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Số:        /UBND-VP 
V/v lập danh sách người dân có nhu 

cầu vay vốn theo Nghị định số 

28/2022/NĐ/CP ngày 26/4/2022 và 

Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg 

ngày 04/4/2022 của Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Phong Thổ,  ngày  24 tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Phòng GD NHCSXH huyện; 

- Các trường THPT, PTDTNT, Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản: số 1446/UBND-TH ngày 05/5/2022 về việc triển khai Nghị định số 

28/2022/NĐ/CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ; số 1515/UBND-KTN ngày 

12/5/2022  về việc rà  soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các 

chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Sau khi 

xem xét, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:  

1. Giao các phòng, ban, ngành huyện liên quan chủ trì, phối hợp với 

Phòng GD NHCSXH huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát nhu cầu vay vốn 

theo Nghị quyết 28/2022/NĐ/CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, trong đó, cụ thể 

như sau: (1) Phòng Dân tộc rà soát, tổng hợp đối tượng “cho vay hỗ trợ đất ở, hỗ 

trợ đất sản xuất”; (2) Phòng Lao động-TBXH rà soát, tổng hợp đối tượng “cho 

vay chuyển đổi nghề”; (3) Phòng Nông nghiệp và PTNT rà soát, tổng hợp đối 

tượng “cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, hỗ trợ phát 

triển sản xuất theo chuỗi giá trị”; (4) Phòng Kinh tế - Hạ tầng rà soát, tổng hợp 

đối tượng “cho vay hỗ trợ nhà ở”. 

2. Giao Phòng Giáo dục và đào tạo (chỉ đạo các trường trực thuộc rà soát 

học sinh các cấp học), các trường THPT, PTDTNT huyện, Trung tâm GDNN-

GDTX huyện, UBND các xã, thị trấn (rà soát nhu cầu của các sinh viên tại địa 

bàn đang học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học) tổng hợp nhu cầu “cho 

vay mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến” theo Quyết định số 09/2022/QĐ-

TTg ngày 04/4/2022. 



Lưu ý: Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, liên quan trực tiếp đến 

quyền lợi của người dân, yêu cầu UBND các xã, thị trấn chủ động, tích cực phối 

hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan của huyện rà soát danh sách đảm 

bảo quy định, đúng đối tượng, thời gian. 

3. Kết quả rà soát các nội dung nêu trên hoàn thành trước ngày 29/5/2022 

và gửi về UBND huyện (qua phòng GD NHCSXH huyện tổng hợp). Giao phòng 

GD NHCSXH huyện tổng hợp gửi NHCSXH tỉnh theo quy định, đồng thời báo 

cáo UBND huyện. 

Văn bản này thay thế Công văn số 608/UBND-PDT ngày 24/5/2022 của 

UBND huyện. Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, báo cáo kết quả 

đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 

 


		2022-05-24T13:55:29+0700


		2022-05-24T14:17:04+0700


		2022-05-24T14:17:04+0700




