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THÔNG BAO
KM 1un phiên hçp Ban di din H*i dàng quãn trj
Ngãn hang ChInh sách xä hW qun Hoing Mai qu9 112021
Ngây 14/4/202 1, tai trii 56 UBND qun Hoâng Mai, Ban dai diOn HDQT Ngân
hang Chinh sách xã hOi (N}ICSXH) qun Hoàng Mai dà tá chüc h9p phiên thu&ng k5'
d& dánh giá k& qua boat dng cüa Ban dal diOn HDQT NT-ICSXH qu3n qu9 1/202 1 và
trin khai k hoach, nhi0rn vy qu9 11/202 1.
Sau khi nghe Giám dic N}ICSXH qun trmnh bay Báo cáo kt qua hoat dng cüa
Ban dai diOn }IDQT N}ICSXH qun qu9 1/2021, trin khai k hoach nhi0m vx qu9
11/202 1 và 9 kin tham gia cüa các thành viên tham dv cuOc hçp.
Dng clii Trn Qu9 Thai - Phó Chü tjch TJBND qun - Tru?ing Ban Si diOn
HDQT N}-ICSXH qun dánh cao cong tác ph& hcip giOa NHCSXI-1 qun vOi các Phbn
ban, Hôi doàn th nhân vn ày thác, UBND phuông trong viOc triên khai thvc hin
chucmg trInh tin diing chInh sách uu dãi d6i vài hO nghêo và cac d6i tuqng chmnh sá
khác, hoân thành tt nhiêm vi duqc giao, gop phAn tIch crc vào viOc thvc hiOn myc tie
giàm nghèo, tao viOc lam, dam bàn an sinh xA hOi trén dja bàn qun.
Tng du ng các chuang trInh tin dyng chinh sách dn 3 1/3/2021 dat 209.676
tri0u dng, tang 2.416 triOu dng (tj) l tang 1,2%,) so vOi Mu näm (ngun vJn tang
chñ Au & chuvng trinh cho vay Giái quyAt vic 1am 8.915 triu dng, cho vay Nhà &
xâ' hç$i 1.961 triçu dng và chutrng trmnh cho vay ho m&i thodt nghèo gidm & 343 trMu
dng,), vài 4.600 khách hang dang vay vOn. No qua han là 155 tri0u dng chim t9 1
0,07%/tng du no, giàm 35 triu dóng so vOi Mu nãm (phithng Trán Pliü giám 30 friu
dng, phu'thzg Hoàng Van Thy giám 5 triu dng, con 4/14 phir&ng cO dir na qua hçn).
Ngun vn tin dyng chInh sách uu dai cho vay dôi vôi ho nghèo và các dOi
tuçxng chInh sách khác, mang lai hiOu qua thit thrc, gOp phAn thi,xc hiOn mçic tiêu
giàm nghèo, tao viOc lam cho nguM lao dng, dam bàn an sixth xã hQi trén dia bàn
qun. Thông qua các chuong trinh tin dyng chinh sách NHCSXH qun dã giài ngân
cho 420 khách hang ducxc vay vn d d phc vy san xuAt kinh doanh (trong do có 01
hç vay chuvng trInh h nghèo, 6 hg vay vJn chzrcng trInh N/ia & xa h5i; 413 hQ vay
chirang trInh giái quyé't viçc lam gop pIin thu hut và tqo vigc lam on djnh cho gán
1.000 lao dcng trén d7a bàn).
D trin khai thrc hiOn t& nhi0m vy qu9 11/2021. UBND Qun, Ban 5i diOn
HDQT NHCSXH qi4n yêu cau các dan vj trin thai thirc hiOn mOt s nii dung sau:
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1.Si vo'i các thành viên Ban di din HDQT NHCSXH q4n
- Lam vic vOi doàn cong tác cUa Ban di din HDQT NIHCSXH thành ph6 Ha
NQi ye kiêm tra, giám sat hoat dng cUa Ban dai din HDQT qun theo ká ho?ch sO
03/KH-BDD ngày 05/02/202 1 cüa Ban dai dien HDQT NHCSXH Thành ph6.
- Thành viên Ban dai din là lath 4o cac phông, Hi doàn th b6 tn thôi gian thvc
hin kiêm tra, giám sat tai các phu&ng trén ye cong tác trin khai thijc hin the ehucing
trmnh tin dvng chith sách d4a bàn qun nãm 2021 theo ké hoach cüa Ban dai din HDQT
NT4CSXI-I qun dã phé duy.
- Thành viên Ban dai dien là Chü tjch UBND phuông tip tic quan tam chi dao t6
chüc thrc hin cong tác tin ding chith sách, thvc hien ki6m tra vic tri&n khai tin dung
chinh sách trén dja bàn phu&ng theo djth ks' hang qu (mói quj kiém tra It nht 01 t dan
pIi, mç5t s tá TK& VV và mç5t sJ hç5 vay).
- Thàth viên Ban di din là Lath dao HOi doàn th qun:
+Thuc hien kiEm tra, giàm sat hoat dØng iiy thác dôi vó'i Hii doàn thE cp cci sâ
theo k hoach dâ xây dirng;
-4- Chi dao Hti doãn thE phu&ng triEn thai thijc hin hoàn thành chi tiêu kE hoach
tin dzng dirge giao, thu&ng xuyên cUng e6 nâng cao chAt luvng dung, dOn d6c thu h6i rig
qua h?n, phân cOng thim vy cho lath dao h0i php trách cOng tác vay yEn tham gia phién
truc giao dich c6 ctinh tai phir&ng then diing qui dinh cilia NT-TCSX!-T.
+ Chi dao Hti doân thE phu&ng ph6i hcip vói NIHCSXH qun rà soát, thAn chith
hoat dQng cüa To TK&VV theo van bàn 1466/NHCS-TDNN hoàn thành trirót ngày
20/5/202 1.

2. Ngfln hang Chmnh sách xã hW qun
- Barn sat chi dao cüa Chi nhánh NT-JCSXH thành ph6 Ha NOi, Quãn üy, HDND,
UBND qun, Ban 4i din HDQT NHCSXIH qun. N}-ICSXH qun tp thing triEn thai
thvc hin tEt kE ho?ch tang truàng tin dvng nãm 2021 dugc NRC SXH Thành phE,
UBND qun giao.
- Tham muu UBND qu3n kin toàn lai các thành viên Ban di din khi cO sr thay
dEi dam bào ho?t dng cüa Ban di din HDQT thông bj gián doan.
- Ph6i hgp vâi Phông Lao dQng TB&XH, PhOng Tài chinh KE hoach báo cáo
UBND qu4n tiEp tvc quan tam bE sung nguEn yEn üy thác sang N}-ICSXH qu.n dE
cho vay Giài quyEt vic lam nàm 2021.
- Tham muu UBND qun, Ban dai dien HDQT NRC SXH qun ban hành van bàn
clii dao IJIBND phu&ng Tan Mai, Hii doàn the nhn yEn üy thác trong vic thvc hin cüng
cE, nãng cao chAt lugng tin diing, dOn dEc thu hEi ng qua hn theo dáng qui djnh.
- TriEn thai thvc hin dEng bQ càc giài pháp dE dAy manh cong tác buy dng
yEn, thAt là buy drig yEn tü dan cii, các tE chüc, ca nhan tren dja bàn. PhEi hgp vOi
Hi doàn the nhn yEn üy thác tuyen truyen, 4n dQng cac tE vien tE TK&VV tham
gia gun tiEn tiEt kim.
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- Ti6p tue tri&n khai thixe hiên Quy6t djnh s6 02/2021/QD-TTg v& vic sira Mi b6
sung mt s6 Di&u cüa Quyát djnh s6 28/20 1 5/QD-TTg cüa Thu tu&ng ChInh phu v tIn
dmg eho vay Mi vOi h mOi thoát nghêo. Nghj ctjnh s 49/2021/ND-cP ngây 01/4/2021
cUa ChInh Phü sàa Mi, b6 sung môt s6 Di&i eüa Nghj djnh s6 100/2015/ND-CP ngày
20/10/20 15 cüa Chmnh phü v6 phát tri6n và quân 1' Nba 6 xa hi.
- Tri6n thai giái ngãri kjp thM ngu6n v6n môi b6 sung và nguôn v6n thu cho vay
quay vông d6n cáo Mj tuçrng thp hudng, ph6i hçrp v&i Hi doàn th6, t6 TK&VV $p
trung v6n cho vay Mi vOi t6 TK&VV có du ncr duOi 1 t5' dbng, don Me thu Mi nq qua
han, rà soát kiên toàn eác thành vien eüa T6 TK&VV thea van bàn 1466/N}-ICS-TDNN
hoàn thành truóc ngày 20/5/202L
- Thirc hin nghiêm the cong tác phông ch6ng djch Covid-19 thea ehi dan cüa
UBND Thành ph6 và eüa UBND Qun, dam bào an man süc khôe eho can bO
NIHCSXH, kháeh hang Mn giao djeh t4i trii sâ cu quan và tai dim giao djch.
- Ph6i hçxp vôi UBND phix&ng, Hôi doàn th&, T8 TK&VV xây dmg k hoach
tri6n thai, thuc hiê Mi chiu, phân 1°aj na vay tOi 100% khách hang dang vay v6n ti
NIHCSXH theo COng van s6 2844/NT-ICS-QLN ngày 13/8/20 15 eüa NHCSXH.
- Ph6i hçrp vOi UBND phuäng t6 chüe l&p tp hu.n cho Mi tuqng là Trutng
Ban giàm nghèo, T6 tnthng T6 dan ph6, T6 tru&ng to TK&VV v cong tao tri6n
th'rc hiên và qun 12 v6n tin dung chinh sách tii ccr sà.
- Thuc hiên tãt cOng tao thông tin tuyén truyén ye ehü truung tin dung 6h1
sách uu dãi cUa ChInh phü, ph6l hcxp voi các phàng ban có lien quan viM bài
hinh ành dang trén cáo ca quan báo dài, e6ng thông tin din tü eUa Qun.
3. Dôi vói Uy ban nhãn dan các phu'?rng
- Ti6p tic quan tam tao di8u kin eho cáo Mi tuqng hO nghèo, hO cn nghèo và
cáo Mi tuqng ehinh sáeh khác duge vay v6n d8 san xuAt kinh doanh, giài quyM vic
lam eho nguäi lao dng.
- Chi d tO truOng t6 dan pM, TO truâng T6 TK&VV, Hi doàn the nhn üy thác
lam t6t cOng the binh xét, xac nhn, phé duy cáe Mi tuqng dü diu kin vay v6n, dam
baa dáng M tuçrng; kjp th&i nm b&t tinh hInb vay v6n tai t6 dan ph6 d xà l tát nhUng
vuâng mAc phát sinh trong qua trInh vay v6n.
- Chi dao Hôi doàn th6, T6 TK&VV ph6i hçrp vó'i NHCSXFI qun thve hin rà
soát, chAn chinh hoat dOng cüa T6 TK&VV thea van bàn 1466/NHCS-TDNN hoàn
thành truOc ngày 20/5/2021. DOn Mc, xfr I' thu Mi nq qua han; thu&ng xuyên rà soát
nq, nm bAt thông tin v& mon vay dác biêt là cáo mon ncr dEn han dE cO bin pháp xCr
1' nq kjp th&i thea quy djnh.
- Ph6i hcxp NHCSXH qi4n t6 ehüc lap tp hun eha Mi tuqng là Tru&ng Ban
giãm nghêo, To truâng T6 dan ph6, TO twang t6 TK&VV v cong tao trMn thai thrc
hin và quãn Iy" v6n tin ding chinh sách tai ca sà.
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- Tao di&u kiin dia dim giao djch cho N}ICSXH qun vào ngày giao djch cô
djnh tai UBND phuOng dam bão an toàn v& tãi san, con ngithi trong thai gian giao
djch tai phu6ng.
Thông baa nay duqc gui dEn các thành vién Ban dai din HDQT NHCSXH
qun, Hi doàn thE cüa qun, NT4CSX}1 qun vã UBNID các phutng dE lam cAn cfr
triEn khai thtrc hin./.
TL. CHU T!CH
KT. CHANH VAN PHONG
VAN PHONG

No'inhân:
Dê
- Chà tjch UBND qfln;
- Ban d?i din NHCSXH Thânh phô; bdo
- Trutng BOD HDQT NHCSXH qun; J cáo
- Thanh vên BDD HDQT NHCSXH qun;
- NHCSXH q4n;
- UBND 14 phu&ng;
- Cong TTDT qun;
- Liru: VT.

Oang Thj Lé
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