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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương uỷ 

thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo 
và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính 
phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ 
Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành 
xong án phạt tù;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 
Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo và Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg 
ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát 
nghèo;

Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người 
lao động bị thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính 
sách xã hội; đã được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31 tháng 
7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 62/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã 
hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 
2015 của Thủ tướng Chính phủ;



Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài 
chính Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 

thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác;

Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 14 về 
việc ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành 
phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 130/TTr-STC ngày 28 
tháng 4 năm 2017 và trên cơ cở ý kiến thống nhất của UBND thành phố tại phiên họp 
thường kỳ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn 
từ ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với 
người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26  tháng  6   năm 2017.

2. Quyết định này thay thế các quyết định: Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND 
ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định việc 
quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính 
sách xã hội thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 
năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản 
lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 
xã hội thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 
2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác 
của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà 
Nẵng đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Quyết định 
số 4279/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố về việc quy chế cho vay hoàn lương; Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành Quy định cho vay 
và hỗ trợ 100% tiền lãi đối với hộ đặc biệt nghèo và Quyết định số 4841/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định cho vay 
và hỗ trợ 100% tiền lãi đối với hộ đặc biệt nghèo.



3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Quyết định này được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy 
định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 
hội thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra và đôn đốc việc 
thực hiện Quy định ban hành kèm Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, 
ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi

 nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố; 
Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, Công đoàn Viên chức thành phố; Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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