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      ỦY BAN NHÂN DÂN  

      TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 
 

 

   

     Số:        /UBND-KGVX 
V/v thực hiện tín dụng đối với  

cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học 

ngoài công lập bị ảnh hưởng  

bởi đại dịch Covid-19  

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

   Bình Phước, ngày        tháng       năm 2022 

 

 

                        

 
 

      Kính gửi: 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;  

- Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Tỉnh đoàn; 

- Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19;  

Căn cứ Công văn số 3131/NHCS-TDSV 27/4/2022 của Tổng Giám đốc 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) 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;  

Theo đề nghị của NHCSXH tỉnh tại Tờ trình số 357/TTr-NHCS ngày 

04/5/2022; 

Để tổ chức thực hiện hiệu quả 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 

tỉnh Bình Phước,  

Chủ tịch UBND tỉnh giao: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Hướng dẫn Phòng Giáo dục cấp huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 

UBND các xã, phường, thị trấn và Phòng giao dịch NHCSXH nơi cho vay tổ 

chức tuyên truyền và thực hiện chính sách tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg 

ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời rà soát, tổng hợp danh sách 

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

Covid-19 trên địa bàn có nhu cầu vay vốn, gửi NHCSXH nơi cho vay. Thời gian 

hoàn thành: trước ngày 20/5/2022. 



 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã phối hợp với NHCSXH 

nơi cho vay rà soát đối tượng, thực hiện xác nhận điều kiện vay vốn tại điểm b 

khoản 2 Điều 3 Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm 

bảo chính xác, theo đúng các quy định hiện hành và giải ngân kịp thời đối với các 

đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên 

quan làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Nhà nước đến 

các đối tượng thụ hưởng biết, thực hiện. 

3. Chi nhánh NHCSXH tỉnh  

- Phối hợp với cơ quan báo, đài và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền 

rộng rãi chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công 

lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ để các cấp, các ngành và đối tượng thụ hưởng biết, thực hiện. 

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị 

- xã hội nhận ủy thác, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan rà soát đối 

tượng, thực hiện bình xét, cho vay kịp thời, đảm bảo đúng quy định.  

- Chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện báo cáo, tham mưu Chủ tịch 

UBND, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện có văn bản chỉ 

đạo Phòng Giáo dục, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan phối 

hợp thực hiện hiệu quả chính sách.  

4. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước 

Phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp 

thời chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đến các các ngành, các cấp và đối tượng thụ 

hưởng biết, thực hiện; kịp thời thông tin kết quả thực hiện cho vay của NHCSXH. 

5. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh 

Tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, 

tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đến các cấp Hội, cán 

bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện, giám sát./. 

 (Kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ, Công văn số 3131/NHCS-TDSV 27/4/2022 của Tổng Giám đốc 

NHCSXH). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- NHCSXH Việt Nam; 

- TTTU, TTHĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, PVX(Nga.CV182/22). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Tuyết Minh 
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