
NGAN HANG 
CHINH SACH XA HQI 

S: Af7N}1CS-TDNN 
V/v tip tic thrc hin Chu'ang trInh 
cho vay dôi vi h rnó'i thoãt nghèo 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tit' do - Hnh phñc 

Ha Nói, ngayo) tháng 02 nàm 2021 

Kinh gli: Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi các tinh, thành ph 

Can cur Quyt djn1TI so 28/2015/QD-TTg ngày 21/7/2015 cuua Thu tuOng 

Chinh phü V tin ding di vói h rnôi thoát nghèo và Quyt dIIh sO 

02/2021/QD-TTg ngày 21/01/2021 cuta Thu tuO'ng ChInh phü St:ra di, b sung 

môt s diu cia Quyt dinh sO 28/2015/QD-TTg ngày 21/7/2015 cüa Thii tuóng 

Chinh phü v tin diung di vó'i h rnái thoát nghêo, Tng Giám dc Ngân hang 

ChInh sách xä hôi (N}ICSXI-I) yêu cu chi nhánh N}ICSXH các tinh, thành phO 

thuc hiên nhu sau: 

1. Báo cáo Thy ban nhân dan, Tru&ng Ban di din Hi dng quán tr 

NHCSXH cüng cp v vic tip ttic thixc hin Chuong trInh cho vay d& vói h5 

md thoát nghèo theo Quyt dinh s 28/2015/QD-TTg ngày 21/7/2015 và Quyêt 

dnh s 02/2021/QD-TTg ngày 21/01/2021 cCia Thu tu'ó'ng ChInh phü. 

2. Phéi hap vol t chu'c chInh tn - xã hi nhn üy thác các cap tuyên 

truyn, ph bin và giám sat vic thxc hin cho vay theo Quyêt dnh sO 

28/2015/QD-TTg ngày 21/7/2015 và Quyt dnh sO 02/2021/QD-TTg ngày 

21/01/2021 cña Thu tuó'ng Chinh phü ti co s&. 

3. Trên Co s& chi tiêu tang trung du nçi duçic giao, các don vj tiêp tic 

thrc hin giài ngân Chuo'ng trinh cho vay di vO'i h mO'i thoát nghèo theo 

Quyêt dnh sO 28/2015/QD-TTg ngày 21/7/2015 và Quyêt dinh s 02/2021/QD-

TTg ngày 21/01/2021 cüa ThU tu'ng ChInh phU v vic suiu'a dOi, bO sung rnt s 

diu cUa Quyt djnh s 28/2015/QD-TTg ngày 21/7/2015 cUa Thu tu'O'ng ChInh 

phu'i v tin diing di vó'i h rnói thoát nghèo. 

4. Các ni dung khác, t1c hiên theo hung dn nghip vi cho vay vOn 

di vO'i h rni thoát nghèo theo Quy& dnh s 28/2015/QD-TTg ngày 

21/7/2015 cUa ThU tithng ChInh phU tai  van ban s 285 9/NHC S -TDNN ngày 

13/8/20 15 cUa TOng Giárn dc N}ICSXH. 



Nhn duçc van bàn nay, yeu cu chi nhánh NHCSXH các tinh, thành phO 

trin khai thuc hin. Qua trInh t1c hiên, nu có vung rnc, báo cáo I-Ii so' 

chInh N}ICSXH (qua Ban TIn dung Nguo'i nghèo) xern xét, giãi quyêt./. 

(Gz'i kern Quyê't d,inh 02/2021/QD-TTg ngày 21/01/202 1 

cza Thi tcàng ChInhphz). 

No'i n/ian: 
- Nhu trên, 
- Van phàng ChInh phO, 
- Ngân hang Nha nuóc; 
- Các tliành viën 1-IDQT, 
- 1-lot LI-I Phu nU' VN; 
- l-li Nong dan VN; 

I-lôi Cuu chiên binh VN; 
- TW Doàn TNCS 1-1CM; 
- Tong Giám doe; 
- TruOng BKS HDQT; 
- Các PTGD, KTT; 
- Cáe Ban CMNV tai HSC; 
- SGD, TTDT, TTCNTT; 
- Ban KTKSNB KVMN; 
- Luu. VT, TDNN 

 

KT. TONG GIAM BOC 
P -- G GIAM DOC 

(dé báo cáo) 

(dép/h thu'c hiên) 
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THU TU(1NG CHJNH P1111 CQNG HOA xA HQI CHU NGRIA VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hnh phéc 

S& OL/2021/QD-TTg Ha Nçi, ngày.?i tháng 01 nám 2021 

NGAN HANG CHINH SAjd, 
S6'  .44 

EN Ngày... .M LOo. 
/Chuye'n. .L. .C4 

1 LLIU  

QUYET D4NTL 
sung mt s diu cüa Quyt djnh s 28/2015/QD-TTg 

ày2l tháng 7 näm 2015 cüa Thu tiróng Chinh phü 
v tin ding di vói h mói thoát nghèo 

Can cz- Luçt Td chzc ChInh phz ngày 19 tháng 6 nán 2015; Lut tha 
dO'I, bd sung m$t so diu cza Lut Td chc ChInh phñ và Luçit To chzc chInh 
quyn djaphwcrng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cu Lut Ngân hang lVhà nwác Vit Nam ngày 16 tháng 6 näm 2010, 

Can cu Lut Các to' ch&c tIn dyng ngày 16 tháng 6 nám 2010 và Luç2t 
tha ddi, bd sung m3t sá diu cza Lu2t Các t4 chzc tin dyng ngày 20 thang 11 
nám 2017; 

Can cz Nghj djnh s 78/2002/ND-CF ngày 04 tháng 10 nám 2002 cüa 
ChInh phz ve tin dyng di vái ngzthi ngheo và các ddi twqng chInh sách khac; 

Theo d nghj cüa Thing dJc Ngân hang !Vlzà nw4c Vit Nam; 

Th twang ChInh phz ban hành Quylt djnh tha do'i, bd sung m$t sd diu 
cüa Quyêt djnh so' 28/2015/QD-TTg ngày 21 tháng 7 nám 2015 v tin dyng 
dái vái hç5 mcyi thoát nghèo. 

Diu 1. Sfra diii khoãn 1 Diu 10 cüa Quyt djnh s 28/2015/QD-TTg 
ngày 21 tháng 7 näm 2015 v tin dyng di vói h mói thoát ngheo 

Bó mc thii gian "và duçic thrc hin giâi ngân dn h& ngày 31 tháng 12 
n.m 2020". 

Diu 2. T chfrc thyc hin 

BO trueing, ThU tru&ng ca quan ngang b, ThU trithng ca quan thuc 
A A A Cbmh phu, Chu tch Uy ban than dan tmh, thanh pho trrc thu9c trung uung, 

ChU tjch Hi dMg quãn trj và Tng Giám d6c Ngân hang ChInh sách xã hi 
chu trách thim thi hãnh Quyt djnh nay. 
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Diu 3. I1iu hrc thi hành 

Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hãnh tü ngày 30 tháng 3 nm 2021. 

N41i nhn: 
- Ban BI thu Trung Lrcmg Dáng; 
- Thi tuâng, cáo Phó ThO tuàng ChInh phü; 
- Các b, co quan ngang bG,  ccl quan thu)c Chinh phá; 
- HDND, UBND cáo tinh, thãnh ph6 trrc thuc trung uon 
- Van phOng Trung uang và cáo Ban cüa Bang; 
- Van phOng T8ng BI thu; 
- Van phong ChU tjch nuc; 
- Hi ding Dan tc và cáo Uy ban cña Qu6c hi; 
- Van phông Quóc hi; 
- TOa an nhân dan ti cao; 
- Vin kim sat nhãn dan t6i cao; 
- Kim toán nhà rnthc; 
- Uy ban Giám sat tài chlnh Qu& gia; 
- Ngãn hang Chfnh sách xA hi; 
- Ngân hang Phát triM Vit Nam; 
- Uy ban Irung rnmg Mt trn T qu6c Vit Nain; 
- Ca quan trung uang càa các doãn th; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trq 1 TFg, TGD CMg TFDT, 
các Vij, Ctc, dan vl tri,rc thuc, Cong bao; 

- Luu: VT, KTTH (2b).M Cng 4 
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