
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 3730 /VP-KGVX  Lạng Sơn, ngày  11 tháng 9 năm 2019 

V/v kiểm tra, thẩm định hồ sơ 
đề nghị xử lý nợ bị rủi ro đối 
với các khoản vay nguồn vốn 
Ngân sách địa phương đợt 1, 

năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 407/TTr-NHCS ngày 30/8/2019 của Chi 
nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị xử lý nợ rủi 
ro đối với các khoản vay nguồn vốn Ngân sách địa phương đợt 1, năm 2019 
đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội và cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị 
rủi ro đối với các khoản vay nguồn vốn ngân sách địa phương đợt 1, năm 2019 
do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trình tại Tờ trình nêu trên; tham 
mưu cho UBND tỉnh xử lý nợ bị rủi ro theo quy định hiện hành, báo cáo UBND 
tỉnh trước ngày 20/9/2019. 

(Gửi kèm theo Tờ trình số 407/TTr-NHCS ngày 30/8/2019 của Chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro trên 
eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Lao động-TB&XH; Sở Tư pháp; 
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KG-VX, TH, KTTH; 
- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường     
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