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                              Kính gửi:  

                  - Ban Dân tộc tỉnh; 

                  - Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh;   

                  - Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng               

Chính sách xã hội tỉnh; 

    - Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông 

dân và Tỉnh đoàn; 

    - Đài phát thanh và truyền hình, Báo Ninh Thuận; 

                  - Ủy ban nhân dân các huyện. 

 

Căn cứ Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính 

sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 

2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT 

ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025; 

 Thực hiện văn bản số 1314/UBDT-CSDT ngày 16/8/2022 của Ủy ban Dân 

tộc về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT; Văn bản số 4912/HD-NHCS ngày 30/6/2022 của 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc hướng dẫn 

nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển 

sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của 

Chính phủ; 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 

số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 

của Tổng Giám đốc NHCSXH đúng quy định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng quy 

trình hướng dẫn rà soát đối tượng, quy định đối tượng ưu tiên và hướng dẫn các địa 

phương rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

chuyển đổi nghề làm cơ sở để NHCSXH triển khai cho vay chính sách tín dụng ưu đãi 

theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đảm bảo kịp thời và theo đúng quy định.  

2. UBND các huyện chỉ đạo, tổ chức rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng 

chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, lập và phê duyệt danh 
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sách các đối tượng thụ hưởng từng chính sách theo quy định, làm cơ sở để triển khai 

thực hiện các chính sách có liên quan, trong đó có chính sách tín dụng ưu đãi theo 

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP; báo cáo kết quả rà soát về UBND tỉnh (qua Ban Dân 

tộc); chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn phối hợp với 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai thực hiện cho vay tín dụng ưu đãi theo 

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP theo đúng quy định.  

 3. Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các 

ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định các quy định tại Nghị 

định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và Văn bản số 4912/HD-

NHCS ngày 30/6/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH. Chỉ đạo Phòng giao dịch 

NHCSXH các huyện báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân, BĐD-HĐQT NHCSXH 

cùng cấp triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, 

minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, trục lợi chính sách; tổ chức tập huấn nghiệp 

vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cho vay theo 

hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan 

tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các cấp, các ngành và người dân biết 

để thực hiện và giám sát; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo 

cho vay đúng đối tượng. 

 4. Các Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh tích cực phối hợp với NHCSXH 

nơi cho vay, các Sở, ban, ngành liên quan và địa phương để tổ chức triển khai thực 

hiện; chỉ đạo Hội Đoàn thể nhận ủy thác các cấp, Tổ Tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền về chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 

28/2022/NĐ-CP, phối hợp với Trưởng thôn, khu phố bình xét cho vay đảm bảo 

đúng đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định; thực hiện tốt công tác kiểm tra, 

giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.  

5. Các thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh theo nhiệm vụ được phân 

công tham mưu, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc sở, ngành tổ chức thực hiện các 

nội dung, nhiệm vụ có liên quan; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện chính sách theo quy định. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận và các cơ quan thông tấn, 

báo chí trên địa bàn tích cực thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị định số 

28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và các chương trình tín dụng chính 

sách xã hội đang triển khai thực hiện qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để người 

dân biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 
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