
UBND HYỆN CAO LỘC 

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH 
 

Số:         /BĐD-NHCSXH 
V/v khắc phục những tồn tại 

 theo kiến nghị, cảnh báo của Thanh tra 

Ngân hàng nhà nước 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Kính gửi: 

   - Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 

   - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kết luận Thanh tra số 877/KL-LAS, ngày 26/8/2021 của Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội 

(NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách 

xã hội (NHCSH) huyện Cao Lộc có một số tồn tại như: Một số xã chưa thực 

hiện chứng thực chữ ký của các thành viên hộ gia đình khi thiết lập Giấy ủy 

quyền để vay vốn tại NHCSXH, chữ ký của người vay trên các loại giấy tờ trong 

bộ hồ sơ vay vốn không đồng nhất, phiếu kiểm tra sau cho vay không có chữ ký 

hộ vay hoặc ký không khớp với hồ sơ xin vay, Tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay 

vốn lưu thiếu hồ sơ tại tổ.  

Để khắc phục những hạn chế yếu kém theo kiến nghị, khuyến nghị, cảnh 

báo của Thanh tra Ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của NHCSXH trên địa 

bàn huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Cao Lộc đề nghị 

các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phân chuyên môn thực hiện 

chứng thực chữ ký đối với các thành viên trong hộ gia đình khi lập Giấy ủy 

quyền để làm hồ sơ vay vốn tại NHCSXH huyện theo quy định tại điểm d, 

khoản 2, điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP, ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP, ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 

giao dịch; kiểm soát chặt chẽ chữ ký (hoặc dấu vân tay điểm chỉ) của các bên 

tham gia ủy quyền, tránh ký thay, ký hộ. 

2. Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện nhận ủy thác chỉ đạo hội cấp xã, 

tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt công tác hướng dẫn hộ vay vốn thiết lập hồ 

sơ xin vay đảm bảo đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ chữ ký người vay, đảm 

bảo sử dụng thống nhất một chữ ký trên các loại giấy tờ; đôn đốc hộ vay chấp 

hành trả nợ đến hạn theo phân kỳ ghi trên sổ vay vốn (kỳ con); tăng cường công 

tác kiểm tra sau cho vay đối các với hộ vay vốn; yêu cầu Tổ trưởng tổ Tiết kiệm 



và vay vốn rà soát, sắp xếp lại hồ sơ lưu tại Tổ, bổ sung các giấy tờ còn thiếu 

theo quy định. 

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Cao Lộc đề nghị các 

đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện phản 

ánh về Phòng giao dịch NHCSXH huyện để tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ 

đạo giải quyết./. 
    

Nơi nhận:                            
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT, VX.                                            

 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thịnh 
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