
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Số:         /QĐ-UBND Kon Rẫy, ngày         tháng       năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm triển khai chính sách  
tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị 

định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về 

tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách 
tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị 
định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND huyện Kon 
Rẫy về việc tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi trên 

địa bàn huyện Kon Rẫy; 

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện và đề nghị 

của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín 
dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 

số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Kon Rẫy 
(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), thành phần gồm: 

1. Trưởng ban: Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực Văn hóa - 
Xã hội. 

2. Phó Trưởng ban: Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện. 

3. Thành viên 

- Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn huyện; Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện; Trưởng Phòng Dân tộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
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- Mời Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Bí thư Huyện đoàn tham gia Ban Chỉ đạo 
với tư cách là Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo 

1. Giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các 

hoạt động Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 
04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Kon Rẫy theo đúng nội dung, 

chương trình kế hoạch đề ra đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và 
đúng quy định.  

2. Quyết định thành lập Tổ giúp việc liên quan để thực hiện các nhiệm vụ 
tại Lễ Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 
04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm 
vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công. 

4. Trưởng ban và Phó Trưởng ban được sử dụng dấu của đơn vị nơi công 
tác để thực hiện nhiệm vụ. 

5. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện là cơ quan Thường trực của 
Ban Chỉ đạo. 

6. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Phòng Nội 
vụ huyện; Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TT Huyện ủy (báo cáo); 
- TT HĐND huyện (báo cáo); 
- Đ/c CT, các PCT UBND huyện;  
- Trang thông tin điện tử huyện (đưa tin); 
- Lưu: VT, NV. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

   Võ Văn Lương 
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