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V/v cho vay đối với học sinh, sinh viên 

có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

để mua máy tính, thiết bị phục vụ  

học tập trực tuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Ninh Thuận, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

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

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;  

- Sở Giáo dục và Đào tạo;  

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

sách xã hội tỉnh Ninh Thuận; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân và 

Tỉnh đoàn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.   

 

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 

để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; 

Căn cứ Văn bản số 2644/NHCS-TDSV ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc 

Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập 

trực tuyến. 

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 

09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 

2644/NHCS-TDSV ngày 04/4/2022 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 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo quy định của Chính 

phủ và NHCSXH. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, công khai nội dung chính sách; 

tập huấn nghiệp vụ cho vay tới cán bộ NHCSXH, Hội Đoàn thể nhận ủy thác, Tổ 

trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, Trưởng thôn, khu phố và các đối tượng khác có 

liên quan. 
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 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ 

quan liên quan: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền quản lý 

phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và NHCSXH tổ chức tuyên truyền và thực 

hiện chính sách tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo hướng dẫn việc rà soát  hộ 

có mức sống trung bình theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 

16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và Thông tư 

số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban có liên 

quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện việc rà soát, 

xác nhận về đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách quy định tại Điều 3 của 

Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ 

đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định công nhận hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo mẫu 

số 02 tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ, gửi NHCSXH nơi cho vay để làm cơ sở cho vay đúng quy 

định.  

5. Các Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh chỉ đạo Hội Đoàn thể nhận ủy 

thác các cấp, Tổ Tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương 

trình vay vốn này, phối hợp với Trưởng thôn, khu phố bình xét cho vay đảm bảo 

đúng đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định; tích cực phối hợp với 

NHCSXH nơi cho vay, các Sở, ban, ngành liên quan và địa phương để tổ chức 

triển khai thực hiện. 

6. Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc sở, ngành  tổ chức 

thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan; thực hiện tốt công tác kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách theo quy định. 

7. Đề nghị 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 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các 

chương trình tín dụng chính sách xã hội đang triển khai thực hiện qua NHCSXH. 
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Nhận được văn bản này, đề nghị các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - 

xã hội nhận ủy thác, NHCSXH, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn 

vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;                           

- Trưởng BĐD tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV.   PD    
 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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