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QUYET DNH 
A A 9 9 S A A Su'a doi l3ieu 7 cua Quy che ban hanh kern theo Quyet d1nh so 38/2017/QD- 

UBND ngày 30 tháng 11 nàm 2017 cüa Uy ban nhn dn tinh Ba R!a  — Viing 
Tàu ban hành Quy chê quãn I và sü' dyng ngun ve,n ngân sãch 
da phiro'ng üy thác qua h thông Ngân hang ChInh sách xã hi 

tinh Ba Rja — Vüng dê cho vay de,i vói ngu'i nghèo 
và các dôi tu'çng chInh sách khác 

UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  — VUNG TAU 

Can ciLut Td chic chInh quyn d.iaphzrong ngây 19 tháng 6näm 2015, 

Can ct' Lut Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 
2015; 

Can c&Nghj djnh so' 78/2002/ND-UP ngày 04 tháng 10 nãm 2002 cia C'hInh 
phz ye tin dyng dOi vài ngtrô'i nghèo và các dOi tu'c/ng chInh sách khác; 

Can c& Quyt djnh s 15/2013/QD-TTg ngày 23 tháng 02 nám 2013 cja Thi 
tuáng chInh pht ye tin dyng dOi vái hç5 cgn nghèo, 

Can th Quyt djnh sá 28/2015/QD-TTg ngày 21 tháng 7 nám 2015 cia Thz 
tung chinh phü ye tin dyng dOi vói h mói thoát nghèo; 

Can c' Nghj quyJt sO' 46/2016/NQ-HDND ngày 4 tháng 8 nàm 2016 cza Hi 
dông nhán dan tinh Ba Rja — Vtng Thu ye vic ban hành chudn nghèo tiép cçn da 
chiêu cza tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doçin 2016-2020; 

Can c& Nghj quylt sO' 47/2016/NQ-HDND ngày 4 tháng 8 nám 2016 cla H(5i 
dOng nhán dan tinh Ba Rja — Vung Tàu ye vic phê duyt Dé an giárn nghèo ben vthig 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doQn 2016-2020; 

Theo d nghj cia Giám dO'c SO' Tài chjnh, Giám dO'c SO' Lao d(5ng - Thu'o'ng 
binh và Xâ hç5i và Giám dôc Chi nhánh Ngán hang Chinh sách xâ hç3i tinh tgi TO' 
trInh lien ngành sO 460/TTrLN-TC-LDTBXH-NHCSXH ngày 24 tháng 5 nàm 2018 ye 
vic Sira dOi Diêu 7 cia Quy ché ban hành kern theo Quyét djnh sO 3 8/201 7/QD-
UBND ngày 30 tháng 11 nárn 2017 cüa Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vung Tàu 
ban hành Quy chê quán lj và st dyng nguOn vOn ngán sách dja phtwng iy  thác qua 
h thông Ngán hang Chinh sách xd h5i tinh Ba Rja - Vung Thu dê cho vay dOi vó'i 
ngu'O'i nghèo và các dOi twclng chinh sách khác. 

QUYET IMNH: 
A. .A A A • A Dieu 1. Stra doi Dieu 7 cua Quy che ban hanh kern theo Quyet dnh  so 

38/2017/QD-UBND ngày 30 tháng 11 nm 2017 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba 
RIa — Vüng Tàu ban hanh Quy chê quãn 1 và sü' dyng nguôn von ngan sách da 
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phuo'ng üy thác qua h thng Ngân hang ChInh sách xã hi tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu dê cho vay di vó'i ngub'i nghèo và các di tu9ng chInh sách khác. 

"Diu 7. Lãi sut cho vay, Iãi sut qua hn 

1. Di vói h nghèo, h cn nghèo theo chun tinh: 

a) Lãi suât cho vay bang müc lãi sut cho vay d& vth h cn nghèo theo chun 
quôc gia do Thu tthng ChInh phü quy djnh trong tüng thi kST; 

b) Lãi su.t nçv qua han  bang 130% lãi suit cho vay. 

2. Dái vri h mri thoát nghèo theo chun tinh: 

a) Li sut cho vay btng mirc lãi sut cho vay di vâi h mOi thoát nghèo theo 
chuân quôc gia do Thu tuàng ChInh phU quy djnh trong trng thai kS'; 

b) Lãi suit nç qua han  bang 130% lãi suit cho vay. 

3. Dôi vói cho vay giâi quyt vic lam và cho vay di lam vic & nuâc ngoài 
theo hçip dông: Ap dung mrc lãi suât do Thu tthng ChInh phü quy djnh trong tirng 
th&i ks'. 

4. Di vói các di tuçing chInh sách khác: Thrc hin theo Nghj quyêt cUa Hi 
dông nhân dan tinh, Quyêt djnh cüa Uy ban nhân dan tinh". 

Diêu 2. To chü'c thrc hin 
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc cac S&: Tài chInh, K 

hoach và Dâu Ui, Lao dng — Thucng binh và X hi; Giám dôc Chi nhánh Ngân 
hang ChInh sách xâ hi tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, th, thành phô; 
Thu tru&ng các cc quan, dun vj, to chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyet djnh nay. 

"Diêu 3. Hiêu luc thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu 1c thi hành k tir ngày 01 tháng 7 nàm 2018. 

2. Nhng khoãn vay phát sinh tn.râc ngày Quyt djnh nay có hiu 1?c  thi hânh 
dugc thirc hin theo lãi suât ghi trén Hçip dông hoc So vay von ma h vay da k kêt 
v&i h thông Ngân hang ChInh sách xâ hi tinh Ba Rja - Vüng Tàu./.". 

Noi n1,in: 

- N!iu Diu 2; 
- Van phông Chinh phCi; 
- B Lao dong — Thi.rcmg binh và Xã hi; 
- B Tir pháp (Ciic KTVB); 
- Ngân hang ChInh sách xã hi Vit Narn; 
- Doàn d?i  biêu Quôc hi tinh; 
- Thixôiig trirrc Tinh Ciy, HDND tinh; 
- Chü tjch, các phó chü tjch UBNDtinh; 
- UBMTFQVN tinh và các doàn the tinh; 
- So ttr pháp (KTVB); 
- Trung tam Cong báo — Tin h9c tinh; 
- Báo BR-VT, Dài PITH tinh; 
- Lixu: VT, NHCS (32). 
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