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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 

Số: 683 /UBND-CA TP. Cao lãnh, ngày 29  tháng 4 năm 2018 
V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý  

đối với hoạt động tín dụng đen và chấp hành  

pháp luật trong Quảng cáo 

 

   

                 Kính gửi:  

    - Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể Thành phố; 

   - Chủ tịch UBND xã, phường. 

 

Qua công tác nằm tình hình thời gian gần đây trên địa bàn Thành phố có 

một nhóm người liên hệ với cán bộ, công chức, viên chức về việc cho vay tín 

chấp xưng là người của ngân hàng hoặc của hệ thống ngân hàng được Nhà nước 

cho phép hoạt động. Hình thức cho vay không cần thế chấp và phải có xác nhận 

của người có thẫm quyền (có đóng dấu xác nhận của cơ quan). Hình thức thứ 2 

là chấp nhận rủi ro khi biết người vay còn nợ ngân hàng hay tổ chức tín dụng 

nào đó nhưng vẫn chấp nhận cho vay với số tiền lớn hơn để tất toán với ngân 

hàng (cho vay lãi suất cao hơn so với quy định chỉ cần giấy CMND hoặc giấy tờ 

xe) thực chất đây là hoạt động của các đối tượng cho vay tín dụng đen. Thông 

qua phương thức vay này có một số người dân khi đến thời điểm đáo hạn trả tiền 

cho các đối tượng thì không có khả năng dẫn đến đánh nhau, cụ thể như: Vào 

lúc 19 giờ 15 phút, ngày 24/4/2018 tại đường Ngô Sĩ Liêm, tổ 66, khóm 4, 

Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp xảy ra vụ đánh nhau gây mất ANTT giữa 

nhóm các đối tượng cho vay “không cần thế chấp” với nhóm là người vay tiền 

của các đối tượng này, làm 02 đối tượng bị thương và phải nhập viện để điều trị. 

Để góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Thành phố trong thời gian 

tới, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể 

Thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường thực hiện nghiêm những 

nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quán triệt cho cán bộ, công chức 

của đơn vị mình về tình hình hoạt động của các đối tượng cho vay không cần thế 

chấp mang tính chất tín dụng đen, đồng thời tăng cường công tác quản lý cán bộ, 

công chức của đơn vị mình về tình hình vay, mượn nợ của ngân hàng hoặc từ 

bên ngoài sử dụng vào mục đích cá nhân để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ khi có sự 

việc xấu xảy ra. 

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chỉ đạo các Tổ chức 

Thành viên tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại, hậu quả của việc vay 

tín chấp (không qua hệ thống ngân hàng theo đúng quy định) để người dân nâng 

cao cảnh giác không vay tín dụng đen dẫn đến nợ nần làm ảnh hưởng đến tình 

hình An ninh trật tự tại địa phương. 

3. Đài truyền thanh Thành phố nghiên cứu xây dựng kịch bản tuyên truyền 

về phương thức, thủ đoạn của hoạt động tín dụng đen làm ảnh hưởng đến đời 
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sống của người dân để tuyên truyền trên đài truyền thanh và trạm truyền thanh 

xã, phường.  

4. Công an Thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối 

hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra các hoạt động treo, dán quảng cáo trên các tuyến đường của Thành phố. 

Đặc biệt xử lý nghiêm các đối tượng chuyên cho vay không cần thế chấp, mang 

tính chất tín dụng đen thực hiện hành vi treo, dán quảng cáo trên địa bàn Thành 

phố. 

Công an Thành phố chỉ đạo Công an xã, phường khi có vụ việc liên quan 

đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật. 

5. Chủ tịch UBND xã, phường quán triệt cho tất cả cán bộ, công chức, 

viên chức của đơn vị về tình hình hoạt động của các đối tượng cho vay không 

cần thế chấp mang tính chất tín dụng đen, đồng thời quan tâm đến đời sống của 

cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời hỗ trợ khi gặp khó khăn, đặc biệt chú ý 

khi xác nhận bảng lương của cán bộ công chức, viên chức nhằm vào mục đích 

vay tiền. 

6. Giao Công an thành phố Cao Lãnh giúp Chủ tịch UBND Thành phố 

kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nội dung này. 

Quá  trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo 

cáo về UBND Thành phố (qua Đội CSĐTTP về HS, KT và MT, Công an thành 

phố Cao Lãnh) để nắm, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- TT/TU, TT/HĐND Thành phố (báo cáo); 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP (chỉ đạo); 

- Lưu: VPUB-CA(THC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Thương 
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