
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:        /UBND-KGVX                          Bình Phước, ngày        tháng       năm 2021 

          V/v giảm lãi suất cho vay  

các chương trình tín dụng chính sách 

   tại Ngân hàng Chính sách xã hội 

          

 Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hội Cựu Chiến binh tỉnh; 

- Tỉnh đoàn; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện 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 Chi nhánh NHCSXH tỉnh tại Tờ trình số 804/TTr-NHCS 

ngày 29/11/2021 về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính 

sách tại NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Để tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa 

bàn tỉnh khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 

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

1. Cho phép giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách 

đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua NHCSXH. Thời gian thực hiện giảm 

lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các 

khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên; không áp dụng đối với các khoản 

nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH nơi cho vay 

áp dụng lãi suất cho vay theo quy định hiện hành. 

2. Phương thức giảm lãi suất cho vay: NHCSXH xác định số lãi được giảm 

hằng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH; số tiền giảm 

lãi của tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021; số tiền 

giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021. 

NHCSXH thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay theo Hướng dẫn 

số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc 

hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại 



 

 

NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

3. Nguồn kinh phí để thực hiện giảm lãi: Số tiền để thực hiện giảm lãi cho 

khách hàng được trích từ nguồn thu lãi tiền vay năm 2021 còn lại dự kiến bổ sung 

vào nguồn vốn cho vay (sau khi đã trích các khoản phí theo quy định theo Điều 9 

Chương II Quyết định số 1606/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/20217 và Điều 1 Quyết 

định số 355/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: 

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và 

vay vốn tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm lãi cho vay theo Quyết định số 

1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản này đến 

người vay. 

- Thực hiện việc giảm lãi suất cho vay đến người vay theo Hướng dẫn số 

10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH đúng quy định. 

4.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Xem xét thực hiện giảm 

10% lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn 

ngân sách huyện, thị xã, thành phố ủy thác qua NHCSXH theo Quyết định số 

1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

 4.3. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước: Phối hợp với Chi 

nhánh NHCSXH tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm lãi suất cho 

vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

và văn bản này đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh. 

4.4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn: Tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến công khai nội dung và giám sát việc thực 

hiện đúng quy định về chính sách giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 

1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ đến người vay./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, PVX(Nga.CV231.11.21)     

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuyết Minh 
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