêm những 

trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi. 

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách cho vay ưu đãi 

của NHCSXH trên hệ thống truyền thanh để nhân dân biết và giám sát quá 

trình thực hiện. 

2. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác: 

- Tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo 

Nghị định 36/2022/NĐ-CP đến các đối tượng thụ hưởng, các đối tượng tham gia 

hoạt động nhận  ủy thác từ NHCSXH; thường xuyên rà soát, tổng hợp nhu cầu vay 

vốn đối với các chương trình tín dụng đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng vốn vay 

đúng  mục đích làm cơ sở để thụ hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng kiểm tra trước, 

trong và sau khi cho vay đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất 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 hỗ trợ lãi suất thì báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời phối hợp 

NHCSXH thu hồi toàn bộ số vốn vay không đúng đối tượng hoặc sử dụng vốn vay 

không đúng mục đích (nếu có); số tiền đã hỗ trợ lãi suất trước đó của số vốn vay 

không đáp ứng đủ điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất; kịp thời 

thông tin về các cá nhân, đơn vị trục lợi chính sách để xử lý theo quy định. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính 

sách của Nhà nước về tín dụng chính sách, đặc biệt là các chính sách mới, các 

chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đến các cấp, các 

ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát; phản ánh kịp thời tác động tích 

cực từ chính sách hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị Quyết số 11/NQ-CP của 

Chính phủ. 

3. Phòng giao dịch NHCSXH huyện: 

- Chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách 

hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn 

huyện, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

- Lập kế hoạch hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn năm 2022 và 2023, 

tổng hợp dự kiến nhu cầu kinh phí hỗ trợ lãi suất làm cơ sở trình NHCSXH cấp 

trên giao hạn mức hỗ trợ lãi suất hằng năm. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, 

quyết toán hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP và 

hướng dẫn của NHCSXH. 

- Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tại cơ sở, các tổ 

chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức triển khai, hướng dẫn thủ tục và thông 

báo thông tin về hỗ trợ lãi suất, thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất,… tới các đối 

tượng thụ hưởng, các Tổ TK&VV, các đơn vị liên quan và niêm yết tại các Điểm 

giao dịch xã, thị trấn đảm bảo công khai, minh bạch. 

- Thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn 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 hỗ trợ lãi suất. Thực hiện lưu trữ toàn bộ 

hồ sơ hỗ trợ lãi suất cho từng khoản vay được hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định. 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động; 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền và tập huấn cho cán 

cán bộ tham gia hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện và Chi nhánh 

NHCSXH tỉnh theo quy định. 
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4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Thực hiện tốt chức năng giám 

sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò 

nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước và chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tín 

dụng chính sách xã hội đến với người dân, nhất là các đối tượng được thụ hưởng. 

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

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
  

Nơi nhận: 
- NHCSXH tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;             

- Như trên; 

- Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện; 

- Lưu: VT, NHCSXH. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH TT 
 

 

 
 

 

Vũ Tuấn Dương 
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