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Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 
- Các phòng LĐ,TB,XH-DT, Kinh tế Hạ tầng, Nông 

nghiệp và PTNT huyện; 
- Phòng giao dịch NHCSXH huyện. 

 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-NHCS ngày 10/01/2014 của Tổng giám đốc 
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc Ban hành quy định về xây 
dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng trong hệ thống NHCSXH; Thực 
hiện Công văn số 4000/NHCS-KHNV ngày 02/07/2019 của Tổng Giám đốc 
NHCSXH về việc xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020-2022. 
UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các phòng đơn vị trực thuộc như sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trưởng thôn, bản, khối phố, 
khu phố, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức triển khai cho nhân dân 
đăng ký nhu cầu vay vốn năm 2020, khảo sát nhu cầu năm 2021, 2022 để làm cơ 
sở xây dựng kế hoạch tín dụng toàn xã năm 019 (theo mẫu số 01A/NHCS-KH) và 
kế hoạch tín dụng giai đoạn 2020-2022 (theo mẫu 01B/NHCS-KH) gửi về UBND 
huyện (qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện) trước ngày 20/7/2019. 

2. Các Phòng ban liên quan cung cấp thông tin, số liệu cho NHCSXH 
huyện làm cơ sở xây dựng, tổng hợp kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 
2020-2022 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

3. Giao Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổng hợp toàn huyện trình 
UBND huyện phê duyệt trước ngày 22/7/2019 và gửi tỉnh theo đúng thời gian 
quy định. 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Giám đốc 
Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Trưởng các Phòng ban liên quan khẩn trương 
triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- CPVP; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Hoàng Quy 
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