ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 4373 /UBND-TH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị
quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày
10/7/2019 của HĐND tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Hội: Cựu Chiến binh, LH Phụ nữ, Nông dân;
- Tỉnh Đoàn Lào Cai;
- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Lào Cai;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND
tỉnh Lào Cai, về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng
CSXH để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở
lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 – 2025, UBND tỉnh hướng dẫn một
số nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng cho vay vốn: Các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú trên địa
bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai (danh sách
43 xã tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019
của HĐND tỉnh Lào Cai. Trường hợp trong giai đoạn 2019 - 2025 các xã này
phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 40% thì các hộ gia đình có hộ khẩu
thường trú trên địa bàn các xã này vẫn thuộc đối tượng cho vay vốn).
2. Mục đích sử dụng vốn vay: Sản xuất tiểu thủ công nghiệp; kinh doanh
dịch vụ, thương mại; sản xuất nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
3. Trình tự lập và giao dự toán:
3.1. Công tác xây dựng dự toán thực hiện từ cấp xã lên cấp huyện và cấp
tỉnh cùng thời gian xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân
sách hàng năm. UBND các xã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp với Tổ
tiết kiệm và vay vốn, Trưởng thôn (bản) rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ gia
đình trên địa bàn từng thôn (bản). Sau khi rà soát đối tượng thụ hưởng UBND xã
lập danh sách các hộ đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn trên địa bàn gửi Phòng
Giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện.
3.2. Đối với phần vốn đề nghị ngân sách tỉnh bố trí ủy thác:
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện tổng hợp nhu cầu vốn do Ủy
ban nhân dân các xã gửi lên, dự kiến phần vốn đề nghị ngân sách tỉnh bố trí ủy
thác gửi cùng danh sách các hộ có nhu cầu vay vốn trên địa bàn đến Chi nhánh
Ngân hàng CSXH tỉnh.

Sau khi tổng hợp nhu cầu vốn do Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH các
huyện gửi, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh lập văn bản đề nghị bố trí vốn ủy
thác kèm theo danh sách các hộ có nhu cầu vay vốn gửi Sở Tài chính, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội, trong đó thể hiện rõ:
- Tổng nhu cầu vốn của các hộ vay.
- Phần vốn bố trí từ việc thu hồi nợ cho vay đến hạn.
- Phần vốn đề nghị ngân sách tỉnh ủy thác.
Căn cứ văn bản đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và danh sách
kèm theo, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định mức vốn cụ thể cần chuyển sang
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh (riêng năm 2019 thực hiện theo mức do HĐND
tỉnh đã quyết nghị tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019) không
thấp hơn mức tối thiểu do HĐND tỉnh đã nghị quyết, cụ thể:
a) Trường hợp mức vốn cần chuyển sang Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh
bằng 1.000 triệu đồng/xã: UBND tỉnh quyết định mức cụ thể hoặc tổng hợp vào
phương án phân bổ ngân sách địa phương năm sau.
b) Trường hợp mức vốn cần chuyển sang Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh
lớn hơn 1.000 triệu đồng/xã: UBND tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh xem xét, cho ý kiến thỏa thuận đối với phần chênh lệch lớn hơn 1.000 triệu
đồng/xã trước khi quyết định mức cụ thể hoặc tổng hợp vào phương án phân bổ
ngân sách địa phương năm sau.
3.3. Đối với phần vốn đề nghị ngân sách cấp huyện bố trí ủy thác:
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện tổng hợp nhu cầu vốn do
UBND các xã gửi lên, dự kiến nguồn vốn đề nghị ngân sách cấp huyện bố trí ủy
thác, lập văn bản gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương
binh và Xã hội cấp huyện kèm theo danh sách các hộ gia đình có nhu cầu vay
vốn. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách hàng năm, Phòng Tài chính – Kế hoạch
chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, báo
cáo UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp quyết định mức vốn cụ thể ngân
sách cấp huyện ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH hàng năm theo
quy định tại tiết b, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày
10/7/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai.
4. Hình thức cấp phát ngân sách:
Căn cứ quyết định của UBND tỉnh, UBND cấp huyện về việc chuyển
nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay, cơ
quan Tài chính cùng cấp thực hiện chuyển nguồn vốn sang ngân hàng chính sách
xã hội theo hình thức lệnh chi tiền, theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư
số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử
dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay
đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

5. Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, lãi suất nợ quá hạn, quy
trình thu nợ, thu lãi tiền vay, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ:
5.1. Mức cho vay: Áp dụng theo quy định của chương trình cho vay hộ
nghèo của Ngân hàng CSXH trong từng thời kỳ. Mức cho vay này không bao
gồm các nguồn vốn khác do Ngân hàng CSXH quản lý.
5.2. Thời hạn cho vay: Theo quy định hiện hành của Ngân hàng CSXH, tối
đa không quá 60 tháng.
5.3. Lãi suất cho vay, lãi suất nợ quá hạn, quy trình thu nợ, thu lãi tiền vay,
điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ: Áp dụng cơ chế của chương trình cho vay
hộ nghèo hiện hành của Ngân hàng CSXH.
6. Quy trình, thủ tục cho vay: Áp dụng cơ chế của chương trình cho vay hộ
nghèo hiện hành của Ngân hàng CSXH (chi tiết theo Phụ lục, mẫu biểu kèm theo
văn bản này).
7. Các nội dung khác không hướng dẫn tại văn bản này thực hiện theo quy
định tại Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai
ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác
qua Ngân hàng CSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính
sách khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các cơ quan, đơn vị
phản ánh về Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh
Ngân hàng CSXH tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Thành viên BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- LĐ Văn phòng;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NLN1, VX3,TH1,2.
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