
PHU LUC  VI 

BAO CÁO KET QUA THVC  HIN CAC NHIM VU CONG ICH 
VA TRACH NHIM xA HO! NAM 2018 

m theo Nghj djnh s6 81/2015/ND-CP ngày 18 tháng 9 nãrn 2015 cia ChInhphi) 

ANG NONG NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
EN NONG THON VI1T NAM Dc Ip - Tr do - Hinh phñc 

MST: 0100686174 Ha nai,  ngày 9 tháng 4 nám 2019. 

I. MOT SO CHI TIEU YE NHIM VU CONG fCH 

Các chirong trInh cho vay, chInh sách tin diing tru dãi cüa ChInh phil Agribank dang trin khai: 

II. TRACH NHI1M xA HOI CUA DOANH NGHIIP 

1. Thire hin tht trách nhim báo v môi trurng. 

2. Tráeh nhim dóng gop cho cong dng xä hi. 

Cüng vai vic thrc hin nhim vi kinh doanh, Cong tác an sinh xâ hi cilng luOn duçic Cap uy va 
Ban lành dao  và tp the^ CBVC trong toàn h tMng Agribank d.c bit quan tam. Thong qua the homt 
dng nay, Agribank dã giáo diie, v dng can b, cong chüc, viên chile, ngui lao dng nâng cao ' 
thüc trách nhim vâi xã hi, cong dng dóng gop tIch circ vào sr phát trin bn vttng cña các viln.g 
mien trên Ca ni.râc. 

K& qua cu the v cong tác an sinh xã hOi  nAm 2018 cüa Agribank nhir sau: 

DVT: Trizi ciong 

TT Ten chirong trInh 

1
Cho vay phic vi chInh sách tin dung phát trin nông nghip, no thôn theo Nghj djnh 

55/2015/ND-CP cüa ChInh phü 

Cho vay theo chinh sách h trçi nh.m giãm tn tht trong nông nghip theo Quy& dinh s 

2 63/QD-TTg, Quyêt djnh so 65/QD-TTg, Quyt djnh sO^ 68/QD-TTg ngày 14/11/2013 cüa Thu 

tixàng ChInh phü 

Cho vay iru dãi h nghèo di vâi các huyn nghèo theo Nghi quyt 30a/2008/NQ-CP cUa ChInh 

phU và Thông tu 06/2009/TT-NHNN cila NHNN 

Cho vay gia sue, gia cm (chän nuôi, ch bik thjt 1cm, gia cm), Ca tra, và tom theo chi do cüa 

ChInh phil ti cong van so^ 11 49/TT9-KTN 

5 Cho vay h07 trcy nhà a theo Thông tir 11/2013/TT-NHNN 

6
Cho vay theo Nghj djnh 67/2014/ND-CP ngày 07/7/2014 cüa ChInh phü ve^ mt sô chInh sách 

phát trin thüy sn 

7 Cho vay tái canh ca' ph e^ 

8 Cho vay theo chirong trInh m11c tiêu quc gia xây dirng nông thôn mcci và giãm nghèo bii vrng 

STT Dôi tirçrng S tin 

1 Chi tài tr(y cho giáo diic 220,356 

2 Chi tài trg cho y 38,744 

3 Chi tài trg cho khc phiic hu qua thiên tai 7,720 

4 Chi tài tra lam nba tinh nghia cho ngiri ngheo 53,430 

5 Chi hotdngxahikhác 29,750 

Ting so^ 3509000 

3. Quan h t6t vai ngui lao dng. 

4. Dam bão lçri Ich cUa Nba nuac và ngui lao &ng. 


