
ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ BẮC AN

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Bắc An, ngày 21 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ đối chiếu, phân loại nợ năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC AN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ văn bản 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Về việc triển khai thực hiện đối chiếu, 
phân loại nợ của khách hàng năm 2021;

Căn cứ văn bản số 145A/CV-BĐD.HĐQT ngày 21/12/2021 của Trưởng 
ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Chí Linh Về việc triển khai đối chiếu, 
phân loại nợ của khách hàng năm 2021

Xét đề nghị của Trưởng Ban giảm nghèo xã.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ đối chiếu, phân loại nợ trên địa bàn xã Bắc An gồm 
các thành phần cụ thể như sau:

1. Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố;
2. Các ông (bà) Đại diện tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác;
3. Các ông (bà) Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn các thôn;
4. Các ông (bà) Trưởng các thôn trên địa bàn xã;
Điều 2: Nhiệm vụ của Tổ đối chiếu, phân loại nợ: Xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ tới 100% khách hàng vay vốn 
trên địa bàn xã; tham mưu kịp thời cho chủ tịch UBND xã giải quyết các vướng 
mắc phát sinh trong quá trình đối chiếu nợ trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ đối chiếu, phân loại nợ 
tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Văn phòng HĐND-UBND và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ 
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lãnh đạo UBND xã; 
- NHCSXH TP;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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