
UỶ BAN NHÂN DÂN 
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Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Xuân Trường, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách 

tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 

theo Nghị định 78/2002/NĐ/CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ 

trên địa bàn huyện Xuân Trường 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về 

Chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị 

(HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc tổ chức tổng kết 20 năm 

triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản số 3680/NHCS-KHNV ngày 09/5/2022 của Tổng Giám đốc 

NHCSXH về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai Nghị 

định số 78/2002/NĐ-CP; 

Xét đề nghị của Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện sau khi thống nhất với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách 

tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 

78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Xuân Trường 

(sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Ông Vũ Tuấn Dương : Phó Chủ tịch TT UBND huyện, 

  Trưởng BĐĐ HĐQT NHCSXH huyện 

- Trưởng ban 

2. Ông Mai Văn Thắng : Giám đốc PGD NHCSXH huyện - Thành viên TT 

3. Ông Đỗ Văn Minh : Chánh VP HĐND-UBND huyện - Thành viên 

4. Bà Vũ Thị Hồng Tươi : Trưởng phòng TC-KH huyện - Thành viên 

5. Ông Nguyễn Công Hoan : Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện - Thành viên 

6. Ông Nguyễn Xuân Trường : Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Thành viên 
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* Mời các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau tham gia Ban chỉ đạo: 

1. Ông Trần Đức Mạnh : Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Thành viên 

2. Bà Phạm Thị Minh Hiếu : Chủ tịch Hội LHPN huyện - Thành viên 

3. Ông Đinh Quang Lại : Chủ tịch Hội CCB huyện - Thành viên 

4. Bà Nguyễn Thị Thu Phương : Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện - Thành viên 

Điều 2. Nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo: 

1. Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết 20 

năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa 

bàn huyện. 

2. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban 

Chỉ đạo; sử dụng con dấu của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, thực hiện 

nhiệm vụ thuộc phạm vi, chức trách được giao. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Ban Chỉ 

đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là cơ quan thường 

trực của Ban Chỉ đạo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã  hội 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

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

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NHCS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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