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ðộc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

  

CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức thực hiện Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP ngày 09/6/2015 của Chính 
phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

             

ðể triển khai thực hiện tốt Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP ngày 09/6/2015 của 
Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (thay 
thế Nghị ñịnh số 41/2010/Nð-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín 
dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn), nhằm góp phần thúc ñẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tăng cường ñầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng, xoá ñói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và từng bước 
nâng cao ñời sống của nhân dân trên ñịa bàn tỉnh,  

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám ñốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành 
cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám ñốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Thủ trưởng các tổ chức tín 
dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên ñịa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt một số 
nội dung sau: 

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An: 
a) Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP và 

Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP ngày 
09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn; 

b) Chỉ ñạo các tổ chức tín dụng trên ñịa bàn tập trung vốn ưu tiên cho vay ñối 
với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP;  

c) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ñối với các tổ chức tín 
dụng trên ñịa bàn trong việc cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thường 
xuyên theo dõi, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc, ñồng thời tham mưu, ñề 
xuất các biện pháp giải quyết với UBND tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị ñịnh 
55/2015/Nð-CP nhằm thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông 
thôn trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An;  

d) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh khi xảy ra các rủi ro trên diện rộng do các nguyên nhân khách quan, bất 
khả kháng theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP và tham mưu UBND 


