
UBND HUYN XUAN TRU'ONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN IMI DIN HDQT NHCSXH Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: 03/2020/NQ-BDD
Xuán Truàng, ngày 14 tháng 7 nám 2020 

NGH QUYET 
Phiên h9p thtrong k' HDQT Ngân hang CSXH huyn Xuân Truo'ng 

Ngày 14 tháng 7 näm 2020, Ban Di din Hi dông quail tr Ngân hang 
ChInh sách xã hi huyn Xuân Truèng (BDD HDQT NHCSXH) h9p phiên 
thi.thng kS'  d dánh giá kt qua hoat dng qu II näm 2020 và triên khai 
phucrng huàng hot dng qu III nãm 2020. 

Ding chi Vu Tu.n Diiang - Phó Chü tjch Thung trçrc UBND huyn - 
Trithng Ban dai  din Hi dng quãn trj Ngân hang CSXH huyn chü trI phiên 
hçp. Tham di,r có các ctng chI là thành viên Ban dai  din Hi dông quân trj 
và lãnh do Ngân hang CSXH huyn. 

Sau khi nghe dng chI Phó Giám dc phii trách PGD NHCSXH huyn 
trInh bay d thão báo cáo kt qua hot dng qu II nàm 2020 và trin khai 
phixcing hrng hot dng qu III näm 2020, kin phát biêu cüa các thành 
viên di,r hçp, dng chI Vu Tu.n Ducing — Phó Chü tjch Thu?mg trirc UBND 
huyn - Trixâng Ban dai  din HDQT Ngân hang CSXH huyn théng nht: 

QUYET NGH!: 
A 9 A I. Ye ket qua hoit d9ng Quy II nam 2020: 

A 9 A At A 9 A 1. Hoyt d9ng cua Ban diii diçn H9i dong quan tr! Ngan hang CSXH 
huyn: 

Trong qu II và 6 tháng Mu nAm 2020, duOi sir chi do cüa Ban Giám 
doe NHCSXH tinh, Ban di din Hi dOng quân trj Ngân hang ChInh sách xã 
hi huyn, Phông giao djch Ngân hang CSXH huyn dã duy trI hott dng theo 
dung các quy dnh ye chInh sách tin dirng, dam bão an sinh xã hi trên dja bàn: 
Dã tham mixu chi dao  các xâ, thj trân thu&ng xuyên kin toàn các T tit kim 
vâ vay von hot dng không hiu qua, don nay trên dja bàn huyn không có t 
yOu kern. Dä tham mu'u tich circ cho các cap chInh chInh quyên trin khai t& 
chi thj sO 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 nàm 2014 cüa thixô'ng trixc Ban bI this. 
Qu 112020 UBND huyn Xuân Tnrmg chuy6 s tin 300 triu dng. Tng 
so dis nguôn von ngân sách huyn dä chuyn sang N}ICSXH d cho vay di 
vói h nghèo và các di tuçrng chinh sách khác là 1.3 00 triu dng. 

2. Hoit dng nghip viii cüa Ngân hang CSXII: 
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Tng ngun vn duçic giao näm 2020 là 283.403 triu dng (tang so vói 
näm 2019 là 8.119 triu dông, t l tang tru&ng dt 2,95%). Bao gm: 

- Ngun vn tr ngân sách trung uong: 279.553 triu dng; 

- Ngun vé,n üy thác tai  dja phuung là 3.850 triu dng. Trong do: 

+ Nhcn tf' UBND tinh Nam Djnh s tin là: 1.150 triu dng; 

+ Nhan tfc UBND huyn Xuán Trtthng s tien là: 1.300 triu dng, 

+ N/ian ty thác tir UBND các xã, thj trá'n s tin là: 500 triu a'ng. 

+ N/ian iy thác tir doanh nghip trên dja bàn s tin là: 900 triu 
a'óng. 

- Dn 30/6/2020 PGD NHCSXH huyn dâ giâi ngân cho 1.870 luçit 
khách hang vay vn mói và 21 lucit h vay HSSV k' tip theo, doanh s cho 
vay dat  5 8.969 triu dông, doanh s thu nq 5 1.109 triu dng. Tang s h cOn 
du nç là 11.639 h vói s vén cho vay các chuong trInh dat:  283.138 triu 
dng, tang so vOi du näm 7.860 triu dông, t5' l tang truâng dat  2,85%, so 
cüng k' nãm ngoái tang 8.455 triu dng. T' l hoàn thành 99,9% k hoach 
duçc giao. 

3. Cht Iu'qng tin diing: 

Hin nay tng nçi x.0 là: là 334,16 triu dng chim 0,12%/tng di.r nçi, 
tang 59,5 triu dng so vOi du näm và tang 44,5 triu dông so cüng kS'  näm 
ngoái. Ngân hang CSXH huyn thi.r&ng xuyên phôi hçip vâi chInh quyên dja 
phucing; Hi, doàn th nhn ñy thác, To trithng To TK&VV tim mi bin 
pháp lien h vi các h vay vn bO di khOi dja phuong g1ri tiên ye dê trâ nç 
ngân hang. Kjp thai hithng dn hoàn thin h so xir l ng bj rñi ro do các 
nguyen nhân khách quan không có khâ näng thu hôi theo Quyêt djnh so 

15/Qf) HDQT ngày 27 tháng 01 näm 2011 cüa Chü tjch HDQT NT-IC SXH. 

4. Cong tác u' thác: 

Trong thi gian qua các T trtthng T TK&VV, Hi, doàn th nhn u' 
thác các cp xà, thj trn, huyn dã phi vol Ngân hang ChInh sách dê chuyên 
tài vn dn các di tuçlng thii huOng kjp thOi, hiu qua. 

Tuy nhiên, mt sO Hi, doàn the nhtn u thác cap xã, To truOng To 

TK&VV cOn chua thirc hin dy dU các khâu trong hçip dng u' thác, u 

nhim d k) kk vOi ngân hang nhu: Vic kim tra cüa Hi, doàn th con 

mang tInh hlnh thüc và thiu tir giác; mt s Hi, doàn th chua chap ch.p 

hành thOi gian giao djch theo ljch c djnh, ngày giao djch dn muon  hoc có 

mt chi d dim danh, ghi ten; không giám sat don dc t truOng trà lâi và 

don dc h vay dn han  trà gc; mc dü vic tuyên truyn huy dng tit kirn 
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qua t c bàn di vào n nap, song vic tuyên truyn buy dng vn tii cong 

dng dan cu chua hiu qua; vic tham mini cüa HQi, doàn th cho chInh 

quyn dia phiicng trong vic thuc hin tin dicing chInh sách cèn nhiu htn chê 

nhu: khi có na qua han xây ra vic dua ra các giâi pháp con rt bj dQng, cOn 

trOng ch ' li, chija chü dng x1r l ngay tti cci s. 

II. Phuong hir&ng, nhim viii tho'i gian tó'i: 

1. D nghj die ChU tjch UBND các xâ, thj trAn: 

- Chi dao  các Hi doàn th nhn üy thác, T tit kim và vay vn thung 

xuyên rà soát di tucing trong danh sáeh h nghèo, h c.n nghèo và h mri thoát 

nghèo có dü diu kin và thu cu vay vn giüp cho các d& ttxçTng chInh sách tip 

cn ngutn vn ixu dãi ciia ChInh phü kp thOi, có hiu qua. 

- Quán trit Hi, doàn th then üy thác; T tru&ng T tit kim và vay 

vn thirc hin nghiêm tüc vic blnh xét, thit 1p h sc vay vén dam bão dang 

di ti.rçYng thii hix&ng, dung quy djnh, bão dam an toàn von. 

- Chi dto tip tic cUng c và nâng cao ch.t hrqng tin dimg trên dja bàn 

x, thj trn dc bit là nht1ng ca s& cht h.rcng tin diing yu kern. 

2. Ngân hang Chinh sách xä hi huyn. 

- Tham mini cho UBND huyn cUng c kin toàn Ban dai  din Hi 

dng quán trj NHCSXH huyn d chi dao  hoat dng ngay sau khi Di hi Dáng 

b các xã, thj trn và cci quan don vj lien quan hoàn thành. 

- Tham mini cho Ban di din Hi dng quãn trj huyn trong cOng tác 

hot dng thuc lTnh c ngành trên dja bàn và thçrc hin cOng tác kirn tra giám 

sat theo dung k hoach  nm 2020. 

- Phi hçip vói Hi, doàn th nhn üy thác cp huyn thrc hin tp 

hun nghip vi cho Hi, doàn th nhn Uy thác và Ban quãn l T 

TK&VV, Tri.rng xóm (dci,  t dan ph) theo k hoach. 

3. D nghj Phông TC-KH huyn tip tic tham muu cho UBND 

huyn can di và chuyn b sung v6n ngân sách sang Ngân hang CSXH 

huyn d thirc hin cho vay h ngheo và các di tirng chInh sách khác. 

4. D nghj các Hi, doàn th nhn üy tháe các ep, thành viên Ban 

Dti din HDQT NHCSXH tiêp tic nâng cao vai trO, trách nhim trong 
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PHO CHU TICH TT UBND HUYN 
Vu Tun Dirong 

cong tác ph& hçp chi dao  hot dng và thirc hin cong tác kim tra giám 

sat theo k hoch. Tang ct.thng phi hçip vi Ngân hang ChInh sách xä hi 

trong vic thirc hin các nhim vii có lien quan dn ho?t dng tin diing 

chInh sách. 

Yêu cu các thành viên Ban Di din HDQT Ngân hang CSXH huyn, 
Giám dc Phông giao djch Ngân hang CSXH huyn, Chü tjch UBND các xã, 
thj trn t chi'rc thirc hin t& Nghj quyêt nay]. 

No'i nit in: 
- BDD HDQT NHCSXH tinh; 
- Thtthng trijc HU, UBND huyn; 
- BDD HDQT NHCSXH huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Li.ru: NHCSXH huyn. 
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