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CÔNG ĐIỆN 
Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho vay chương trình tín dụng đối với  

học sinh, sinh viên và các chương trình tín dụng khác 
 

 
Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội điện 

 
- Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố. 

 

Nhằm kịp thời giải ngân vốn cho vay chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh 
viên học kỳ I năm học 2011 - 2012 và các chương trình tín dụng chính sách khác theo kế 
hoạch tăng tín dụng năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thực hiện an 
sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Tổng 
giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) yêu cầu Giám đốc Sở giao dịch, Giám 
đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai ngay một số nội dung công việc sau: 

1. Giám đốc chi nhánh tỉnh, thành phố tập trung nhân lực, phương tiện và các điều 
kiện cần thiết khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại địa 
phương theo chỉ tiêu kế hoạch đã được Tổng giám đốc thông báo, trong đó đặc biệt lưu ý tới tiến 
độ giải ngân chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2011 - 2012. 
NHCSXH các cấp có trách nhiệm phối hợp với các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác 
cho vay hướng dẫn người vay sớm hoàn tất thủ tục theo quy định và nhanh chóng giải ngân 
vốn để học sinh, sinh viên có tiền nhập học. 

2. Giám đốc Sở giao dịch NHCSXH cân đối chuyển vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu 
giải ngân vốn tín dụng chính sách của các chi nhánh theo chỉ tiêu kế hoạch đã được Tổng 
giám đốc giao. 

Nhận được Công điện này, yêu cầu Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc chi nhánh 
NHCSXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; 
- Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng; 
- Các Ban CMNV tại HSC;  
- Trung tâm CNTT (truyền fastnet); 
- Website NHCSXH; 
- Lưu: VT, KHNV. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Đức Hải 
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