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Tân Quy Tây, ngày 22 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Kiệm toàn Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi xã Tân Quy Tây
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN QUY TÂY
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Theo đề nghị của Công chức Văn hóa –Xã hội xã Tân Quy Tây;
Xét đề nghị của Cán bộ Nội vụ xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Kiện toàn tổ đôn đốc thu hời nợ khó đòi xã Tân Quy Tây gồm các
ông, bà có tên sau đây:
1- Tổ trưởng: Phó Chủ tịch UBND xã;
2- Các thành viên:
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã;
- Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách LĐTBXH);
- Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã;
- Chủ tịch Hội LHPN xã;
- Chủ tịch Hội Nông dân xã;
- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Hội CCB xã;
- Phó Trưởng Công an xã;
- Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội thành phố;
- Trưởng ấp Tân Lợi;
- Trưởng ấp Tân Thành;
- Trưởng ấp Tân Lập.
Điều 2. Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi có nhiệm vụ :

Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở để hộ vay trả nợ cho Ngân hàng; yêu cầu
các hộ cam kết cụ thể về kế hoạch trả nợ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội; phối
hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội
thực hiện thêm công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức sinh hoạt Hội hoặc
tuyên truyền thông qua việc tổ chức sinh hoạt Hội hoặc tuyên truyền qua hệ thống
truyền thanh của xã để đôn đốc hộ vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết
định trước đây.
Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê xã, công chức Tài chính - Kế
toán xã và các ông, bà có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ngân hàng CSXHTP;
- Lưu: VT.
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