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CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VU ̣TỈNH ỦY 
tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn                                                       

tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh 

----- 
 

Thời gian gần đây, tình trạng cho mua nợ hàng hóa, vay tiền lãi suất cao 

(thường gọi là “tín dụng đen”) ngoài hệ thống ngân hàng diễn ra khá phổ biến và 

ngày càng phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội, nhất 

là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối tượng cho vay dưới dạng đại lý vật tư 

nông nghiệp, kinh doanh tạp hóa, dịch vụ cầm đồ, cho vay đáo hạn ngân hàng, cho 

thuê tài chính…; thủ tục cho vay, mua nợ hàng hóa đơn giản, không cần thế chấp tài 

sản, cách thức tính lãi, trả nợ đa dạng, tùy theo thỏa thuận. Qua rà soát, thống kê sơ 

bộ, toàn tỉnh hiện có 509 đầu mối cho vay tiền, mua nợ hàng hóa với lãi suất từ 2 - 

5%/tháng (Ia Pa 52, Chư Prông 59, Phú Thiện 118, Kbang 07, Ayun Pa 37, Đak Pơ 

03, Đak Đoa 33, Chư Sê 30, Chư Pưh 22, Krông Pa 90, Pleiku 45, Chư Păh 13). 

Người vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao không chỉ là người lao động nghèo, 

thất nghiệp, nông dân mà còn có cán bộ, công chức, viên chức; đáng chú ý có hơn 

9.292 người dân tộc thiểu số ở 09/11 huyện, thị xã và thành phố vay tiền để phục vụ 

sản xuất (phân bón, cây giống...) và nhu cầu cuộc sống; nhiều trường hợp sau khi 

vay không có khả năng trả nợ bị đối tượng đòi nợ thuê đe dọa, khủng bố tinh thần, 

ép giá nông sản, cưỡng đoạt tài sản, đất đai, gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế 

- xã hội, mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. 

 Nguyên nhân do một bộ phận người dân, nhất là người dân tộc thiểu số 

không nắm được các chính sách ưu đãi vay vốn của Nhà nước, các điều kiêṇ, quy 

trình, cách thức vay tiền của hệ thống ngân hàng và đặc biệt chưa nhận thức được 

hậu quả của việc vay lãi cao. Bên cạnh đó, các nguồn vốn hỗ trợ, cho vay theo các 

chương trình, chính sách của Nhà nước còn ít, không đáp ứng đủ nhu cầu cuộc 

sống và phát triển sản xuất; một bộ phận người dân gặp khó khăn về kinh tế, không 

có tài sản thế chấp, không có điều kiện tiếp cận với vốn ngân hàng nên phải vay 

nặng lãi với lãi suất cao. Hình thức cho vay, mua nợ hàng hóa của các đối tượng 

cho vay thường tiến hành nhanh, gọn, không ràng buộc các thủ tục pháp lý, nên khi 

có nhu cầu người dân thường lựa chọn phương thức vay này. Dẫn đến, đời sống 

của một bộ phận người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ngày càng khó khăn. 

Để nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 
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cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quán 

triệt, triển khai thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau: 

1. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin cho người dân, nhất là người dân 

tộc thiểu số biết rõ phương thức, thủ đoạn, hành vi cho vay lãi suất cao và tác hại, 

hậu quả của việc vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao; vận động người dân nâng 

cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm, đối tượng có hoạt động cho vay lãi 

suất cao, đòi nợ gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Đồng thời, có biện pháp 

chấn chỉnh, quản lý cán bộ, đảng viên và thân nhân trong gia đình liên quan đến việc 

cho vay, bán nợ hàng hóa đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ 

giảm nghèo trên địa bàn, tăng cường hỗ trợ vốn từ các nguồn khác nhau; đặc biệt 

quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số được 

tiếp cận, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn vốn vay, hỗ trợ của Nhà nước để 

thoát nghèo bền vững.  

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo chức 

năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp tuyên truyền, vận 

động người dân, nhất là người dân tộc thiểu số thay đổi ý thức, tập quán sinh hoạt, 

sản xuất, tiết kiệm trong chi tiêu, tích lũy vốn để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh 

doanh. Phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín trong việc tuyên truyền, 

vận động người dân bài trừ những hủ tục lạc hậu (ma chay, cưới hỏi…), gây tốn 

kém về vật chất. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

- Các ngành chức năng, chính quyền các địa phương thực hiện tốt các chương 

trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý các giao dịch mua 

bán hàng hóa, nông sản, vay tiền không thuộc hệ thống ngân hàng, sang nhượng 

đất có hoặc không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. Rà soát số đối tượng môi giới cho người dân vay lãi suất cao, đặc biệt 

là người dân tộc thiểu số bằng hình thức ép giá nông sản, lừa đảo mua bán, sang 

nhượng đất đai, cưỡng đoạt tài sản… để xử lý theo quy định của pháp luật. 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác khuyến nông, 

hỗ trợ, khuyến khích người dân, nhất là người dân tộc thiểu số tham gia vào các 

mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện để 

người dân tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất, góp 

phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tập trung phát triển hợp tác xã nông 

nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, tạo thương hiệu 

hàng hóa và đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. 



3 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp tốt với chính quyền 

địa phương, các ngành chức năng tuyên truyền cho người dân biết, hiểu rõ về các 

quyền và nghĩa vụ, tính an toàn trong việc tham gia vay vốn qua hệ thống ngân 

hàng; thông tin rộng rãi các gói vay vốn ưu đãi, các quỹ hỗ trợ của Nhà nước, địa 

phương để người dân vay vốn. Cần hướng dẫn cải cách thủ tục lập hồ sơ tín dụng 

theo hướng đơn giản hơn, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, điều chỉnh 

mức lãi suất phù hợp để người dân nghèo, nhất là người dân tộc thiểu số dễ dàng 

tiếp cận, vay vốn.  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường 

quản lý, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi phát, in, vẽ, dán tờ rơi 

quảng cáo “cho vay tiền nhanh” trái quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến 

mỹ quan đô thị và trật tự xã hội. 

- Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh 

tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.  

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường định hướng, chỉ đạo Báo Gia Lai, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động tại địa 

phương tăng thời lượng phát sóng, tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nội 

dung của Chỉ thị này và về hoạt động, tác hại việc vay tiền ngoài hệ thống ngân 

hàng, mua nợ hàng hóa lãi suất cao và hoạt động cầm cố đất, sang nhượng đất trái 

pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh. 

4. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương 

phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với 

hoạt động cho vay dưới dạng dịch vụ cầm đồ, cho thuê tài chính, cho vay tiền 

nhanh...; có biện pháp ngăn chặn, xử lý đối tượng cho vay lãi suất cao, đòi nợ gây 

mất an ninh trật tự tại địa phương. 

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính 

Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.  

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo), 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,  

giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy,  

thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,  

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai, 

  - Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

đã ký 

 

 

Dương Văn Trang 
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