Chiều ngày 18/01, UBND phường An Hải Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã
hội năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy,
UBND phường, lãnh đạo 4 Hội đoàn thể nhận ủy thác, đại diện Công an phường, lãnh đạo phòng giao dịch
NHCSXH quận Sơn Trà cùng tổ trưởng 37 tổ TK&VV.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa
bàn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, sự vào cuộc của chính quyền và sự tham gia của mặt
trận, các hội đoàn thể phường, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn phường đã được triển khai có hiệu
quả, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua cấp trên giao cũng như các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội,
an sinh xã hội tại địa phương.

Doanh số cho vay năm 2021 là 25.988.000.000 đồng; dư nợ đạt 69.424.908.000 đồng, tăng hơn 11 tỷ đồng
so với năm 2020. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,03%, giảm 0,05% so với năm 2020; chất lượng hoạt động của Tổ
TK&VV là 97,8 điểm; huy động tiết kiệm thông qua tổ TK&VV là 4.736 triệu đồng đạt 99%.

Năm 2022, địa phương quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ tối thiểu 10%; 100% hộ vay tham gia gửi
tiết kiệm; duy trì tỉ lệ nơ nợ quá hạn dưới 0,03%; ổn định chất lượng điểm giao dịch phường trên 99 điểm;
tiếp tục quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng, tạo điều kiện hơn nữa giúp cho hộ
nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tiếp cận được vốn vay ưu đãi của vươn lên thoát nghèo, phát triển
kinh tế, ổn định cuộc sống.

Dịp này, 03 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tốt trong công tác quản lý vốn vay năm 2021 được khen
thưởng; Ngân hàng CSXH quận cũng đã trao quà Tết cho Tổ trưởng và Tổ phó 37 tổ TK&VV trên địa bàn
phường.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND phường trao khen thưởng cho các cá nhân

Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng - Giám đốc NHCSXH quận phường tặng quà tết cho các tổ trưởng, tổ phó Tổ
TK&VV
Nhật Tuyền

