
 
                                         

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt dự án vay nguồn vốn “Quỹ Quốc gia về việc làm” 

---------------- 

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  

- Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 09/7/2015 của Chính 

phủ; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, ngày 23/09/2019 của Chính phủ quy định 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm; Hướng dẫn số 8055/NHCS-TDSV, ngày 30/10/2019 

của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về quy trình thủ tục cho 

vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm; 

- Xét đề nghị của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Tân Uyên tại Tờ trình số 78/TTr-NHCS, ngày 29/9/2021 “Về việc phê duyệt 

dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm”; 

- Xét đề nghị của Ban Phong trào Tỉnh đoàn, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt dự án vay vốn từ “Quỹ Quốc gia về việc làm” kênh 

Trung ương Đoàn phân bổ về Tỉnh đoàn đối với Dự án “Xây dựng chuồng trại 

nuôi dê sinh sản” của đoàn viên Liều Văn Diết, bản Hòa Hợp, thị trấn Tân 

Uyên, huyện Tân Uyên. Tổng số vốn vay là: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu 

đồng chẵn); Lãi suất cho vay: 7,92%/năm; Trả nợ gốc: 06 tháng/lần; Trả lãi: 

01 tháng/lần; Thời hạn cho vay: 36 tháng. 

Điều 2. Đề nghị Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tân Uyên làm thủ 

tục cho vay vốn và quản lý quỹ theo quy định hiện hành. 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng mục đích, nội 

dung đã nêu trong dự án; đảm bảo vì mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi 

đúng hạn và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Huyện đoàn Tân Uyên phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện 

hướng dẫn, giám sát chủ dự án sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo hiệu 

quả, thực hiện tuân thủ theo các quy định hiện hành và quản lý nguồn vốn vay. 

BCH ĐOÀN TỈNH LAI CHÂU 

*** 

Số: 282-QĐ/TĐTN-BPT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Lai Châu, ngày 05 tháng 10 năm 2021 



  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Phòng 

Giao dịch NHCSXH huyện Tân Uyên; Ban Phong trào Tỉnh đoàn; Ban 

Thường vụ Huyện đoàn Tân Uyên; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và chủ 

dự án tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban TNNT TW Đoàn; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- NHCSXH tỉnh Lai Châu; 

- Lưu VP, BPT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ                    

 
Nguyễn Tiến Thịnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



 


