
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H'DRAI 

Số:       /UBND-TH 

Về việc triển khai xử lý nợ bị rủi ro 

trong hệ thống NHCSXH theo Quyết 

định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 

11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Ia H'Drai, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

                  Kính gửi:  

- Các Phòng, ban ngành thuộc huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện;   

- Ngân hàng chính sách xã hội huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 21/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại 

Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg 

ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 

27/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành 

quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.  

Để thực hiện kịp thời xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan trong hệ 

thống Ngân hàng Chính sách xã hội đúng quy định, có hồ sơ và số liệu chính xác, 

đầy đủ và kịp thời. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, 

Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Các Phòng, ban ngành thuộc huyện: 

- Chủ động, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, chính sách theo Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 21/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi 

ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-

TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội huyện trong quá trình 

triển khai thực hiện xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan trong hệ thống 

Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 

27/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Ban hành 

quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội. 

  2. Công an huyện: 



Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, công an xã phối hợp Phòng 

giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ia H'Drai để rà soát, tìm 

kiểm, xác minh thông tin, địa chỉ đối với các trường hợp tất cả các thành viên cùng 

tham gia ký hợp đồng vay vốn vắng mặt tại nơi cư trú và không có thông tin xác 

thực về tung tích từ 02 năm liền trở lên; xác nhận rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, thời 

điểm vắng mặt tại nơi cư trú và không có thông tín xác thực tung tích từ 02 năm 

liền trở lên.  

3. Trung tâm Y tế 

Theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp nhận khám, 

chữa bệnh và xác nhận đối với các trường hợp là cá nhân hoặc các thành viên trong 

hộ gia đình mắc bệnh hiểm nghèo; mắc bệnh tâm thần; mắc bệnh khác dẫn đến mất 

năng lực hành vị dân sự; bị bệnh cần chữa trị dài ngày; bị suy giảm khả năng lao 

động vĩnh viện từ 81% trở lên. Các nội dung xác nhận đảm bảo đúng quy định để 

làm cở sở cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng hợp hồ sơ xử lý rủi ro trình 

cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ cho khác hàng vay vốn theo Quyết định số 

08/2021/QĐ-TTg ngày 21/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội 

ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ 

4. Đề nghị các tổ chức chính tri - xã hội huyện: 

 Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính 

sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân 

dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng cao hiệu quả 

giám sát toàn dân; thực hiện tốt các nội dung được NHCSXH ủy thác. Tập trung 

chỉ đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV phối hợp với Ngân 

hàng chính sách xã hội huyện nắm bắt, kiểm tra, xác minh cụ thể tại từng địa bàn, 

mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn bị rui ro do nguyên nhân 

khách quan; đề nghị với Ngân hàng chính sách xã hội xem xét đối với các hộ vay 

vốn có đủ kiện xử lý nợ bị rủi ro theo Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 

21/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết 

định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Ủy ban nhân dân các xã:  

- Chỉ đạo Thôn trưởng và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các cơ 

quan ban ngành có liên quan phối hợp cùng NHCSXH tổ chức rà soát, hướng dẫn 

lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro tại các Tổ Tiết kiệm và vay vốn. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trong việc xác nhận nội 

dung đề nghị xử lý rủi ro cho khách hàng đảm bảo đúng quy trình. 



- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân 

trong vay vốn, sử dụng vốn, nâng cao trách nhiệm đối với các Tổ Tiết kiệm và vay 

vốn, Thôn trưởng, cán bộ hội cấp xã trong công tác quản lý nợ và xử lý nợ bị rủi ro 

do nguyên nhân khách quan. 

6. Đối với NHCSXH huyện:  

-  Phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã các tổ chức 

chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý 

rủi ro để lập và xác nhận, hoàn thiện các hồ sơ xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân 

khác quan theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 21/3/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý 

nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 

50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 

62/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính 

sách xã hội Ban hành quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính 

sách xã hội. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, các Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy 

thác cấp xã, các Tổ tiết kiệm và vay vốn, Thôn trưởng tổ chức rà soát và thực hiện 

đúng quy trình xử lý rủi ro không để việc xử lý nhầm lẫn, sai quy trình, đối tượng 

gây tư tưởng ỷ lại làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng vay vốn khi gặp 

rủi ro. 

- Chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ chuẩn bị đầy đủ biểu mẫu, kiểm tra tính hợp 

pháp, hợp lệ hồ sơ liên quan để phục vụ công tác xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân 

khách quan. 

- Tổng hợp kết quả đề nghị xử lý trình các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả xử lý trước theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã triển khai tổ chức 

thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban đại diện HĐQT NHCSXH  huyện; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu:VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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