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V/v dự thảo Tờ trình của UBND
tỉnh đề nghị xây dựng Nghị
quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND
tỉnh khóa XI

Kon Tum, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2516/UBND-KTTH
ngày 26/9/2019 về Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản
xuất kinh doanh từ nguồn vốn NSĐP ủy thác sang NHCSXH, góp phần ngăn
chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Sở Tài
chính chủ trì, phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các đơn vị liên quan
khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ có liên quan để bổ sung hồ sơ đề
nghị xây dựng nghị quyết theo đúng quy định; gửi Sở Tư pháp thẩm định để
tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng
nghị quyết đối với Đề án nêu trên theo đúng quy định của Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật.
Theo đó, Sở Tài chính đã hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết
gửi Sở Tư pháp thẩm định. Sau khi nhận được Báo cáo thẩm định của Sở Tư
pháp (Báo cáo số 295/BC-STP ngày 17/10/2019), Sở Tài chính đã tiếp thu ý
kiến thẩm định, hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua Đề
án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất kinh doanh từ
nguồn vốn NSĐP ủy thác sang NHCSXH, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt
động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết gồm có:
1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết
thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất,
kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn,
đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án cho vay tiêu
dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác
ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”
trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
4. Báo cáo đánh giá thực trạng các Chương trình tín dụng tại địa phương
5. Phụ lục tổng hợp ý kiến, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn
vị, địa phương.
6. Dự thảo Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản

xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn
chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Sở Tài chính kính gửi UBND tỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết
Hội đồng nhân dân tỉnh nêu trên, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh
khóa XI kỳ họp thứ 9 theo quy định./.
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