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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/2006/CT-UBND

Hàm Thuận Bắc, ngày 01 tháng 03 năm 2006

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường biện pháp xử lý thu hồi nợ quá hạn ngân hàng
Trong những năm gần ñây, chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc ñã có nhiều cố gắng trong hoạt ñộng kinh doanh
tiền tệ, ñáp ứng phần lớn nhu cầu vốn vay phục vụ trong việc chuyển dịch cơ cấu
kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội; từng bước nâng cao ñời sống nhân dân, góp
phần xóa ñói giảm nghèo, thúc ñẩy nông nghiệp và nông thôn Huyện nhà phát triển.
Mặc dù ñã có nhiều cố gắng nhưng hiện nay chi nhánh Ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn Huyện hiện ñang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt
ñộng do nợ quá hạn chiếm tỷ lệ lớn. Dư nợ quá hạn tính ñến 31/01/2006 là 13.072
triệu, chiếm tỷ lệ 10,0% so với tổng dư nợ nên ñã làm ảnh hưởng rất lớn ñến hoạt
ñộng kinh doanh của Ngân hàng. Có nhiều nguyên nhân dẫn ñến thực trạng trên là:
- Về khách quan: do tình hình hạn hán kéo dài nhiều năm, gây thiệt hại trong
sản xuất, dẫn ñến một số hộ dân làm ăn thua lỗ, chưa có khả năng thanh toán.
- Về chủ quan: một bộ phận hộ vay vốn có khả năng và ñiều kiện trả nợ nhưng
cố tình chây ỳ, dây dưa nhằm kéo dài thời gian trả nợ. Bên cạnh ñó, công tác phối
hợp giữa Ngân hàng với UBND các xã, thị trấn và các ngành chức năng liên quan
chưa ñược thường xuyên, liên tục và ñồng bộ trong việc xử lý nợ vay theo quy ñịnh
của pháp luật; cán bộ Ngân hàng phụ trách ñịa bàn chưa thực sự tích cực bám cơ sở
ñể ñôn ñốc nghĩa vụ trả nợ của các hộ vay. ðối với những hộ vay theo chương trình
liên tịch giữa Ngân hàng với các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội nông dân, Hội
liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh chưa thật sự tích cực phối hợp cùng với ngân
hàng Huyện trong việc xử lý nợ vay; công tác tuyên truyền giáo dục ñối với hội viên
vay vốn về ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của các cấp Hội chưa thật sâu rộng,
chưa tạo ñược sự tự giác của hội viên trong việc trả nợ ñúng hạn cho Ngân hàng.
Tình hình trên tồn tại trong một thời gian dài, nhưng thiếu biện pháp xử lý kiên quyết
dẫn ñến hộ vay vốn nợ quá hạn ngày càng tăng lên.

