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 HUYỆN CAN LỘC 
 

   Số: 4437/UBND-TCKH 
V/v báo cáo tình hình triển khai Kế 

hoạch số 398/KH-UBND ngày 

19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

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

 
Can Lộc, ngày 24  tháng 11  năm 2022 

 

   

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh. 

 
Thực hiện Văn bản số 800/NHNN-HTI1 ngày 21/11/2022 của Ngân hàng 

Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch 

số 398/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân 

huyện Can Lộc báo cáo như sau: 

Thực hiện Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, UBND huyện Can Lộc đã chủ động triển khai giải pháp sau:  

- UBND huyên Can Lộc đã tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng 

Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trong việc giám sát, hỗ trợ Quỹ tín dụng nhân 

dân Liên xã Thiên - Vượng triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại 

hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” đề án “Củng cố 

và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và 

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường 

thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho các Quỹ tín dụng nhân dân tại địa 

bàn hoạt động an toàn, có hiệu quả. 

- Từ đầu năm đến nay, huyện Can Lộc đã huy động hơn 89 tỷ đồng xử lý 

nợ xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà 

nước và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội gắn với việc xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc báo cáo Ngân hàng Nhà nước Chi 

nhánh tỉnh Hà Tĩnh biết và tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, TCKH. 
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