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V/v giâi quyêt &m cüa ông
Nguyn Van Dirge, thôn Tung
Neng, xä Ia Dreng
KInh gui: Ong Nguyn Van Dirge, thôn Tung Neng, xâ Ia Dreng.
UBND huyn nhn di.rçrc Dcm kin nghj cüa ông Nguyn Van Dirge, thôn
Tung Neng, xâ Ia Dreng vri ni dung: näm 2017, ông Nguyen Van Dirge vay ngân
hang Cong thi.rng Vietinbank chi nhánh huyn Chir Puh so tiên là 1 t' 100 triu
dOng, hin nay so tiên gôc cong lãi và tiên pht là I t' 300 triu dông, nay ông dã
trã dirge 1 t' 200 triu dông, can 100 triu dông không có khà näng trã vi hoàn
cânh khó khän, dé nghj cap có thâm quyên xem xét, bO khoán tiên pht cüa ông.
Sau khi xem xét, UBND huyn có ' kin nhi.r sau: Giao djch giia ông
Nguyn Van Dirge và Ngân hang Cong thirng Vietinbank là giao djch dan s1r,
thOa thun gifla hai ben nên không thuc thâm quyên cüa UBND huyn, dê nghj
Ong Nguyn Van Duc lien h ngân hang dê dirge giãi quyêt.
UBND huyn thông báo dn cüa ông Nguyn Van Dirge, thôn lung Neng,
xã Ia Dreng, dirge biêt./.
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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Thc 1p — Ty do — Hnh phác

DN XIN cUu XET N XAU NGAN HANG
Kinh girl: Chü tich huyn Chir Ptrh
Tôi ten: Nguyn Van Duçic
Sinh ngày: 11/06/1983
S CMND: 231 366 017 cp ngày 17/7/2018 ti Cong an Gia Lai
Thithng tth ti: Thôn Tung Ner, xA Ia Dreng, huyn Chu Pxh, Gia Lai.
Kmnh thixa Chü tjch each day 3 nàm tôi cm c s nhà d.t cüa anh em trong gia
dInh d vay 1,1 t (Met m&) d mua ry cüa anh Nguyn Vn Tu.n '&i din tIch 2
hecta thuc Thôn lung Neng, xã Ta Dreng, huyn Chi.r Puh, Gia Lai. Thii diem do
dt nay thuc din ng xu cüa ngân hang Cong Thixcrng Vietinbank huyn Chix Puh.
Tôi dóng tin lãi dxçic 2 näm thI ht khã n.ng chi trâ tin 1i. Nguyen do trông tiêu thI
tiêu ch&, trng clianh day thI cht và mAt giá. Tôi chuyn sang trng cay Sachi thI
cüng khOng Ual1 uU.
Tr thAt bai cay trng ch& djch bnh va mAt giá, tôi dành bô ry xuông Dông
Nai km vic lam mong kim tin dóng lâi ngãn hang nhixng ban du that nghip
không có vic lam, sau kim dixçc vic lam lai bj c.t giy lam vi djch Covid — 19 nên
tôi gp ht src khó khàn v kiqh t trong lüc dang nuôi hai con nhO.
Hin nay s tin gc cong tin lãi va tin pht len dn 1,3 tST:(Mt t' ba tram
triu), tôi treo bang ban ry trã Ngãn hang nhirng không ai hOi mua, tôi dã rai vào nq
xAu •dành chy vay tin ngoài và c.m c tài san trong gia dInh d trá ng Ngân hang.
Hin nay tôi dä trâ dirge 1 t 200 triu cOn lai 100 triu tôi dã vay kh&p fbi vi djch
beth Covid — 19 nell không ai cho vay. Nay tôi vit dan nay kInh mong Ban Giám
dc có thAm quyn xem xét bO khoãn tin pht cho tôi. Tôi cCing dã nhiêu lan xin Chi
nhánh Ngân hang Cong Thuang Vietinbank huyn Chix Pixh min bO khoân tin pht
nhung chua chAp thun.
Nay tOi kInh mong Ngãn hang ht lông can thip giüp dc vi trong hoàn cành
thiên tai dch bnh rAt kho khän, kim cüa .n hang ngày can rAt khó ben c.nh do con
phâi trã ng. Vi th tôi rAt mong to diu kin cho tôi có co hi hi phic kinh té vi tôi
cOn nuôi hai con nhO.

Tôi rt mong sir quan tam giüp dä cüa Qu vj!
Tôi vô cüng bit on!
Chit Pith, ngày 26 tháng 6 nám 2020
Ngtrôi lam do'n

Nguyn Van Du'qc

Don thrçrc np vào 6 cos&
1. Chi nhánh Ngân hang Cong Thi.rong Chi.r Pi.rh
2. Giám dc ngân hang Cong Thuang tinh Gia Lai
3. Chü tjch huyn Chii Pi.rh
4. Chü tjch tinh Gia Lai
5. Van phông bão trçl tinh Gia Lai
6. Van phông xir 1 nçi Ngân hang Cong Thixong Vit Nam.
(Don dâ ditoc nhán xin lien he theo so' din thoai: 0913 053 494,)

