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V/v tình hình hoạt động tín dụng 

chính sách vùng Tây Nam Bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012 

Kính gửi: 
               - Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; 
               - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ; 
               - Ngân hàng Chính sách xã hội. 

 
Xét báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 118/NHCS-

HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2011 về tình hình hoạt động tín dụng chính sách 
vùng Tây Nam Bộ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, 
Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ tích cực chỉ đạo 
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, Ban giảm 
nghèo tại địa phương, các Sở, Ban, ngành; các tổ chức hội, đoàn thể làm tốt công 
tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kết hợp giữa công tác khuyến nông, khuyến 
công, chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với hoạt động vay vốn từ Ngân hàng 
Chính sách xã hội để nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi; 
tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc sử dụng và hoàn trả vốn 
vay. 

2. Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị trực thuộc; tham mưu cho Ban đại diện Hội 
đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp; phối hợp chặt chẽ với các tổ 
chức hội, đoàn thể để đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay hiệu 
quả và thu hồi nợ quá hạn. 

3. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội 
đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt các chương 
trình tín dụng chính sách. 

Văn Phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, 
thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thủ tướng, các PTTg; 
- VPCP: BTCN, các PCN, 
  các Vụ: TH; TKBT; NC; KGVX,  
  Cổng TTĐT; 
- Lưu VT, KTTH (3) M.Cường 37 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
PHÓ CHỦ NHIỆM 

(Đã ký) 
 

Phạm Văn Phượng 
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