Chiu ngày 13/5/2018, Qu tín dng nhân dân phng Trung lng t chc hi ngh trin khai án m rng a bàn
hot ng Qu tín dng nhân dân liên phng Trung Lng sang a bàn phng c Thun. Tham d hi ngh có các
ng chí i din lãnh o 2 phng, i din Qu tín dng nhân dân phng Trung Lng; cán b, công chc, Ban công
tác mt trn các t dân ph trên a bàn phng c Thun.

Qu tín dng phng Trung Lng c thành lp vào tháng 1/1997. Lúc u ch có 75 thành viên góp vn c phn
xác lp và vn c phn iu l thng xuyên vi s vn iu l là 64 triu ng. Hin nay, Qu có 821 thành viên, trong ó
có 8 cán b, nhân viên làm vic trc tip ti Qu, có trình chuyên môn t Trung cp tr lên các ngành tài
chính, k toán, ngân hàng.... Tng ngun vn hot ng hin có 52,3 t ng, trong ó vn iu l là 3,92 t ng, vn huy
ng trong a bàn dân c và các vùng ph cn là 45,8 t ng, n xu di 0.2%/ tng d n, chênh lch thu chi n cui
nm 2017 là 593 triu ng và ang tng bc hoàn thin tr s làm vic mi 2 tng, vi din tích 350m2 trong khuôn
viên 1.318m2 c trang b y các thit b công ngh thông tin và các thit b chuyên dùng khác phc v cho
hot ng ngân hàng. Ngun vn ca qu ã to c công n vic làm cho hàng trm thành viên trong phng u t và
phát trin sn xut, kinh doanh phc v i sng và xut khu lao ng.
Theo án, bc u s vn ng cán b, ng viên và Nhân dân phng c Thun góp vn gia nhp vào thành viên qu
tín dng Nhân dân liên phng là 50 ngi; mc góp vn gia nhp thành viên là 300.000 ng; Tuyn dng 1 ngi
có uy tín, trình , o c làm cán b nghip v tín dng; b trí 1 phòng giao dch ti tr s ng y, chính quyn phng c
Thun.
Phát biu ti hi ngh, i din lãnh o UBND phng c thun ánh giá cao ni dung án Qu TDND phng Trung
Lng a ra. ng thi, ngh các t dân ph t chc lng ghép tuyên truyn v ni dung án trong các t sinh hot
Nhân dân trên toàn phng, tng bc trin khai các ni dung án. Vic m rng a bàn thành lp hot ng Qu tín
dng liên phng nhm khai thác tim nng ngun vn nhàn ri và hp th vn ca a bàn m rng liên phng, nâng
cao thu nhp, ci thin i sng cho thành viên, góp phn phát trin kinh t xã hi ca a phng, xóa ói gim
nghèo, y lùi nn cho vay nng lãi trên a bàn dân c./.
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