Chiều ngày 17/10/2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH quận Sơn Trà tổ chức Hội nghị sơ kết quý
III và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường
trực UBND quận - Trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH quận chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội quận, các ban ngành liên quan,
UBND các phường và các hội đoàn thể nhận ủy thác đã triển khai kịp thời, toàn diện các mặt hoạt động, tích
cực huy động vốn, giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo,
đối tượng chính sách, tiếp tục góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm
nghèo, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội địa bàn.

Tổng nguồn vốn thực hiện là 309 tỷ đồng, tăng 41 tỷ đồng so với năm 2018, trong đó: Vốn địa phương 116
tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38% /tổng nguồn vốn, tăng 50 tỷ đồng so với năm 2018. Doanh số cho vay 9 tháng
đầu năm đạt 109 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 86 tỷ đồng. Tổng dư nợ 289,9 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch,
tăng 22 tỷ đồng so với năm 2018. Nợ quá hạn và nợ khoanh (nợ xấu) là 566 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,2%/
tổng dư nợ. Trong đó: nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,19%/tổng dư nợ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Trưởng
Ban đại diện Ngân hàng CSXH quận yêu cầu UBND các phường, các hội đoàn thể cần tập trung xử lý các
khoản nợ đến hạn và quá hạn; xử lý nợ đến hạn kịp thời trong ngày giao dịch của phường, hạn chế tối đa
việc gia hạn nợ; phát huy hiệu quả của tổ xử lý nợ phường; nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên
toàn quận, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; đẩy mạnh tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ
chức, cá nhân, tạo nguồn cho nhiều đối tượng được thụ hưởng chính sách ưu đãi; ăng cường công tác kiểm
tra sử dụng vốn vay sau cho vay, kiểm tra định kỳ, đột xuất ngăn ngừa xâm tiêu, chiếm dụng vốn.

Ngân hàng CSXH quận

