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QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đợt 4 năm 2020 
 

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH HUYỆN 
  

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-NHCS ngày 10/01/2014 của Tổng giám 

đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc ban hành Quy định về 

xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng trong hệ thống NHCSXH; 

Quyết định số 1026/QĐ-NHCS ngày 29/3/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 86/QĐ-NHCS ngày 10/01/2014 của Tổng Giám đốc 

NHCSXH; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-BĐD ngày 23/7/2020 của Trưởng Ban 

đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu 

kế hoạch tín dụng đợt 3 năm 2020; 

 Theo đề nghị của Giám đốc NHCSXH huyện Chi Lăng tại Tờ trình số     

134/TTr-NHCS ngày 27/7/2020.     
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đợt 4 năm 2020 

cho các xã, thị trấn như sau: 

1. Giao chỉ tiêu tăng thêm một số chương trình tín dụng với tổng số tiền 

2.500 triệu đồng, trong đó: 

- Cho vay hộ cận nghèo: 2.000 triệu đồng. 

- Cho vay hộ mới thoát nghèo: 500 triệu đồng. 

2. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dư nợ chương trình: cho vay phát triển 

kinh tế xã hội vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi theo Quyết định số 

2085/QĐ-TTg và cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo Nghị 

định số 75/2015/NĐ-CP giữa các xã, thị trấn trong phạm vi nguồn vốn được 

giao năm 2020. 

   (Chi tiết từng xã theo biểu phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện căn cứ chỉ tiêu kế 

hoạch được giao chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ chủ động tham mưu cho UBND, Ban 

Giảm nghèo các xã, thị trấn giao cho các khu, thôn để triển khai thực hiện. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Giám đốc Phòng 

giao dịch NHCSXH huyện, Trưởng Ban giảm nghèo các xã, thị trấn và các đơn 

vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
 

- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BĐD HĐQT huyện; 

- Lưu: VT, NHCSXH. 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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