
 

BCH ĐOÀN TỈNH LAI CHÂU 

*** 

Số: 115-QĐ/TĐTN-BPT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Lai Châu, ngày 17 tháng 6 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn vay 

“Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” 
------------------- 

 
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN LAI CHÂU 

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Thông tư số 73/2008/TT-BTC, ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính 

về “Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương và 

kinh phí quản lý Quỹ Quốc gia về việc làm”; 

- Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 11/11/2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về “Hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ 

Quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ 

Quốc gia về việc làm”; 

- Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC, ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính 

về “Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác 

qua Ngân hành chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác”; 

- Căn cứ Chương trình số 16-CTr/TĐTN-BPT, ngày 29/8/2018 của Ban 

Chấp hành Tỉnh đoàn Lai Châu về “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

giai đoạn 2018 - 2022”; Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 14/6/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu. 

- Xét đề nghị của Ban Phong trào Tỉnh đoàn, 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng 

nguồn vốn vay “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” gồm 03 chương, 14 điều. 

Điều 2. Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn vay “Hỗ trợ thanh niên 

khởi nghiệp” thay thế Quy chế “Tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn vay hỗ 

trợ thanh niên phát triển kinh tế cụm Tây Bắc bộ”. 
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Điều 3. Giao Ban Phong trào Tỉnh đoàn là Ban thường trực, phối hợp với 

Văn phòng Tỉnh đoàn tham mưu, quản lý, sử dụng nguồn vốn vay.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng, Ban Phong 

trào Tỉnh đoàn, c c huyện, thành đoàn, đoàn trực thu c và c c t p thể, c  nh n 

có liên quan chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chính quyền địa phương, nơi 

có đoàn viên thanh niên vay vốn; 

- Lưu VP, BPT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 
Sùng A Nủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


