
U' BAN NHAN DAN 
TiNH QUANG TR! 

S&  46/TJBND-TM 
V/v B trI ngun von dê cho 
vay xu dâi khãc phiic thit hi 

dich Covid - 19 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

Quáng Trj, ngày  d  tháng 4 nám 2020 

KInh giri: SO Tài chInh 

 

Ngây 16/4/2020, Ngãn hang Chinh sach xã hi tinh Co TO Inh so 34511Tr-NHCS 
V/v chuyên nguôn von ngán sách tinh dé cho vayuu dâi kjp thOi duy tn, phic hôi 
san xuât khãc phic thit hai  do djch Covid- 19 dôi vOi h nghèo và h chInh sách 
('Sao gi'ri kern), UBND tinh CO kiên nhs sau: 

Giao SO Tài chInh chi tn, phM hçip v&i các ngành lien quan nghiên ciru 
xuât UBND tinh././ 

Ncv! izliân: 
- Nhu trên; 
- Ngân hang ChInh sách xa hôi tinh; 
-Li.ru:VT,TM 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

       

       



NGAN HANG CHINH SACH XA HQI 
CIII NHANH TINH QUANG  TRJ 

S :34'5TTr-NHCS 
V/v chuyn ngun vn Ngan sách tinh d cho 
vay uu di kjp thai duy tn, phic hôi san xuât, 

khàc phiic thit hii do djch bênh Covid- 19 
di vOi hc nghèo và các dôi tuçmg chInh sáeh 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHTA V11T NAM 
Dc lIp - Tu do - Hanli phüc 

Quáng Trf, ngày 46 tháng 4 nám 2020 

KInh gCri: Üy ban nhân dan tinh. 

Nàrn 2020, là nàrn cuôi cng thc hin Ngh quyêt Dai hi Dãng b tiith 
Ian thir XVI và Nghi quyêt Dai hôi XII ca Dâng, vâi chü dê cCia tinh trong nàni 
3920 là "Hành dng quyêt 1it, ye dIch toàn din, tao  dà brt phá", dé hoàn thành 

-kê hoach phát triên kinh té - xA hôi näm 2020 và câ giai domn 20 16-2020. Ngay 
tü dâu näm 2020, tiêp tue phát huy nhQng kêt qua dt dupc trong näm 2019, 
Ngãn hang ChInl-i sách xã hi tinh Quãng Tr dâ triên khai dông b, quyCt lit 
các giãi pháp, each lam sang tao, dôi inâi, hiêu qua nhrn huy dng tong h9'p các 
nguôn luc tài chinh trong và ngoài ngãn sách dé tao nguôn cho vay, dáp i1ng nhu 
cãu vay vOn cC]a h nghèo và các dôi tuçlng chmnh sách khác. Tong du' nc cho 
vay tru dai trên dja bàn dat trén 2.700 t' dOng, vó'i han 68 nghIn h vay von 
thông qua 17 ehrong trInh cho vay phát triên kinh tê xâ hi trén dja bàn. 

Tuy nhiên, trong nhttng tháng du nàrn 2020, tinh hinh djch tã 19'n Chãu 
Phi, dich ci:im gia cam, dAc biêt là djch bnh viêm dung ho hap cap Covid-19 
bCrng phát và diên biên phirc tap gay nhiêu tác dng'dên m9i mt cia d&i sOng 
xa hi, trong do, CO ânh humg rat km den hot dng san xuât, viêc lam và thu 
nhp ci:ia h nghèo và các dOi tuçing chInh sách khác trên dja bàn. 

Thrc hin chi dao ci:ia Ngân hang Nba nuc Vit Nam, Ngân hang ChInh 
sách xa hi Vi@ Nam, Tinh y, IJBND tinh Quàng Til; Ngãn hang ChInh sách 
xâ hi tinh Quâng Trj dâ ch dông phôi hçxp vOi chInh quyCn dja phuong và các 
tO chirc chInh trj xã hi cac cap tiên hãnh rà soát, nàm bat tinh hinh h vay von 
tin dung chInh sách bj ânh hi.thng do djch bnh vã triOn khai dông b các giii 
pháp ph hçip nhàm ho trçl, tháo ga khó khàn cho kháeh hang nhu: Ca câu 1 a 
thi han trá n, giân n, gia han no và xein xét cho vay bô sung dôi vó'i h 
nghèo, h cn nghèo và các dOi tLrang chInh sách ld-iác dC khôi phyc san Xuât 
kinh doanh... 

Nàm 2016, tru&c ânh hirO'ng cia Formosa, UBND tinh dã kjp thai chuyn 
ngun vn ngân sách tinh qua Ngân hang ChInh sách xa hi tinh d thy'c hin 
cho vay dM v6i ngu&i dan tai các xâ vl'lng yen bin bi ánh huO'ng hin tuQ'ng hãi 
san cht bt thu&ng tren dja bàn tinh d khôi phyc san xuAt kinh doanh vó'i s 
tin 3,7 t dng. Ngun vn d phát huy hiu qua, kjp thai lam ch dçra vã giip 
bà con manh dn chuyn di ngành ngh san xut ldnh doanh có hiu qua. 



Truóc din bin phirc tap  cüa djch bnh Covid-19 và thirc hin kin chi 
dao cüa Thu tuóng ChInh phü tai  hi nghj trirc tuyên toàn quôc ChInh phü vó'i 
các dja phuong ngây 10/4/2020, trong do yêu câu ye duy trI näng 1rc sãnxuât 
kinh doanh nhQng san phârn thiêt yêu, quan tam ho trçi các di tuqng dé t6n 
thuoig trong xâ hi, Ngân hang ChInh sách xã hi tinh kmnh trInh Uy ban nhân 
dan tinh xern xét, bô sung nguôn von ngân sách tinh qua Ngân hang ChInh sách 
xa hi tinh Quãng Trj dê cho vay dôi vâi ngr&i nghèo và các dôi trçmg chInh 
sách khác trén dja bàn giüp ngu0i dan nhanh chong phiic hôi san xuât, khäc 
phçic thit hai  do djch bnh Covid-19, gop phân thrc hin miic tiêu giàm nghèo 
ben vci'ng,to vic lam vã dam bào an sinh xãhi trén dja bàn. So tiên dê nghj 
bô sung von: 10 t' dông ('Bang chü: Mwài t dóng,). 

KInh d ngh Uy ban nhân dan tinh quan tam xem xét phé chun./— 

Noi izhâ,z: AM DOC 
- Nhu trCn; NHANH c 
- S& Tài ChInh; NGAN HANG 

- Luu: VT, KHNV. 
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