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VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KGVX 

V/v giao vốn nhận ủy thác tại địa 

phương năm 2023 và bổ sung vốn 

ủy thác ngân sách tỉnh năm 2022 

Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

                          Kính gửi: 

  - Sở Tài chính; 

 - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

 

Xem xét Tờ trình số 583/TTr-NHCS ngày 07/9/2022 của Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn 

vốn nhận ủy thác tại địa phương năm 2023; Báo cáo số 368/BC-STC ngày 

23/9/2022 của Sở Tài chính về việc xem xét Tờ trình số 583/TTr-NHCS ngày 

07/9/2022 của Chi nhánh NHCSXH tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn 

vốn nhận ủy thác tại địa phương năm 2023; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị 

NHCSXH tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Chi nhánh NHCSXH tỉnh 

Tham mưu UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh 

xem xét, quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn nhận ủy thác tại địa 

phương năm 2023 theo phương án bố trí vốn như sau: 

- Đối với số chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn ủy thác của ngân sách tỉnh là: 

3.000 triệu đồng bảo đảm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 31/TB-

UBND ngày 18/01/2021 về kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh và phù hợp với Đề án cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH giai đoạn 2021 - 

2030 tại Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh (sau đây 

gọi tắt là Đề án số 589). 

- Đối với số chỉ tiêu kế hoạch vốn giao cho các huyện, thành phố: để 

phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn của từng huyện, 

thành phố, giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì làm việc, thống nhất với các 

huyện, thành phố về kế hoạch nguồn vốn ủy thác để tham mưu giao chỉ tiêu cho 

các huyện, thành phố đảm bảo tính khả thi và bám sát Đề án số 589. 

2. Sở Tài chính 

- Hằng năm, ngoài số kinh phí ngân sách tỉnh ủy thác sang Chi nhánh 

NHCSXH tỉnh theo Đề án số 589, căn cứ khả năng ngân sách trong năm (nếu có 

nguồn tăng thu) tham mưu bố trí nguồn vốn bổ sung ngân sách tỉnh ủy thác sang 

Chi nhánh NHCSXH tỉnh phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.  
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- Trên cơ sở báo cáo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, khả năng cân đối 

ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh quyết định cấp bổ sung nguồn vốn ủy 

thác sang Chi nhánh NHCSXH tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND 

tỉnh tại Công văn số 792/VP-KGVX ngày 02/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc giải quyết đề nghị của Chi nhánh NHCSXH tỉnh trước ngày 05/12/2022. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KT, THNC, TT THCB;  

- Lưu: VT, KGVX (NCD).  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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