
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:   15 /2020/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Bình Thuận, ngày   20 tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 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 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

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 Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định về quản lý và sử dụng 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; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 362/TTr-STC  ngày 

22 tháng 4 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng 

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. 

Điều 2. Bãi bỏ các Quyết định 

1. Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương 

ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

nước sạch, vệ sinh môi trường và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận. 
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2. Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý 

và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách 

xã hội để cho vay hộ nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và các đối tượng chính 

sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020. 

2. Khi các văn bản của Trung ương được ghi dẫn chiếu để áp dụng trong 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, 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 4;                                                                                    
- Bộ Tài chính; 
- Ngân hàng CSXH Việt Nam; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Cục kiểm tra công tác phía nam Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy,  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 
- Thành viên BĐD NHCSXH tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 
- Trung tâm thông tin tỉnh; 
- Lưu: VT, NCKSTTHC, KGVXNV. Việt. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hai 
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