
NHCSXH huyện đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác, vừa tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch 

 Trước diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng của dịch bệnh 

Covid-19, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã chủ 

động thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của huyện, của Chi nhánh NHCSXH 

tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và không để dich bệnh ảnh 

hưởng đến hoạt động của Ngân hàng, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho 

hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, ngoài ra chủ động phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội theo dõi, năm bắt những ảnh hưởng của 

dịch covid-19 để có các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. 

 Trong tháng 5 năm 2021 NHCSXH huyện đã phối hợp với các đơn vị liên 

quan thực hiện giải ngân được trên 10,2 tỷ đồng với trên 160 khách hàng được vay 

vốn qua đó đã giúp cho các hộ gia đình có vốn để đầu tư phát triển kinh tế, thực 

hiện áp dụng biện pháp gia hạn nợ cho 15 khách hàng. Đồng thời thường xuyên 

quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch covid-19, 

nghiêm túc thực hiện quy tắc “5K” cua Bộ Y tế và các biện pháp đảm bảo an toàn 

đối với cán bộ Ngân hàng cũng như khách hàng đến giao dịch. 

 

NHCSXH sử dụng các vách ngăn giao dịch giữa cán bộ Ngân hàng và khách hàng 

để đảm bảo an toàn theo khuyến cáo “5K” 



Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, NHCSXH đã tích cực 

chủ động tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, thể hiện được ý 

nghĩa, trách nhiệm của NHCSXH luôn đồng hành cùng địa phương, các cấp các 

ngành chung tay cùng cộng đồng trong phong trào chống dịch Covid-19. Hưởng ứng 

thư kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Lãng NHCSXH đã ủng hộ 

số tiền 10.000.000đ và phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện trao tặng các nhu yếu 

phẩm để ủng hộ địa phương có thêm nguồn lực hỗ trợ cho cho các lực lượng phòng, 

chống dịch, các khu cách ly, các chốt chặn, tổ cơ động tại các tuyến đầu biên giới. 

  

 

NHCSXH tham gia ủng hộ các đơn vị tuyến đầu trong phòng, chống dịch covid-19 

trên địa bàn huyện 



Trong thời gian tới NHCSXH tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải 

pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời chuyển tải nguồn vốn tín 

dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng góp phần phát triển kinh 

tế xã hội trên địa bàn, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid-19 

theo chỉ đạo của ngành cũng như địa phương, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến 

hoạt động của Ngân hàng. 
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