
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH 
 

Số:          /BĐD  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình 

cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn 

 TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 

    

Kính gửi:  

 

 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 

- Các Tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
 

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV (sau đây gọi tắt là Quyết định số 

05/2007/QĐ-TTg); Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 về tín 

dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết 

bị phục vụ học tập trực tuyến (sau đây gọi tắt là Quyết định số 09/2022/QĐ-

TTg) của Thủ tướng Chính phủ. 

Để đảm bảo thực hiện tốt chính sách tín dụng đối HSSV có hoàn cảnh khó 

khăn; Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Lạng Sơn đề nghị: 

1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

Chủ động phối hợp với cơ quan báo, đài, các phòng, ban, ngành liên quan, 

các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND các phường, xã tổ chức thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân và các đối 

tượng thụ hưởng về việc nâng mức cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg và chính sách tín dụng đối với 

học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học 

tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Văn phòng, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

Phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh đăng tải các tin, bài tuyên truyền 

về 2 chính sách tín dụng theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg và Quyết định số 

09/2022/QĐ-TTg trên Công thông tin điện tử của thành phố.  

3. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

Chỉ đạo Trưởng các khối phố, thôn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc 

nâng mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên và chính sách cho vay học 
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sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập 

trực tuyến đến người dân và các đối tượng được thụ hưởng; tổ chức bình xét 

công khai, dân chủ, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng. 

Thực hiện xác nhận các đối tượng thụ hưởng đảm bảo đúng quy định của 

Nhà nước về các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống 

trung bình theo đúng quy định, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 (có bố, mẹ hoặc bố mẹ chết do dịch Covid-19). 

4. Đề nghị các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác thành phố 

Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện cho 

vay đối với các chương trình tín dụng ngay tại Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tiếp 

tục thực hiện tốt các nội dung nhận uỷ thác cho vay với NHCSXH. 

5. Đề nghị Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Chủ trì phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan đẩy mạnh việc đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chính sách tín 

dụng theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg và Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy;                      

- TT HĐND TP;                         

- CT, các PCT UBND TP; 

- Ban KTXH HĐND TP; 

- C, PCVP; 

- TB và các TV BĐD HĐQT NHCSXH TP; 

- Trang TTĐT TP: 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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