
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH QUẢNG TRỊ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:         /UBND-KGVX Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2022 
 

 

V/v phối hợp thực hiện Nghị định số 
số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ về 

hỗ trợ lãi suất đối với các khoản 
vay tại Ngân hàng CSXH 

 

    

  Kính gửi:   
            - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

            - Các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh; 
                                                 - Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh;  

                                                 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ 
về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, 
nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách 

xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc 
hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội; UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 
hiện một số nội dung sau: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: 

Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi 

suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 
36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ. 

2. Các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh: 

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với 

các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-
CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ. 

- Chỉ đạo Hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay 

tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 
30/5/2022 của Chính phủ đến người vay theo đúng quy định; thực hiện cho vay 

đúng đối tượng, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo việc hỗ trợ 
lãi suất theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: 

- Chủ động, phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội, đoàn 
thể nhận ủy thác cấp tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát 

việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 
30/5/2022 của Chính phủ đến người vay theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện một số 
công việc như sau: 



+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách hỗ 
trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị 
định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ đến người vay được 

biết. 

+ Thực hiện công khai thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất tại trụ sở làm 
việc, điểm giao dịch xã và thông báo cho UBND, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác 
cấp xã, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn để thông báo đến khách hàng.  

+ Lập kế hoạch hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn từng năm 2022 

và năm 2023. 

+ Thực hiện cho vay đúng đối tượng, kiểm tra trước, trong và sau khi cho 
vay để đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của pháp luật. Nếu phát 
hiện khách hàng vay vốn không đáp ứng đủ điều kiện được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ lãi suất thì có trách nhiệm thu hồi: toàn bộ số vốn vay không đúng đối 
tượng và/hoặc sử dụng vốn vay không đúng mục đích (nếu có); số tiền đã hôc 

trợ lãi suất trước đó của số vốn vay không đáp ứng đủ điều kiện được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ lãi suất. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay 
tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 

30/5/2022 của Chính phủ đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện 
và giám sát; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện cho vay đúng đối tượng; Hội, đoàn thể 
nhận ủy thác cấp xã kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo việc hỗ 

trợ lãi suất theo đúng quy định của pháp luật. 

Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên ./.  

 

 
 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như trên; KT. CHỦ TỊCH 

- Ngân hàng CSXH Việt Nam; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH; 
- Chi nhánh NHNN tỉnh;  
- TV. BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh; 
- CVP, các PVP; 
- Lưu VT, KT, KGVX. 

 
 

 Hoàng Nam 

 

 

 

 



 


		2022-06-10T11:20:37+0700


		2022-06-10T14:12:27+0700


		2022-06-10T14:12:27+0700


		2022-06-10T14:12:27+0700


		2022-06-10T14:12:27+0700




