UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI NGUYEN
S6: '10 4J/UBND-N}1CS
V/v trMn khai cho vay vn d6i hQcsinh,
sinh vien có hoàn cânh kho khàn dé mua
may tinh, thiêt bj h9c trrc tuyên theo
Quyêt djnh so 09/QD-TTg ngày
04/4/2022 cüa ThU tuâng ChInh phU.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM
Dc lap - Tn' do - Hanh phüc
TP Thai Nguyen, ngày'2dtháng 4 nàm 2022

Kinh gl'ri:
- Phông Giáo d%ic và dao to thành ph&
- Phong Lao dng — Thuong binh và Xà hi thành ph&
- Trung tam GDNN - GDTX thành ph;
- Trung tam Van hóa và Truyn thông thành ph;
- Hi sâ Ngãn hang Chinh sách xã hOi tinh Thai Nguyen;
- Các tnring Di hçc, Cao ding, Trung cAp, THPT, THCS, tiu
h9c trén dja bàn thành phô;
- UBND các phu&ng, xà.
Can ctr Quyt djnh s 09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2022 cüa Thu tirOng
ChInh phU ye tin d%ing dôi vâi h9c sinh, sinh viên có hoàn cánh gia dInh kho khän
mua may tInh, thiêt bj phic v%i hçc tp trrc tuyên;
Th%rc hin Cong van s 1315/IJBND-KTngày 05/4/2022 cüa Uy ban nhân
dan tinh Thai Nguyen ye vic th%rc hin Quyêt djnh so 09/2022/QD-TTg ngày
04/4/2022 cüa ThU tuOng ChInh phU. IJBND thành phô Thai Nguyen có kién chi
do nhu sau:
1. Hi sâ chi nhanh Ngân hang ChInh sách xA hi (NHCSXH) tinh:
- T chc tp huAn cho lAnh do UBND các phuông, xâ, các Phong, ban,
dn vj lien quan, lãnh do các trtthng h9c trên dja bàn thành phô ye nghip vu tin
diving di vâi h9c sinh, sinh viên có hoàn cánh gia dInh kho khàn dé mua may tinh,
thit bj phiic v'i h9c tp trVc tuyên dê nAm bat và triên khai den các dôi tlro'ng thii
hung kjp thai, hiu qua.
- PhM hçip vâi các t chirc chinh tn - xA hOi, các Phông, ban, dcm vi lien
quan, UBND các phuông, xã triên khai cho vay hiu qua chung trInh tin dung doi
vâi h9c sinh, sinh viên có hoàn cãnh gia dInh kho khàn dé mua may tInh, thiêt bj
phiic vi h9c tp tWc tuyên.
2. UBND các phuäng, xA:
- Rà soát, xác djnh di tuqng là h ngheo, hO cn nghèo va hO lam nông, lam
nghip có müc song trung bInh theo Thông tu so 07/2021/TT-BLDTBXH ngày
18/7/2021cüa BO Lao dOng — Thuong binh và xà hOi ye Huàng dk, rà soát, phân

loai h ngheo, h cn nghèo; xác djnh thu nhp cUa h lam nông nghip, lam
nghip, ngu nghip có müc song trung bInh giai doan 2022-2025 dê NHCSXH lam
can cü cho vay.
- Chi dao tru&ng xóm, t trthng ti dan ph& cac t chrc chinh trj - xà hi
nhn üy thác cap xã thirc hin tuyên truyên Quyêt djnh so 09/2022/QD-TTg ngày
04/4/2022 cüa Thu tuóng ChInh phü trén cac kênh tuyen truyên trén dja bàn
phu?mg, xà, dam bào các hO nghèo, hO cn nghèo, hO có mi'rc song trung bInh cO
h9c sinh, sinh viên trén dja bàn dana di h9c näm bat duçic chU trixong, chInh sách
cüa Nhà nuâc hiOn dang thiêu thiêt bj h9c trirc tuyên có thu câu vay von tai
NHCSXH. Dam bâo vic bInh xét cho vay, xac nh.n dung dôi tuçing th1x hi.rOng,
không triic lçii, không dê h9c sinh, sinh viên có hoàn cãnh gia dInh kho khàn theo
Quyêt djnh so 09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2022 cüa Thu tuâng ChInh phü thiêu
thiêt bj h9c tip, có thu câu không dirqc vay von d mua thiêt bj hçc tp trirc tuyên.
3. Phông Giáo dic vã Dào tao thãnh ph6: Chi dao, phi hqp vâi các truäng
hçc trên dja bàn tuyên truyén, phô biên, thông báo chIth sách tIn ding uu dãi nay
cho các bc phi huynh, h9c sinh duc biêt va näm bat thu cau vay von dê phoi
hqp vâi UBND các phithng, xã và NHCSXH trién khai cho vay kjp thii.
4. Phông Lao dng - Thucing binh và Xã hOi thành ph& Phi hçip vâi UBND
các phumg, xã cung cap danh sách cac hQ cO mCrc song trung bInh theo Thông tu
sO 07/202 1/TT-BLDTBXH ngày 18/7/2021 cüa Bô Lao dOng - Thuang binh va Xâ
hOi ye Hi.ràng dan, rà soát, phân loai hO nghèo, hO cn ngheo; xác djnh thu nh.p
cüa hO lam nông nghip, lam nghip, ngu nghip có mCrc song trung bInh giai doan
2022-2025 dê NHCSXH lam can Cu cho vay.
5. Trung tam Van hóa và Truyn thông thành ph& Phi hçxp vâi NT-ICSXH
t chrc tuyên truyên, cong khai trên cac phucing tin thông tin dai chung ye chInh
sách tin ding dôi vói hoc sinh, sinh viên có hoàn cánh gia dInh khó khàn dé mua
may tInh, thiêt bj phiic vii h9c tp trrc tuyên trên dja bàn theo Quyet djnh so
09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2022 cüa Thu tuong Chinh phü.
Yêu cAu cac Ca quan, dan vj, dja phi.rong khn truang trin khai thirc hin./.
(Gzi kern Quyt din/i

s 09/QD-7Tg ngày 04/4/2022 cza Thi tu-óng Ch'.

Noinhin:
- Nhtz trén;
- Thurng trVc Thành i'iy (báo cáo);
- Thu&ng trrc HDND thành ,phô;
- LAnh dao UBND thành phô;
- NHCSXH tinh;
- Các t6 chCrc CT-XH nhn Cy thác thành pM;
- Ltru VT, NHCS.r
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