Sáng ngày 28/01, UBND phng An Hi ông t chc Hi ngh Tng kt hot ng tín dng chính sách
nm 2020 và trin khai nhim v nm 2021. ng chí Nguyn Th Biên - Phó ch tch UBND, Trng Ban
Gim nghèo phng ch trì Hi ngh. Tham d hi ngh có lãnh o ng y, UBND, lãnh o 4 Hi oàn th nhn
y thác, i din lãnh o phòng giao dch NHCSXH qun Sn Trà cùng các t trng, t phó t TK&VV.
Nm 2020, dch bnh Covid-19, tình hình bão lt cng ã nh hng ln n hot ng sn xut, kinh doanh ca
ngi dân trên a bàn. Tuy nhiên, di s ch o kp thi ca ng y, s vào cuc ca chính quyn và s tham gia ca
mt trn, các hi oàn th phng, hot ng tín dng chính sách trên a bàn phng ã c trin khai có hiu qu, góp
phn hoàn thành xut sc các ch tiêu thi ua cp trên giao cng nh các ch tiêu v kinh t-xã hi, an sinh xã hi
ti a phng. Trong nm, ã có 120 lt h nghèo và các i tng chính sách khác c vay vn t NHCSXH; d n t gn
45 t ng, tng hn 2 t ng so vi 31/12/2019 vi 33 t TK&VV, trong ó, d n cho vay Nhà xã hi t 4,7 t ng.

Lãnh o Ngân hàng chính sách xã hi qun sn Trà phát biu ti Hi ngh

Phng cng ã kp thi tuyên truyn, trin khai chng trình cho vay theo quyt nh s 3212/Q-UBND
ngày 29/08/2020 ca Ch tch UBND thành ph à Nng v vic cho các h gia ình, cá nhân còn n tin s dng
t tái nh c vay tr n úng hn và các h gia ình, cá nhân thuc din gii ta, di di nhà vay xây nhà ..
Nm 2021, a phng quyt tâm duy trì tc tng trng d n ti thiu 10%; 100% T TK&VV t tt, khá không
có trung bình, yu; hot ng im giao dch lu ng t chun; tip tc quan tâm n hot ng tín dng chính sách ca
Ngân hàng, to iu kin hn na giúp cho h nghèo và i tng chính sách khác trên a bàn tip cn c vn vay u
ãi vn lên thoát nghèo, phát trin kinh t và n nh cuc sng.

Các cá nhn c khen thng

Dp này, UBND phng ã khen thng cho 08 cá nhân là t trng T TK&VV ã có thành tích xut sc
trong công tác tín dng chính sách nm 2020; Phòng Giao dch NHCSXH qun cng ã trao quà Tt cho
các T trng và T phó t TK&VV trên a bàn phng.

i din lãnh o Ngân hàng tng quà cho các t trng và t phó t tit kim và vay vn
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