
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN 

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
 

 Số:       /BĐD 

V/v thực hiện cho vay đối với cơ sở 

giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập  

bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận Ngô Quyền, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Quận Ngô Quyền; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin quận; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; 

- Ủy ban nhân dân 12 phường thuộc Quận Ngô Quyền. 

 

Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Văn bản hướng dẫn số 3131/NHCS-TDSV ngày 

27/4/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc 

hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công 

lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn Quận Ngô Quyền (gửi kèm 

theo),  

Trưởng ban Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Quận Ngô Quyền đề 

nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Phòng giao dịch NHCSXH quận: 

- Chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Ủy ban nhân dân 

12 phường rà soát nhu cầu vay vốn của các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài 

công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để kịp thời cho vay theo quy định. 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị 

thực hiện nghiêm túc việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện mục đích 

vay vốn theo hướng dẫn tại văn bản số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của 

Tổng giám đốc NHCSXH. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương tuyên truyền, 

phổ biến chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công 

lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và 

giám sát. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận: 

Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND 12 phường tổ 

chức thông tin, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, hệ thống loa phát thanh 

quận, phường Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng 
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Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để người dân hiểu và thực hiện.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận: 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan thông tin, tuyên truyền tới các cơ sở 

giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập trên địa bàn quận về Quyết định số 

11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ 

sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.  

4. Ủy ban nhân dân 12 phường: 

Tăng cường công tác phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH quận tuyên 

truyền, rà soát nhu cầu vay vốn của các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài 

công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường kịp thời xác 

nhận làm căn cứ để NHCSXH cho vay theo quy định. 

Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Quận Ngô Quyền đề nghị các 

đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận 

(qua Phòng giao dịch NHCSXH quận) để được xem xét, giải quyết./. 

  Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - Thành viên BĐD NHCSXH quận 

  - Lưu: BĐD, NHCSXH (20). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

Đặng Văn Khởi 
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