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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
S&: .!WJ/UBND-KT

Dà Náng, ngàylg tháng 5 nám 2022

V/v tip tiic rà soát b sung nhu c.0
vay von tin diing chInh sách thirc
hin Chixang trInh phiic hôi và phát
triên kinh tê - x hi theo Nghj
quyêt so 1 1/NQ-CP cüa Chinh phU

Kinh g1ri:
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- S Giáo diic vâ Dão tao;
- S&Xâydirng;
- S Thông tin và Truyên thông;
- Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi thành ph;
- Hi Lien hip Phii nü thãnh ph;
- Hi Nông dan thành ph
- Hôi Ciiii chin binh thânh ph;
- Thành doân Dà Nàng;
- Ban quãn 1 Khu cong ngh cao vã các khu cong nghip.
- tJy ban nhân dan các qun, huyn.
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Theo d nghj cüa Chi nhánh Ngân hang chInh sách xä hi (N}{CSXH)
thành ph t?i T trInh s 429/TTr-NHCS ngãy 10/5/2022 v vic tiêp t11c rà soát
bô sung nhu cãu vay vn tin diing chInh sách th?c hin Chuang trInh phvc hôi
và phát triên kinh t - xâ hi theo Nghj quyt so 1 1/NQ-CP cüa Chinh phi1, Chü
tjch UBND thành phô Co kin nhu sau:
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1. Giao Chi nhánh NHCSXH thành ph&
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Chi nhánh N}ICSXH thành ph Dà Nng phi hçp vi các sâ, ban, ngãnh
vâ các don vi lien quan thng hqp b sung nhu cu vn tin diing chInh sách thirc
hin Ch.rong trInh phic hi vâ phát trin kinh t - xã hi theo Ngh quyt s
1 1/NQ-CP cüa ChInh phü, trInh lãnh d?o UBND thành ph phê duyt theo quy
djnh tru'óc ngày 24/5/2022.
2. Yêu câu UBND qun, huyn
- Chi do UBND xa, phu&ng rà soát d& tuqng, xây drng b sung nhu cu
vay vn theo quy .djnh ti Quyêt djnh s 1 1/2022/QD-TTg ngãy 27/4/2022 cüa
Thu tisó'ng ChInh phü dM vâi Ca s& giáo dc m.rn non dc l.p dan lap, tu thiic
do Chü tjch UBND xã, phithng ra Quyêt djnh cho phép thánh 1p.
- Chi do phông, ban lien quan râ soát di tugng, xây dirng b sung nhu
cu vay vn theo quy djnh tai Quyêt djnh so 1 1/2022/QD-TTg ngày 27/4/2022
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cUa Thu tuóng ChInh phü di vâi Tru&ng mrn non dan lip, tnrô'ng tiu hçc tu
thiic do Chü tjch UBND qun, huyn ra Quy& djnh cho phép thành lap.
- Kt qua rà soát, xây drng b sung nhu cu vay vn gri v Phông giao
djch NHCSXH qun, huyn d tng hcp báo cáo v Chi nhánh NHCSXH thành
phô Dà Nang trui'ó'c ngày 23/5/2022.
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3. D nghj các s&, ngânh, các t chüc chInh trj - xã hi và các dn vj có
lien quan: Sr Xây dmg, Si Giáo diic và Dáo tao, Ban quán 1 Khu cong ngh
cao và các Khu cong nghip... có trách nhim phi hgp, cung cp thông tin, s
1iu lien quan theo d nghj cüa Chi nhánh N}ICSXH thành ph d xây dimg b
sung nhu cu vay vé,n cüa khách hang thirc hin Chuung trInh phc hM và phát
trin kinh t - xã hi theo Nghj quyt s 1 1/NQ-CP ngây 30/01/2022 cüa ChInh
phü. Thii gian cung c.p thông tin truic ngày 23/5/2022.
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Cu th râ soát các chuang trInh tin diing: Chuong trInh cho vay Ca nhân,
h gia dInh vay mua, thuê mua nhà i xã hi, nhâ a cho cong nhân; xây drng
mâi hoc cái tao, sua chia nba i theo chInh sách v nhà ô xã hi quy djnh ti
Diu 16 Nghj djnh sé 100/2015/ND-CP ngây 20/10/2015 và khoãn 10, Diu 1,
Nghj djnh so 49/20211ND-CP ngày 01/4/202 1 cüa ChInh phi:i; Chucmg trinh cho
vay di vói h9c sinh, sinh viên có hoàn cánh k}ió khãn d mua may vi tInh, thit
bj hçc tp trirc tuyên theo Quyêt djnh so 09/2022!QD-TTg; Chuong trInh cho
vay di vâi cc si giáo diic mrn non, tiu h9c ngoài cong 1p theo Quyt djnh s
1 1/2022/QD-TTg.
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4. Giao S Truyên thông và Thông tin, Báo Dà Nng, Dài Phát thanh Truyn hInh Dã Nng, Cng thông tin din tü thành ph Dà Ning tuyên truyên,
ph bin chInh sách tin diing thirc hin Chuong trInh phic hM và phát trin kinh
- xã hi theo Nghj quyt s 1 1/NQ-CP cüa ChInh phü dn các cp, các ngành
va nguai dan bit d thirc hin vâ giám sat. Chi nhánh NHCSXH thành ph cung
cp ni dung d các co quan, don vj thrc hin tuyên truyn.
Nhn duqc Cong van nay, yêu cu Chi nhánh NIHCSXH thành ph& các
sâ, ban, ngânh có lien quan vâ UBND các qun, huyn trin khai th?c
No'i nhân:
- Nhu trên;
- CT UBND TP (d b/c);
- Thành viên BDD HDQT NHCSXH TP;
- PGD NHCSXH qun, huyn;
- Báo DN, Dài PT-TH DN;
- Cong Thông tin din tfr TP;
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