ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Số: 2025 /UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện chính
sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định
số 31/2022/NĐ-CP

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP quy
định việc hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay bằng đồng
Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại đối với
khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị quyết số
43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày
30/01/2022 của Chính phủ (Nghị định số 31). Để việc triển khai thực hiện chính
sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 được hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu
- Chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai
thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 31 và Thông tư số
03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị
định 31.
- Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất của các chi nhánh
Ngân hàng thương mại trên địa bàn; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc chủ
trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo, đề xuất Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vấn đề
phát sinh.
- Thực hiện thanh tra, giám sát việc cho vay hỗ trợ lãi suất của các Ngân
hàng thương mại trên địa bàn theo quy định.
- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm
quyền phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng thương mại thu hồi số tiền đã
được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của khách hàng được
xác định không thuộc đối tượng, sử dụng vốn vay sai mục đích hoặc không đáp
ứng điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 31.
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2. Giao Sở Xây dựng
- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ
được giao tại khoản 1 Công văn số 1719/UBND-KTN ngày 25/5/2022 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tham mưu thực hiện Nghị định số
31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ.
- Xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đối tượng hỗ trợ lãi suất
trên địa bàn theo quy định tại điểm b khoản 2 Nghị định số 31.
- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tham mưu xử lý các
khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách cho vay hỗ
trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 31.
3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh,
Báo Lai Châu
Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, các chi nhánh
Ngân hàng thương mại trên địa bàn và các đơn vị liên quan thực hiện thông tin,
tuyên truyền về chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP đối
với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn.
4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ngân hàng Nhà
nước Chi nhánh tỉnh, các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn xử lý
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và phối hợp
công tác thông tin, tuyên truyền chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31.
Căn cứ nội dung trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng
các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- NHNN Việt Nam; (báo cáo)
- UBND tỉnh: U
- Các Ngân hàng trên địa bàn;
- Lưu: VT, KT3.
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