
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
  Số:             /UBND-KTTH Quảng Nam, ngày        tháng 12 năm 2022
V/v triển khai cho vay đầu tư, 
hỗ trợ phát triển vùng trồng 

dược liệu quý theo Nghị định 
số 28/2022/NĐ-CP ngày 
26/4/2022 của Chính phủ

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Hội, đoàn thể tỉnh: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến 
binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS HCM;
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- UBND các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây 
Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức;
- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 
Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về 
chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện 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, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 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 mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2021-
2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Hướng dẫn số 7359/HD-NHCS 
ngày 22/9/2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn 
nghiệp vụ cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo Nghị 
định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ; UBND tỉnh có ý kiến 
như sau:

1. Sở Y tế tập trung hoàn thiện phương án phát triển vùng dược liệu, tham 
mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án và danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ 
hưởng chính sách cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 
theo theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, 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 theo hướng dẫn của Bộ Y tế làm cơ sở để NHCSXH trên địa bàn thực hiện 
các thủ tục cho vay đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng 
thẩm định dự án; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến 
các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát.
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2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - 
xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 
sách cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo Nghị định 
số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và Thông tư số 10/2022/TT-
BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế đến các cấp, các ngành và Nhân dân, đối 
tượng thụ hưởng biết thực hiện và giám sát; đồng thời thực hiện tốt công tác  
kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục 
đích, hiệu quả.

3. Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, 
chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Tổ Tiết kiệm và 
vay vốn tổ chức tuyên truyền về chương trình cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển 
vùng trồng dược liệu quý theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 
của Chính phủ và Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế; 
chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện tạo điều kiện thuận lợi và giải ngân kịp 
thời nguồn vốn đến đối tượng thụ hưởng sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt dự án và danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách; phối hợp 
cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm 
bảo cho vay đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, 
trục lợi chính sách.

4. UBND các huyện tham gia dự án vùng dược liệu quý: chỉ đạo UBND cấp 
xã xác nhận hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương và đúng đối tượng thụ 
hưởng chính sách cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của 
Chính phủ và Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế đảm 
bảo kịp thời; chỉ đạo các thôn trưởng, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, 
Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện bình xét cho vay một cách công khai, đảm bảo 
đúng quy trình, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn gửi NHCSXH cho vay.

5. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện 
tử tỉnh phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền 
nhằm phổ biến chính sách ưu đãi của Chính phủ đến với Nhân dân.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chi nhánh NHCSXH tỉnh, 
UBND các huyện tham gia dự án triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- NHCSXH Việt Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh;
- Sở NN&PTNT;                                         
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn
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