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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Ninh Thuận, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

 

      Kính gửi: 

                                - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận;   

                                - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận;  

  - Sở Giáo dục và Đào tạo;  

  - Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận; 

 - Đài phát thanh và truyền hình, Báo Ninh Thuận; 

                               - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.   

 

Ngày 27/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài 

công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; 

Thực hiện Văn bản số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối 

với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định 

số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 

3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH. Chỉ đạo 

Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố báo cáo, tham mưu Ủy ban 

nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp triển khai thực 

hiện hiệu quả chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học 

ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo đúng quy định. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, công khai nội dung chính sách; tổ chức 

tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị, các tổ chức cá 

nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, 

điều kiện và mục đích vay vốn theo hướng dẫn của NHCSXH. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ 

đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cơ sở giáo dục mầm non, 

tiểu học ngoài công lập nắm bắt chính sách để thực hiện đúng theo quy định tại 
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Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ khi 

có nhu cầu vay vốn. 

 Phối hợp, hỗ trợ NHCSXH trong quá trình đôn đốc thu hồi nợ khi đến 

hạn, nhằm đảm bảo thu hồi vốn về cho Nhà nước.  

3. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ Ngân hàng Chính 

sách xã hội rà soát, kiểm tra tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng đảm bảo 

không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

phát sinh trước thời điểm 23/01/2020. 

   4. Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NHCSXH trong quá 

trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình tín dụng đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa 

bàn; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay đến đối tượng thụ 

hưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính 

sách theo đúng quy định. 

 5. Đài phát thanh và truyền hình, Báo Ninh Thuận và các cơ quan thông 

tấn, báo chí trên địa bàn tích cực thông tin, tuyên truyền nội dung Quyết định số 

11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình 

tín dụng chính sách xã hội đang triển khai thực hiện qua NHCSXH. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp 

thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh) để xem xét, chỉ đạo. Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

hội tỉnh đôn đốc các các quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực 

hiện; thường xuyên báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ 

đạo./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;                           

- Trưởng BĐD tỉnh; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NVT.    
 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Long Biên 
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