
G BAN11  

U TICH UBND TiNH 

UBND TfNH QUANG TRJ CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
BOD HDQT NHCSXH Bc Ip - Ti, do - Hnh phüc 

S: 4OIQD-BDD Quáng Trj, ngày tháng  5  nám 2020 

QUYET B!NH 
• A S 9 5 A Ve vlçc giao bo sung chi tieu ke hoch tin thing nam 2020 

ngumn vn thu hi tir Dtr an Chu'ng trInh Hnh phñc 

TRU'€NG BAN BA! DIN HBQT NHCSXH TINH QUANG Till 

Can c& Lut ,Tô chic chInh quyn tha phirong ngày 19/6/2015, 
Can cz- Quyêt dfnh so 162/QD-HDQT ngày 17/4/2003 cüa H5i dOng quán 

trj Ngán hang C7iInh sách xä hi Vit Nam ye vic ban hành Quy chê hogt &ng 
cia Ban d4ii din Hç5i dOng quán trj Ngán hang chInh sách xâ hi các cap; 

can ci Quyet djnh sO 86/QD-NHcS ngày 10/01/2014 cüa Ngánhàng 
C7iInh sách xâ hai  Vit Nam ye vic ban hành Quy djnh ye xáy dy'ng và tO chic 
thtc hin Ice hogch tin dyng trong h thông NgOn hang ChInh sách xâ h5i; 

C!ãn cii- Quyet djnh s 01/QD-UBND ngày 12/01/2018 cza Chü tfch 
UBND tinh ye Quán 1)2 Va th dyng nguOn vOn ngán sách dja phuring zy thác qua 
Ngán hang ChInh sách xä hç5i dê cho vay dOi v6i ngitài nghèo và các dOi twclng 
chInh sách khác trên dia bàn tinh, uyêt djnh sO 3723/QD- UBND ngày 
31/12/2019 cza UBND tinh Quáng Trj ye vic s&a dOi, bO sung m3t sO diéu cüa 
Quyêt ti/nh sO 01/2018/QD-UBND ngày 12/01/2018 cz.a UBND tinh Quáng Trj; 

Xdt dt nghj cza Giám ddc Chi nhánh Ngán hang C7iInh sách xa /i5i tinh 
Quáng Trj tçii T& trInh sO 436/TTr-NHCS ngày 13/5//2020. 

QUYET B!NH: 
Biu 1. Giao b sung chi tiêu k hoch tIn dicing näm 2020 ngun vn thu 

hôi tir Dçr an Chixcing trInh Htnh phiic cüa Phông giao djch Ngân hang ChInh 
sách xã hOi  các huyn, thj xã, thành phô theo danh mic dInh kern. 

Biu 2. Giao Giám dôc Chi nhánh Ngãn hang Chinh sách xã hi tinh triên 
khai thrc hin Quyet djnh nay theo dung quy djnh và can cirvào tInh hInh thirc té 
các Phôn giao djch NHCSXH các huyn, thj xâ, thành phô dê thirc hin diêu chinh 
chi tiêu kê hoch cüa các chuong trInh cho vay gitta các dja phuang phü hcip vói nhu 
cãu thirc tê, dam bâo hoãn thành chi tiêu Ngãn hang CSXH Via Nam giao. 

Biu 3. Quyêt djith nay có hiu 1irc k tü ngày ban hành. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám doe Chi nhánh Ngân hang ChInh 

sách xâ hi tinh; Trirng Ban Dai  din Hi dông quãn trj Ngân hang ChInh sách 
xã hi và Giám dOe Phông Giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi các huyn, 
thj xä, thành phO; Thu tnrrng các Ca quan, dan vj Co lien quan chju trách nhim 
thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Nui nit In: 
- Nlnr Dieu 3; 
- Ngân hang CSXH Vit Nam; 
- CN NHCSXH tinh; 
- Liiu: BDD, VT, VX. 

Hoàng Nam 



MVC GIAO CHI TIEU ICE HOACH TIN DIJNG NAM 2020 

Wt d/nh sd:  ,49O  /QD-BDD,  ngàyJ,2  tháng gnäm 2020 
cfa BDD HDQTNgan hang CSXLI tinh Quáng Tn) 

DVT: Triêu&n 

TT Phông Giao 
dlch huyn 

A h K hoch du nq nguon von d!a  phtro'ng 

no trçY tao vic lam, duy trI và m& rng vic lam tir ngun 
vn dir an Chirong trInh Hnh phác 

(ND 61/20151ND-CP; ND 74/20191ND-CP) 

Chi tiêu k hoach 
tin ding d di.rçc 

giao 

Diu chinh tang 
(+)/giãm (-) dçit 

nay 

Chi tiêu kê hoch di.r 
na sau diéu chinh 

I Dakrông 183 +889 1.072 

2 HuàngHóa 1.539 +341 1.880 

3 CamL 1.777 +2.167 3.944 

4 VtnhLinh 2.440 +2.853 5.293 

5 GioLinh 1.883 +1.834 3.717 

6 TriuPhong 140 +1.928 2.068 

7 HãiLng 1.780 +1.787 3.567 

8 DôngHa 0 +657 657 

Ting cong 9.742 +12.456 22.198 



DAN'  O1VB  /' SUNG CHI TIEU ICE HOACH TIN DUNG  NAM 2020 

(Kern sd /QD-BDD,  ngàyJ  tháng 5nám 2020 
cta BDD HDQTNgán hang CSXH tinh Quáng Tn) 

D VT: Triéu &n 

Phông Giao 
dlch huyn 

K hoch dir nq ngun vn da phtroiig 

H trçr tio vic lam, duy trI và m& rn vic lam tü' ngun 
vn Ngân sách tinh (Theo Nghj d!nh  so 61/20151ND-CP và 

Ngh djnh s 74/20151N0-CP cüa ChInh phü) 

CM tiêu k hoch tin 
diing dâ duçc giao 

CM tiêu giao tang 
cüa näm 2020 

CM tiêu k hoch 
thr ng sau diu 

chinh 

Dakrông 183 +889 1.072 

T!ingcng 183 +889 1.072 



. ..' I 

UBND NEI TRj 
BO 4QLNIL 

' A 

DANH  ' 0 SUNG CHI TIEU KE HOACH TIN DUNG  NAM 2020 
(Kern theo uet djnh s: ,1LO /QD-BDD, ngày . tháng  5  näm 2020 

cüa BDD HDQTNgan hang CSXH tinh Quáng Tn) 

D VT. Triêu &n 

TT 
Phông Giao 
djch huyn 

K hoich thr nçi ngun vn dja phiwng 

H trçr tio vic lam, duy trI và mo rn vic lam tir ngun 
v6n Ngân sách tinh (Theo Ngh d!nh  so 61/20151N0-CP và 

Nghj djnh st 74/20151N0-CP cila ChInh phO) 

Chi tiêu k hoach tin 
ding cia thrçrc giao 

Chi tiêu giao tang 
cüa näm 2020 

Chi tiêu k hooch 
di.r nçi sau diu 

chinli 

HuângHóa 1.539 +341 1.880 

Tng cong 1.539 +341 1.880 



SUNG CHI TIEU KE HOACH T'N DVNG  NAM 2020 

h so':  A.ZQ  /QD-BDD, ngày..t tháng  5Tnam  2020 
BDD HDQT Ngán hang CSXH tinh Quáng Tn) 

D VT Triu drz 

TT 
Phông Giao 
dlch huyn 

X ( K hoch air ncr nguon von d!a  phirong 

H trq to vic lam, duy trj vã m rng vic lam tir ngun 
vn Ngán sách tinh (Theo Nghj d1nh s 61/20151N0-CP và 

Nghj djnh s 74/20151N0-CP cila ChInh phü) 

Chi tiêu k hoach tin 
dicing dâ di.rqc giao 

Chi tiêu giao tang 
cia nAm 2020 

Chi tiêu k hoch 
thr nçi sau diu 

chinh 

CamLy 1.777 +2.167 3.944 

Ting cong 1.777 +2.167 3.944 



'NO TRI 
SXH 

BO SUNG CH TIEU KE HOACH TN DVNG  NAM 2020 

' dinh so':  ,!tO  /QD-BDD,  ngàyJt  tháng näm 2020 

cüa BDD HDQT Ngán hang CSXH tinh Quáng Trj) 

DVT: Triudn 

TT 
Phông Giao 
d1ch huyn 

K hoch dir ncr ngun vn dla  phirong 

H trq to vic lam, duy tn và mr rng vic lam tir ngun 
vn Ngân sách tinh (Theo Nghj d!nh  s 61/2015/ND-CP vã 

Nghj dnh s 74/20151ND-CP cüa ChInh phü) 

Chi tiêu k hoch tin 
ding dä &rçic giao 

Chi tiêu giao thng 
cüa näm 2020 

Chi tiêu k hotch 
dtr nci sau diu 

chinh 

VTnhLinh 2.440 +2.853 5.293 

Tng cong 2.440 +2.853 5.293 

UB 
B 

(K 



I I 

0 SUNG CHI TIEU KE HOACH TIN DUNG  NAM 2020 

(Kern t - eit djnh s.  U2O  /QD-BDD, ngày), tháng 5nàm 2020 
cza BDD HDQTNgan hang CSXH tinh Quáng Trf) 

DVT Triu d?n 

TT 
Phông Giao 
djch huyn 

K hoch dir nc ngun vn dla  phiro'ng 

H trçY tio vic lam, duy trI và m& rng vic lam tfr ngun 
vn Ngn sách tinh (Theo Nghj dlnh  s 61/20151N0-CP và 

Nghj dnh s 74/20151ND-CP cüa ChInh phü) 

Chi tiêu k hoch tin 
dicing dã duçc giao 

Chi tiêu giao tang 
cüa n.m 2020 

Chi tiêu k hoch 
ckr nçi sau diu 

chinh 

GioLinh 1.883 +1.834 3.717 

Ting cong 1.883 +1.834 3.717 



GTRJ 
XH 

D 4 BO SUNG CHI TIEU KE HOCH TIN DVNG  NAM 2020 

(Kern theo I uyIt djnh s:  AO  /QD-BDD, ngày tháng nám 2020 

cüa BDD HDQTNgan hang  CSXH tinh Quáng Trj) 

D VT: Triêu den, 

TT 
PhOng Giao 
dlch buyn 

K hoich dir ncr ngun vn dja phirong 

H trq to vic lam, duy trI và mo rng vic lam tir ngun 
vn Ngân sách tinh (Theo Nghj djnh s 61/20151ND-CP và 

Ngh dlnh  s 74/2015INf-CP cüa Chinh phü) 

Chi tieu ke hoach tin 
ding da dtrçic giao 

Chi tieu giao tang 
cua näm 2020 

Chi tiêu k hoach 
. 

dr nçi sau dieu 
chinh 

TriuPhong 140 +1.928 2.068 

Ting cong 140 +1.928 2.068 



o BO SUNG CHI TIEU KE HOACH T'N DIJNG NAM 2020 
uyt dinh sd: /QD-BDD,  ngàyJ  tháng çnam 2020 

cia BDD HDQTNgán hang CSXH tinh Quáng Trj) 

DVT: Triêudôn 

fl 
PhôngGiao 
dch huyn 

K hoch dir nq ngun vn da phirong 

H trQ t30 vic lam, duy trI Va m& rng vic lam tu ngun 
vn Ngân sách tinh (Theo Nghj dnh s 61/20151N0-CP và 

Ngh djnh s 74/2015/ND-CP cüa ChInh phü) 

Chi tiêu k hoch tin 
diing dA thrcic giao 

Chi tiêu giao tang 
cUa näm 2020 

Chi tiêu k& hoch 
d sau diu 

chinh 

HáiLãng 1.780 +1.787 3.567 

Tng cong 1.780 +1.787 3.567 



UNG CHI TIEU KE HOACH TIN DUNG  NAM 2020 
s 4LO  /QD-BDD, ngày tháng  Inam  2020 

cza BDD HDQTNgan hang CSXH tinh Quáng Tr!) 

DVT Triudn 

Phông Ciao 
dlch huyn 

K hoch dir ncr ngun vn dla  phwrng 

H trçr to vic lam, duy trI và m& rng vic lam tfr ngun 
vn Ngân sách tinh (Theo Ngh djnh s 61/2O15fND-CP vã 

Ngh djnh s 74/20151N0-CP cüa Chinh phü) 

Chi tiêu k hoach tin 
dmg dä thrçc giao 

Chi tiêu giao tang 
cüa näm 2020 

Chi tiêu k hoch 
du nçi sau diu 

chinI 

DôngHã 0 +657 657 

Tng cong 0 +657 657 
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