
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số:            /UBND-TH3 
V/v giảm lãi suất cho vay các  

chương trình tín dụng chính sách bằng 

nguồn vốn ngân sách địa phương theo 

Quyết định số 1990/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Hà Tĩnh, ngày        tháng         năm 2021 

         

                            Kính gửi:   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. 
 

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH),  

Xét đề nghị của NHCSXH tỉnh về việc giảm lãi suất cho vay các chương 

trình tín dụng chính sách tại Văn bản số 854/TTr-NHCS ngày 29/11/2021,  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương 

trình tín dụng cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương theo Quyết định 

1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng chính 

sách xã hội đảm bảo đúng quy định, kịp thời, hiệu quả. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định 1990/QĐ-TTg 

ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo NHCSXH các huyện, 

thành phố, thị xã thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng bằng 

nguồn vốn ngân sách cấp huyện trên địa bàn. 

3. Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - 

xã hội nhận ủy thác, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên 

quan tuyên truyền, phổ biến, công khai chính sách giảm lãi suất cho vay để nhân 

dân và khách hàng vay vốn biết, thực hiện; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; tổng hợp kết quả thực hiện 

giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định 

1990/QĐ-TTg, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP/UB; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

      Nguyễn Hồng Lĩnh 
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