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cüa Thu tiiàng ChInh phü
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Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
TP. Thai BInh, ngày2} tháng 4 nàm 2022

Kinh gui:
- Ngân hang Chinh sách xã hi chi nhánh tinh Thai Binh;
- Các phàng, dcn vi lien quan;
- UBND các phix&ng, xä.
Thirc hin Cong vn s6 1236/UBND-KT ngày 18/4/2022 cüa UBND tinh Thai
Binh v vic trin khai thirc hin Quy& djnh so 09/2022/QD-TFg cUa ThU tuâng Chinh
phU v tIn diing di vói hçc sinh, sinh vien có hoàn cânh khó khän dê muamáy tmnh,
thi& bj h9c tp tric tuyn. D trin khai thirc hin t&, có hiu qua Quyêt djnh so
09/2022/QD-TTg cUa ThU tudng Chlnh phU; Uy ban nhãn dan thành phô yêu câu các
phông, dcin vj Co lien quan triên khai thirc hin mt so ni dung sau:
1. Can dr chUc nng nhim vi cUa phOng, dmi vi có trách nhim phôi hqp chat
ch vâi NHCSXH tinh Thai BInh thirc hin tuyên truyên, phô biên và rà soát dôi tuqng
duqc thii hithng chInh sách tIn diing theo quy djnh tii Quyt djnh so 09/2022/QD-TTg
ngày 04/4/2022 cUa ThU tu&ng ChInh phil
2. UBND cad phung, xâ va các phông, don vj, doàn the, các c quan có lien
quan phi hçip vâi NHCSXH tinh Thai Binh tiên bành diêu tra, rà soát doi tuçlng duçc
thii hung chlnh sách và nhu cu vay von dôi vâi h gia dInh h9c sinh, sinh viên thuc
h nghèo, h cn ngheo, h có mUc sOng trung bmnh theo quy djnh cUa pháp lust và h
gia dInh có hoãn cánh kho khan do ãnh huing cUa dii djch Covid- 19 (co bô, mc hoc
b mc mat do di djch Covid-19) dê mua may tInh, thiêt bj phiic vi hçc tp trçrc tuyên.
3. Phông Lao dng - Thucing binh xâ hi phi hqp vfii UBND các phumg, x rà
soát, 1p danh sách h nghèo, h cn ngheo, h cO mUc song trung bInh theo chuk quy
djnh cUa pháp luat dê NHCSXH tinh Thai BInh lam can cu cho vay, dam bâo 100% dôi
tuçrng dU dieu kin, có thu câu dêu dircrc vay von theo quy djnh t.i Quyt djnh s
09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2022 cUa ThU tiiàng ChInh phil
4. Chi nhánh NHCSXH tinh Thai BInh thung xuyên phi hçp chat chë vâi các
phOng, don vi lien quan, các to chUc hOi, doàn the thuc thành pM t chIrc trin khai
thrc hin dong thi là dâu rn6i tip thu các kiên phãn ánh, cad khó khän, vtràng mc
trong qua trhth thirc hin dê tong hqp, tham muu, d xut TJBND thành pM chi dao
giãi quyet theo quy djnh.
5. Dài Truyen thanh - Truyên hInh thành pM tuyên truyn quy trInh, thU tiic, d&
tuqng theo Quyet dinh so 09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2022 cUa ThU tuàng ChInh phU
de ngithi dan trên dja bàn närn bat ye chInh sách và giám sat, thirc hin.
Nhn Cong van, u câu cac phOng, don vi lien quan và UBND phu&ng xâ
triên khai thixc hiên./.
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