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   ỦY BAN NHÂN DÂN  

   TỈNH AN GIANG 

 

    Số:  313 /TTr-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày   19  tháng  5  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng  

Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ 

tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2022 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính 

phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính 

phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị 

định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 về sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa 

phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Công văn số 258-CV/TU ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Thường 

trực Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về 

tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 

Trong những năm qua hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh 

tăng trưởng ổn định, chất lượng ngày một cải thiện, giúp người nghèo và các đối 

tượng chính sách trên địa bàn có vốn để sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo 

và giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục 

tiêu xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, nguồn vốn để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của địa phương vẫn còn hạn chế. Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cụ thể như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Trong thời gian qua, các chương trình tín dụng ưu đãi đã phát huy tác dụng, 

nhiều mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp điều kiện kinh tế, tự nhiên của địa 

phương được áp dụng đã mang hiệu quả thiết thực, đầu tư vốn tập trung vào các 

mô hình tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống, các mô hình sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,… đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động 

tại địa phương, bảo tồn làng nghề truyền thống và phát triển thủ công mỹ nghệ, 

chung tay thực hiện chương trình nông thôn mới.  
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Ngày 27 tháng 5 năm 2019 Hội đồng nhân tỉnh An Giang đã ban hành Nghị 

quyết số 04/NQ-HĐND (gọi tắt là Nghị quyết số 04/NQ-HĐND) về việc ủy thác 

nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An 

Giang phục vụ cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 

làm; theo đó, mỗi năm bố trí ít nhất là 20 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng) và thực hiện 

trong 2 năm (2019 và 2020). Kết quả như sau: 

Đến 31 tháng 12 năm 2021, nguồn vốn tỉnh ủy thác cho vay hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân tỉnh An Giang là 41.763 triệu đồng (trong đó Ngân sách tỉnh chuyển sang ủy 

thác là 40.000 triệu đồng, bổ sung vốn từ lãi thu được là 1.763 triệu đồng). Trong đó: 

- Doanh số cho vay (từ năm 2019 đến cuối năm 2021) là 51.850 triệu đồng 

với 1.270 người được vay vốn, mức cho vay bình quân mỗi người là 40,8 triệu đồng. 

- Doanh số thu nợ (từ năm 2019 đến cuối năm 2021) là 10.463 triệu đồng; tỉ 

lệ thu nợ đến hạn đạt 88,9% tổng nợ đến hạn, cao hơn tỷ lệ thu nợ bình quân của 

các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An 

Giang tính đến cùng thời điểm hơn 14,6%. 

- Dư nợ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác đến 31/12/2021 là 41.387 triệu 

đồng; tất cả đang là nợ trong hạn, đa số khách hàng chấp hành tốt việc thanh toán 

nợ và lãi theo định kỳ đã thỏa thuận. 

* Hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân tỉnh An Giang: 

- Về kinh tế - xã hội: 

Thời gian qua, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm đã phát huy tác dụng, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh được áp dụng 

đã mang hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa 

bàn. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang và chính quyền địa 

phương đầu tư vốn tập trung vào các mô hình tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề 

truyền thống, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,…; từ 

năm 2019 đến nay, chỉ tính riêng nguồn vốn ủy thác địa phương của chương trình 

đã thu hút, giải quyết việc làm cho trên 1.352 lao động tại địa phương, bảo tồn và 

phát huy làng nghề truyền thống và phát triển thủ công mỹ nghệ, hạn chế tình trạng 

tín dụng đen nhất là khu vực nông thôn, chung tay thực hiện chương trình nông 

thôn mới.   

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang đã giải ngân kịp thời 

cho các hộ có nhu cầu vay vốn, giải quyết được những nhu cầu cấp thiết về vốn 

của những đối tượng do Chính phủ quy định và các đối tượng được cho vay đặc 

thù của địa phương,… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. 

- Về mặt chính trị: 

Cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá tác động của nguồn vốn tín dụng 

chính sách đã hỗ trợ giúp vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác 
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tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, giải 

quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

Các cấp hội đoàn thể đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên tham gia các mô hình sản 

xuất, liên kết sản xuất phù hợp với ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lựa 

chọn các nhân tố tích cực để hỗ trợ phổ biến chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư 

vốn tín dụng ưu đãi, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu 

quả cao phù hợp điều kiện địa phương.  

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến với 100% các khóm, ấp, phum, sóc 

trong toàn tỉnh, đã tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 

sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn; đời sống vật chất và tinh thần của người 

dân ngày càng được cải thiện và ổn định, góp phần đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi ở 

nông thôn, ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương. 

Mặc dù được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quan 

tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã 

hội trên địa bàn, tuy nhiên nguồn ngân sách địa phương chuyển ủy thác sang theo 

khả năng cân đối còn hạn chế chưa đáp ứng hết nhu cầu cho vay ưu đãi tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo rà soát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Báo cáo số 

1429/BC-SLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2021 về kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng việc làm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng thực hiện 

thời gian tới), nhu cầu vay vốn của người dân tại Ngân hàng Chính sách xã hội để 

hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 150 

tỷ đồng và tương đương hàng năm là 30 tỷ đồng. 

Đồng thời, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 217/BTC-

NSNN ngày 07 tháng 01 năm 2020 về việc chuyển tiền cho Ngân hàng Chính sách 

xã hội để cho vay, tại Khoản 3 có nêu “Trường hợp địa phương thực hiện chính 

sách của địa phương để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

thông qua việc cấp vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay, phương thức 

thực hiện cấp phát và thu hồi vốn (nợ gốc và lãi) đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết. Trên cơ sở đó, bố trí dự toán 

chi đầu tư phát triển hàng năm để thực hiện”. 

Do vậy, để đáp ứng nhu cầu vay vốn trên địa bàn, giải quyết việc làm cho 

người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang dự 

thảo Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính 

sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm năm 2022 là 30 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện giải quyết 

việc làm tại chổ cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa 

phương trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, xây dựng nông thôn mới, 

ngăn ngừa tình trạng tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. 

II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo 
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1. Mục đích: Ban hành văn bản thống nhất chủ trương: Ủy thác nguồn vốn 

ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho 

vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2022. 

2. Quan điểm chỉ đạo: 

a) Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Bảo đảm phù hợp với nhu cầu và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của 

địa phương. 

III. Bố cục và nội dung cơ bản dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết có 3 Điều, gồm: 

 Điều 1. Ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã 

hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì 

và mở rộng việc làm năm 2022. 

1. Nguồn vốn ủy thác: 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng), từ nguồn tăng thu xổ 

số kiến thiết năm 2021. 

2. Đối tượng cho vay: Thực hiện theo quy định tại mục 2 Chương V của 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định 

về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Điều 1 của Nghị 

định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP  ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc 

gia về việc làm (Phụ lục đính kèm).   

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X kỳ 

họp thứ 7 thông qua ngày     tháng     năm 2022 và có hiệu lực từ ngày    tháng     

năm 2022./. 

Trên đây là Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về 

việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi 

nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

An Giang xem xét, quyết nghị./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Tư pháp; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, P.KTTH, TH. 

  (Đính kèm dự thảo Nghị quyết và tài liệu liên quan) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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Phụ lục 

ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày     tháng  5 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ) 

 

Thực hiện theo quy định tại mục 2 Chương V của Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Điều 1 của Nghị định 

số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP  ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ 

quốc gia về việc làm. 

Điều 22. Nguyên tắc cho vay vốn 

1. Bảo đảm đúng đối tượng, vì mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm. 

2. Bảo toàn vốn. 

3. Thủ tục đơn giản, công khai, minh bạch. 

Điều 23. Đối tượng vay vốn 

1. Đối tượng vay vốn được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm. 

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (sau đây 

gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh) sử dụng nhiều lao động là người khuyết 

tật, người dân tộc thiểu số tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Luật Việc làm được quy 

định như sau: 

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật là 

cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết 

tật; 

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu 

số là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người 

dân tộc thiểu số; 

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, 

người dân tộc thiểu số là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao 

động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. 

Điều 24. Mức vay 

1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và 

không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm. 

2. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. 

3. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào 

nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để 

thỏa thuận với đối tượng vay vốn. 
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Điều 25. Thời hạn vay vốn 

Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng 

Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả 

năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. 

Điều 26. Lãi suất vay vốn 

1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật việc làm, lãi suất 

vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín 

dụng đối với hộ cận nghèo. 

2. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Việc làm, lãi suất 

vay vốn bằng 50% lãi suất theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn theo quy định tại Khoản 

1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 27. Điều kiện đảm bảo tiền vay 

Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải 

có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm./. 
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