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THÔNG BÁO 

Kế hoạch kiểm tra, giám sát các dự án cho vay từ 

Quỹ quốc gia về việc làm năm 2020 

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 1947/KH-SLĐTBXH ngày 25/8/2020 của Sở 

Lao động - TBXH về việc kiểm tra, giám sát các dự án cho vay từ Quỹ quốc gia 

về việc làm năm 2020. 

Sở Lao động – TBXH (Sở LĐTBXH) thông báo Kế hoạch kiểm tra, giám 

sát các dự án cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm năm 2020, nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh: 

a) Trưởng đoàn: Đại diện Ban Giám đốc Sở LĐTBXH. 

b) Thành viên:  

- Sở LĐTBXH kính mời đại diện: Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 

tỉnh; Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội 

(CSXH) tỉnh. 

- Đại diện các phòng chuyên môn Sở LĐTBXH: Giáo dục nghề nghiệp, 

Bảo trợ xã hội, Kế hoạch - Tài chính, Lao động - Việc làm. 

2. Thành phần cấp huyện làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh: 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách: Phòng LĐTBXH, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới, huyện Châu Thành. 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách Phòng Giao dịch Ngân hàng 

CSXH huyện Chợ Mới, huyện Châu Thành. 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách LĐTBXH các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn huyện Chợ Mới, huyện Châu Thành. 

3. Nội dung giám sát: Giám sát kết quả triển khai, thực hiện công tác cho 

vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm. 

a. Kết quả thực hiện thời gian qua (kết quả thực hiện cho vay hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và cho vay hỗ trợ người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm): 

- Số dự án cho vay, số lao động được tạo việc làm. 

- Quy trình triển khai hướng dẫn thực hiện, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, 

trình phê duyệt giải ngân vốn. 
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- Công tác xét duyệt cho vay vốn; thu hồi nợ từ việc cho vay. 

- Đánh giá hiệu quả mang lại từ các dự án hỗ trợ cho vay vốn. 

b. Những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. 

c. Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

d. Đề xuất, kiến nghị của địa phương. 

4. Chuẩn bị nội dung làm việc:  

- UBND huyện Chợ Mới và UBND huyện Châu Thành chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn có liên quan phối hợp chuẩn bị nội dung và hỗ trợ đoàn kiểm 

tra, giám sát tỉnh đi khảo sát thực tế tại địa phương. 

- Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ đạo Phòng Giao dịch 

Ngân hàng CSXH huyện Chợ Mới và huyện Châu Thành chuẩn bị nội dung báo 

cáo theo yêu cầu và chọn dự án để đoàn đi thực tế. 

5. Thời gian và địa điểm làm việc:  

TT Thời gian Ngày giám sát 
Địa điểm  

làm việc 

Số dự án đi 

giám sát thực tế 

1 

Lúc 8 giờ 

Ngày 29/9/2020 

Đi thực tế các 

dự án 
04 dự án 

Lúc 9 giờ 
UBND huyện 

Chợ Mới 
 

2 

Lúc 8 giờ 

Ngày 01/10/2020 

Đi thực tế các 

dự án 
04 dự án 

Lúc 9 giờ 
UBND huyện 

Châu Thành 
 

 

Sở LĐTBXH đề nghị các đơn vị là thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của 

tỉnh cử cán bộ tham gia; đăng ký danh sách về Sở LĐTBXH (Phòng Lao động – 

Việc làm. Điện thoại: 02963.857604). 

Trên đây là thông báo Kế hoạch kiểm tra, giám sát các dự án cho vay từ 

Quỹ quốc gia về việc làm năm 2020 của Sở LĐTHXB./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch-Đầu tư; 

- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; 

- UBND huyện Chợ Mới và huyện Châu Thành; 

- Phòng LĐTBXH huyện Chợ Mới và huyện 

Châu Thành; 

- Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Mới và 

huyện Châu Thành; 

- Lưu: VT, P.GDNN, BTXH, KHTC, LĐVL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Phạm Sơn 
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