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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án bổ sung 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  

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2021 – 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của 

Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 

khác; 

Căn cứ Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách 

xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ 

về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ 

quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và 

Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 

22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; 

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 

172-TB/VPTU ngày 05/8/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về nguồn vốn ngân 

sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện Đề án 

cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tại 

Công văn số 465/TTr-NHCS  ngày  17 tháng 5 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án bổ sung nguồn vốn 

ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay 
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đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận, giai đoạn 2021 – 2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám 

đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Bình Thuận, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ Quyết định thi hành./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Thành viên BĐD NHCSXH tỉnh; 

- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVXNV.Việt. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
                      Lê Tuấn Phong 

 

 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-08-19T15:17:14+0700
	Việt Nam
	Lê Tuấn Phong<phonglt@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-08-19T15:17:48+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận<ubnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




