
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THANH THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:            /UBND-TCKH Thanh Thủy, ngày        tháng       năm 2022 

V/v triển khai thực hiện các 

chương trình tín dụng chính sách 

theo Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 30/01/2022 của Chính phủ. 

 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội, 

huyện Thanh Thủy; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
[ 

Thực hiện Văn bản số 830/ UBND-KTTH  ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo 

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế- xã hội; Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo một số nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn 

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với 

NHCSXH cấp huyện trong quá trình triển khai cho vay các chương trình tín 

dụng trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân để 

biết, thực hiện và giám sát; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh 

(Đính kèm Nghị quyết số 11/NQ-CP). 

2. Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn 

vị liên quan tổ chức triển khai, kịp thời, đúng quy định; hướng dẫn các đối tượng 

thụ hưởng chính sách hoàn thiện hồ sơ vay vốn để cho vay theo quy định. Kịp 

thời báo cáo, tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 

trình triển khai thực hiện tại cơ sở. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện; 

Trung tâm Văn hóa TT-DL & TT tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

chính sách; thực hiện tốt chức năng giám sát quá trình tổ chức thực hiện, bảo 

đảm việc triển khai chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh 

bạch; kịp thời phản ánh thông tin về các tổ chức, cá nhân lợi dụng, trục lợi chính 

sách để xử lý theo quy định. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Phòng 

giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên; báo cáo kịp thời các tồn tại, vướng 

mắc qua phòng Tài chính- Kế hoạch để tổng hợp, tham mưu UBND huyện xem 

xét giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TT điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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