
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Số:          -CV/TĐTN-PT 
“V/v rà soát nhu cầu hỗ trợ vay vốn  

tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh” 

Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn. 

 

 Căn cứ vào Văn bản liên tịch số 02/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCBĐTN, 

ngày 01/01/2022 giữa Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Trà Vinh với Hội Liên 

hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Trà Vinh “về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác”. 

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong việc giúp nền kinh tế sớm 

vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân, 

nhất là đoàn viên, hội viên, thanh niên nghèo, thanh niên yếu thế, đối tượng chịu ảnh 

hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.  

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn 

rà soát nhu cầu vay vốn của đoàn viên, hội viên, thanh niên tại địa phương, tổng hợp 

danh sách gửi danh sách về Tỉnh đoàn (qua Ban Phong trào) trước ngày 20/6/2022 

(theo mẫu danh sách đính kèm). 

 * Ghi chú: Đoàn viên, hội viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn phải có 

phương án sản xuất kinh doanh và chưa vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Trên cơ sở tổng hợp của các đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ phối hợp Chi 

nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiến hành rà soát, thẩm định và giải ngân 

nguồn vốn vay cho đoàn viên, hội viên, thanh niên đủ điều kiện vay vốn. 

(Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ đồng chí Chung Gia Thắng - chuyên viên 

Ban Phong trào Tỉnh đoàn, số điện thoại: 0906.822.015) 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn 

và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (t/h); 
- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- BQL nguồn vốn Tỉnh đoàn (b/c); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 



BCH ĐOÀN ………………… 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Trà Vinh, ngày      tháng     năm 2022 

DANH SÁCH 

Nhu cầu vay vốn  của đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2022 

(Kèm theo Công văn số         -CV/TĐTN-PT, ngày     /    /2022 của BTV Tỉnh đoàn) 
--------------- 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ …………. 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh Số CMND/ 

CCCD 
Địa chỉ nơi cư trú Mục đích vay 

Số tiền vay 

(đồng) 

Nam Nữ 

1         

2         
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