
 

 

 

   Kính gửi:   

 - Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; 

 - Đài truyền thanh - truyền hình huyện; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

               

Thực hiện Quyết định số 28/2015/ QĐ- TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo và Quyết định số 02/2021/ QĐ- 

TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 28/2015/ QĐ- TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín 

dụng đối với hộ mới thoát nghèo về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.  

UBND huyện Đoan Hùng yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH huyện; Đài 

truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (gọi chung cấp xã) triển khai 

làm tốt một số nội dung sau: 

1. Đài truyền thanh - truyền hình huyện: Làm tốt công tác truyền thông trên 

cổng thông tin điện tử và bản tin trên loa phát thanh về chính sách đối với hộ mới 

thoát nghèo.  

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo đài truyền thanh thực hiện việc 

tiếp sóng đài phát thanh của huyện và thực hiện đưa tin về chính sách đối với hộ 

mới thoát nghèo được tiếp tục vay vốn tại NHCSXH.  

3. Phòng giao dịch NHCSXH huyện quán triệt tới từng cán bộ, người lao 

động trong đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho 

vay đối với hộ mới thoát nghèo đến các đơn vị nhận ủy thác, tổ TK&VV và hộ vay 

được biết và thực hiện. 

4. Hiệu lực thi hành: Bắt đầu kề từ ngày: 30/3/2021. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH huyện; Đài 

truyền thanh – truyền hình huyện; Chủ tịch UBND cấp xã phối hợp tổ chức triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực 

tiếp về Phòng giao dịch NHCSXH huyện để được hỗ trợ giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                                                                         
- Như kính gửi;                                                                                                    

- CT và các PCT UBND huyện;   

- Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện;  

- CVP, PCVP UBND huyện; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- HĐT nhận UT cấp huyện; 

- HĐT nhận UT cấp xã; 

- Lưu: VT, NHCSXH. 
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Nguyễn Anh Hùng 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐOAN HÙNG 

 

Số:        /UBND - NHCSXH 
V/v tiếp tục thực hiện Chương trình cho 

vay đối với hộ mới thoát nghèo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đoan Hùng, ngày       tháng 3  năm 2021 



  

 

 

 

 

 


		hungna@phutho.gov.vn
	2021-03-01T15:34:21+0700
	Location
	Nguyễn Anh Hùng
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-01T16:16:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng<ubdoanhung@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-01T16:16:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng<ubdoanhung@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-01T16:16:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng<ubdoanhung@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




