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     Kính gửi:  

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; UBND huyện đề nghị các đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn 

và các phòng, ban liên quan phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã 

hội (NHCSXH) huyện: 

- Rà soát các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập đang 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn; hướng dẫn, phổ biến cơ chế chính 

sách, hồ sơ thủ tục để các cơ sở giáo dục ngoài công lập tiếp cận nguồn vốn vay 

nhằm khôi phục, duy trì hoạt động, đảm bảo chất lượng giáo dục. 

- Tuyên truyền về chủ trương, cơ chế chính sách, triển khai thực hiện chương 

trình tín dụng đối với cơ sở giáo dục giáo dục mầm non, tiều học ngoài công lập bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 

- Tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có) đối 

với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập trong quá trình 

hoàn thiện thủ tục và xác nhận điều kiện vay vốn theo quy định. 

2. Phòng giao dịch NHCSXH huyện kịp thời triển khai thực hiện cho vay đối 

với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng, đúng mục đích theo 

quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt 

thẩm quyền các đơn vị, địa phương gửi Phòng giao dịch NHCSXH huyện tham mưu 

đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- - BĐD HĐQT NHCSXH huyện; 

- Lưu: VT, NHCSXH. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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