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     Kính gửi:  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 
- UBND các phường, xã. 

 
    

Ngày 22/02/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành Quyết định số 
12/QĐ-HĐQT về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo 
đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và Tổng Giám đốc 
NHCSXH đã có văn bản hướng dẫn số 866/NHCS-TDNN về việc nâng mức cho 
vay và thời hạn cho vay tối đa. Theo đó, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay phát triển kinh tế - xã hội 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ từ 50 triệu đồng/hộ vay lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải đảm 
bảo tiền vay; nâng thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 60 
tháng lên 120 tháng. 

Đợt nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa lần này lên gấp 2 lần so 
với quy định cũ, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để sản xuất, kinh doanh của các đối 
tượng và phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu 
tư dài hạn. Đây là một giải pháp đột phá trong đồng hành cùng người nghèo 
thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”. 

Để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình 
được thụ hưởng kịp thời nắm bắt chính sách này. UBND thành phố yêu cầu các 
cơ quan, đơn vị thành phố có liên quan, UBND các phường, xã; đề nghị các tổ 
chức chính trị - xã hội thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội thành phố 

- Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn 
trực thuộc tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ 
nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho 
vay tối đa theo chính sách này. Đồng thời rà soát nhu cầu vay vốn để phối hợp 
với NHCSXH triển khai cho vay đáp ứng nhu cầu vốn để sản xuất, kinh doanh 
của các đối tượng thụ hưởng. 
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- Chỉ đạo cơ sở làm tốt vai trò giám sát ngay từ khâu bình xét cho vay 
đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng; hướng dẫn hộ vay xác định nhu 
cầu vốn phù hợp với phương án sản xuất, kinh doanh. Các tổ chức chính trị - xã 
hội thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra sau cho vay, giám sát chặt chẽ hộ vay sử 
dụng vốn đúng mục đích; ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng việc mức cho 
vay cao để vay ké, tham ô, chiếm dụng vốn. 

2. UBND các phường, xã 

- Thực hiện tuyên truyền về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối 
đa theo nội dung văn bản số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 của Tổng Giám 
đốc NHCSXH trên kênh truyền thanh của cơ sở liên tục trong 5 ngày kể từ ngày 
nhận được văn bản này. 

- Chỉ đạo Trưởng các thôn, khối tuyên truyền đến nhân dân trong các buổi 
họp thôn, khối đồng thời tiến hành khảo sát nhu cầu vay vốn của các đối tượng 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để nắm bắt và kịp thời phối hợp với 
NHCSXH triển khai cho vay phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các hộ. 
Đối với các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không đủ điều kiện vay 
vốn (không có sức lao động, già cả neo đơn, ốm đau thường xuyên, lười lao 
động...)  yêu cầu tổng hợp danh sách có xác nhận của Lãnh đạo UBND cấp xã 
để báo cáo UBND thành phố (qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh tổng hợp) trước 
ngày 31/3/2019.  

(Kết quả khảo sát nhu cầu vay vốn và Danh sách hộ không đủ điều kiện 
vay vốn theo mẫu biểu gửi kèm theo Công văn này) 

- Chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn kết giữa đầu tư các mô 
hình kinh tế với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội và tiêu thụ sản phẩm hàng 
hóa để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận từng bước nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn. 

3. Đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh 

Đề nghị bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền trên kênh truyền hình 
của tỉnh việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa theo Quyết định số 
12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH và 
văn bản số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 
Thường xuyên truyên truyền về các hộ gia đình sử dụng vốn vay NHCSXH để 
sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thoát nghèo bền vững. 

4. Văn phòng HĐND-UBND thành phố  

Tuyên truyền việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa theo nội 
dung văn bản số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 của Tổng Giám đốc 
NHCSXH trên Trang Thông tin điện tử thành phố. 

5. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn 

- Niêm yết Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị NHCSXH và văn bản số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 
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của Tổng Giám đốc NHCSXH tại Bảng niêm yết công khai các chính sách tín 
dụng ưu đãi ở các phường, xã. Phổ biến cho các hội đoàn thể, Tổ Tiết kiệm và 
vay vốn, hộ vay vốn tại các phiên giao dịch phường, xã hàng tháng.  

- Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã và các tổ chức hội đoàn thể nhận 
ủy thác triển khai giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh 
doanh của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. 

- Tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu vay vốn và danh sách hộ không đủ 
điều kiện vay vốn từ các phường, xã báo cáo UBND thành phố đúng thời gian 
quy định. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố có liên quan, 
UBND các phường, xã; đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Đài Phát 
thanh - Truyền hình tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai 
thực hiện. 

(Gửi kèm Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Chủ tịch Hội 
đồng quản trị NHCSXH và văn bản số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 của 
Tổng Giám đốc NHCSXH)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- BĐD HĐQT NHCSXH TP; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP; 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nông Bích Diệp 
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