
 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Nghị định 

số 31/2022/NĐ-CP ngày 

20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ 

ngân sách nhà nước đối với khoản 

vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh 

 

 
 

Kính gửi: 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;   

Thông tin và Truyền thông; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
 

Thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ 

về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh (Nghị định số 31/2022/NĐ-CP), UBND tỉnh yêu cầu 

các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đơn vị mình để 

triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 

- Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn nghiêm túc 

triển khai thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 

31/2022/NĐ-CP; 

- Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất của chi nhánh các 

ngân hàng thương mại trên địa bàn; báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các 

cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn phối hợp với ngân hàng thương mại thu hồi 

số tiền đã hỗ trợ lãi suất theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

31/2022/NĐ-CP.            

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các khó khăn, vướng 

mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất theo 

quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn 

đề phát sinh vượt thẩm quyền. 

2. Sở Xây dựng 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan lập danh mục và 

thực hiện điều chỉnh, bổ sung (khi cần thiết) danh mục dự án xây dựng nhà ở xã 
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hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh 

theo quy định. 

- Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và sở, 

ngành, cơ quan liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 

trình triển khai chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 

31/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và sở, ngành, cơ quan liên quan xử lý các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách cho vay hỗ trợ 

lãi suất theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Thông tin, truyền thông về chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà 

nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy 

định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh. 

5. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh  

Tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã về chính sách hỗ 

trợ lãi suất tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; đồng thời nắm bắt khó khăn, 

vướng mắc, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan 

đến Chính sách; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh kịp thời xử 

lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 

dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

các Phòng CV, TT TH-CB;                          

- Lưu: VT, KT (VTD). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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