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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg 
ngày 23/2/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, đối với kiến 
nghị của UBND tỉnh Yên Bái về việc “Đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể của 

các bộ, cơ quan trung ương để xây dựng các chính sách tín dụng trên địa bàn 
tỉnh theo quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP và Nghị định số 
27/2022/NĐ-CP”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau: 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc 
hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-
2030 (Chương trình MTQG), Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính 

phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, NHNN đã chủ trì, 
phối hợp với các Bộ ngành liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội 

(NHCSXH) xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP 
ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030, giai đoạn 1: 2021-2025.  

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP quy định cụ thể 06 nhóm chính sách tín 
dụng ưu đãi triển khai tại NHCSXH bao gồm: (i) Cho vay hỗ trợ đất ở; (ii) Cho 
vay hỗ trợ nhà ở; (iii) Cho vay hỗ trợ đất sản xuất; (iv) Cho vay chuyển đổi 

nghề; (v) Cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; (vi) Cho 
vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, giao các cơ quan liên 

quan chủ trì, ban hành văn bản hướng dẫn để các địa phương tổ chức, triển khai 
thực hiện, cụ thể:  

- Ủy ban Dân tộc ban hành hướng dẫn các địa phương xác nhận, tổng hợp, 
phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách làm cơ sở để NHCSXH 

cho vay theo thẩm quyền. 

- Bộ Y tế ban hành hướng dẫn các địa phương hoàn thiện phương án phát 

triển dược liệu, phê duyệt dự án và Danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng 
chính sách, tổng mức đầu tư dự án, mức đầu tư của cơ sở sản xuất kinh doanh 

tham gia vào dự án, phương án vay của từng dự án và cơ sở sản xuất kinh doanh 
tham gia vào dự án làm cơ sở để NHCSXH cho vay theo thẩm quyền. 

Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, Ủy ban Dân tộc, Bộ Y tế đã ban 
hành các văn bản hướng dẫn: (i) Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 
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30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương 
trình MTQG (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022); (ii) Thông tư số 

10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung 
Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG 

(có hiệu lực thi hành từ ngày 22/9/2022). 

Như vậy, đến nay, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 

số 28/2022/NĐ-CP đã được các Bộ, ngành ban hành đầy đủ theo nhiệm vụ được 
phân công. Theo báo cáo của NHCSXH (ngân hàng triển khai cho vay các chính 

sách tín dụng), đến ngày 4/3/2023, đã có 39/50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách và phát sinh dư nợ 
cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đạt 977.656 triệu đồng, với 19.547 

khách hàng có dư nợ. Hiện nay, còn 7 địa phương (Hà Nội, Quảng Ninh, Phú 
Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Na i) đang trong quá trình rà soát 

danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái tại Hội nghị toàn quốc triển khai 

giải ngân các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính 
phủ năm 2023, đối với chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP 

của Chính phủ chưa giải ngân được do hiện nay UBND tỉnh đang lấy ý kiến các 
ngành về Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý các chương trình mục tiêu quốc 

gia nên chưa rà soát, tổng hợp, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng. 

Vì vậy, để đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sớm được tiếp cận các 

chính sách tín dụng tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm giải 
quyết các nhu cầu cấp thiết về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, 
NHNN đề nghị UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm, sớm phê duyệt danh sách 

đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, để 
NHCSXH kịp thời triển khai cho vay trên địa bàn tỉnh.  

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thống đốc NHNN (để b/c); 
- PTĐ Đào Minh Tú; 
- Các cơ quan: VPCP, Bộ KHĐT, UBDT, Bộ Y tế; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- NHCSXH; 
- Lưu: VP, VTDCNKT, TD5.(03).LTHHa. 

 

KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC 

 
 

 

 

 
 

 
Đào Minh Tú 
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