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THÔNG BÁO 

Chương trình kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2021 tại huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-BĐD ngày 10/3/2021 của Trưởng Ban đại 

diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh 

Lạng Sơn về việc thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH tỉnh năm 2021. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn - Trưởng đoàn kiểm tra số 04 thông báo chương trình kiểm tra, giám 

sát tại huyện Hữu Lũng, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, ngày 13/8/2021. 

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Yên Sơn. 

+ Từ 08h00 - 09h00, Đoàn kiểm tra, giám sát kiểm tra thực tế tại 04- 06 hộ 

vay vốn trên địa bàn xã Yên Sơn. 

+ Từ 09h00 - 11h30, Đoàn kiểm tra làm việc với Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH huyện Hữu Lũng và Ban giảm nghèo, Tổ chức chính trị xã hội cấp xã 

của xã Yên Sơn. 

2. Thành phần Đoàn kiểm tra của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh 

- Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- 

Trưởng đoàn 

- Ông Phan Anh Thắng, Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh - Thành 

viên đoàn  

- Bà Lê Thị Nguyệt Nga, Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ - Thư ký 

3. Thành phần của huyện Hữu Lũng làm việc với Đoàn kiểm tra của 

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh 

3.1.Thành phần Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 

- Trưởng Ban và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hữu 

Lũng. 

Lưu ý: Không mời thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện là Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn (trừ xã được kiểm tra).  
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3.2. Thành phần xã Yên Sơn. 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND xã. 

- Trưởng Ban và các thành viên ban giảm nghèo xã. 

- Chủ tịch các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. 

- Các Tổ trưởng các tổ TK&VV được kiểm tra. 

Các thành phần liên quan khác do UBND xã mời 

3. Nội dung kiểm tra: Theo chương trình kiểm tra số 04/CTr-BĐD, ngày 

24/02/2021 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh. 

4. Công tác chuẩn bị 

- Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hữu Lũng xây dựng báo cáo theo 

theo chương trình kiểm tra số 04/CTr-BĐD ngày 24/02/2021 và thông báo đến 

Ban giảm nghèo xã Yên Sơn về chương trình kiểm tra giám sát. 

- Ban giảm nghèo xã Yên Sơn xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện 

chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn và lựa chọn 02 tổ TK&VV, một số hộ vay 

vốn để Đoàn kiểm tra đi thực tế. 

Trên đây là thông báo chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra số 02 Ban 

đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 

Hữu Lũng triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh (B/c); 

- Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra số 04; 

- Ban đại diện HĐQT huyện Hữu Lũng; 

- PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng; 

- Lưu KHTC, VT. 

 

      TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA SỐ 04 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 

GIÁM ĐỐC SỞ NN & PTNT 
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