
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

Số:       /UBND-VP 

V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 05/2022/QĐ-TTg của 

Thủ trướng Chính phủ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày     tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

- Hội Nông dân huyện;  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Hội Cựu chiến binh huyện; 

- Huyện đoàn; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-

TTg ngày 21/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh 

viên (Gửi kèm theo). Để triển khai kịp thời, có hiệu quả chính sách tín dụng đối 

với học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

 - Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn thật chi tiết, cụ thể những nội dung thay 

đổi của Quyết định 05/2022/QĐ-TTg và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách 

xã hội cấp trên cho các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và 

vay vốn để tổ chức thực hiện thật hiệu quả chính sách tín dụng đối với học sinh, 

sinh viên (HSSV).  

- Làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách đến các cấp, các ngành và 

người dân biết để thực hiện và giám sát.  

2. Đối với Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện (Hội 

nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và Huyện đoàn) 

Làm tốt công tác tuyên truyền và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên 

truyền những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 05/2022/QĐ-TTg. 

3. Đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền đến các ngành, tổ chức và người dân biết để thực 

hiện và giám sát.  
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- Việc rà soát và lập danh sách hộ có mức sống trung bình phải làm cùng 

thời điểm với rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo đúng quy định tại 

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình rà soát hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022 - 2025 để cung cấp cùng danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo 

kịp thời cho NHCSXH làm căn cứ phê duyệt cho vay. 

Nhận được văn bản này đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; các 

tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình 

thực hiện có vướng mắc báo cáo kịp thời cho UBND huyện (thông qua Ngân 

hàng Chính sách xã hội huyện) để giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT. 

                                                                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 
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