
BCH DOAN TNH BINH PHIIOC DOAN TNCS HO CIII MINH 

S&2-CV/TDTN-BPT Blnh Phzthc, ngàyUtháng 7 nám 2020 
"V/v hiró'ng dn thtc hin vay von Qu5 quóc gia 

ye vic lam nguôn von kênh Trung uo'ng Doàn 
và rà soát nhu cOu vay vOn cüa thanh niên" 

K,'nh gü'i: Ban Thirông vii các huyn, thj, thành Doàn và Doàn triyc thuc. 

Can cü Huóng dn s 51 -HD/TWDTN-TNNT ngày 18/6/2020 cüa Ban 
Bi thu Trung uang Doàn v vic thrc hin vay vn Qu5 Quc gia v vic lam 
ngun vn kênh Trung uang Doàn TNCS H ChI Minh; 

Ban Thu?mg vii Tinh Doàn d nghj Ban Thung viii các huyn, thj, thành 

Doàn và Doàn trrc thuc tuyên truyn, trin khai rng rài trong doàn viên thanh 
nien, nht là thanh niên nông thôn duçc bit d tham gia vay vn phát triên kinh 
t,ciithnhusau: 

I. DO! TIJNG DUC VAY: 
Các Co sô san xuât, kinh doanh do doàn viên, thanh niên lam chü, gm: 

1. Doanh nghip vüa và nhô; 

2. Hqp tác xã, t hçrp tác; 
3. Ho kinh doanh. 

II. DItU KILN DIJ'QC VAY VON: 

1. Duccc thành 1tp Va hoat dng hqp pháp; 

2. Co dçr an vay vn khà thi tti dja phuong, phü hçp vi ngành, ngh san 

xut kinh doanh, duy trI hoc thu hut them lao dng vào lam vic on djnh; 

3. Dix an vay vn phâi có xác nhn cüa chInh quyn dja phuang noi thirc 

hiên dr an; 
4. Co tài san bão dam tin vay theo quy djnh cüa Pháp lut. 

III. MUC VAY VON, THU! HLN VA LA! SUAT VAY: 

1. Mñ'c vay vn: 
1.1. Mirc vay thi da là 02 t dng/dir an và không qua 100 triu dng cho 

01 ngui lao dng duçic to vic lam, duy trI và ma rng vic lam. 

1.2. Müc vay cii th do Ngân hang chInh sách xã hi dja phuo'ng xem xét 

can cur vào ngun vn, chu k san xut, kinh doanh, khà näng trà no cüa di 
tuçing vay vOn d thOa thi4n vai di tuçing vay vOn. 

2.Lãisutchovay: 



2.1. Lãi sut cho vay chung bng lài su.t vay di vri h cn nghèo theo 

quy djnh cüa pháp lut ye tin diing dM vfri h cn nghèo (hin tai  là 

7.92%/näm). 

2.2. Di vi các tru?mg hçip sau day duqc vay von vâi müc lãi suât bang 

50% lãi sut cho vay vn theo quy djnh t?i  dirn 2.1 Khoãn nay, gm: 

- Co sâ san xut, kinh doanh si:r diing tiic 30% tong so lao dng trâ len là 

ngithi khuyt tat. 
- Co s san xut, kinh doanh sü dung tir 30% thng s lao dng tth len là 

ngithi dan tc thiu so. 

- Co sâ san xut, kinh doanh sr diing ttr 30% tOng so lao dng tth len là 

nguii khuyt tt và ngui dan tc thiu s& 

2.3. Läi sut nç qua hn bang 130% lãi suit cho vay. 

3. Thôi hn cho vay: 
Th?yi hn cho vay tOi da 120 tháng. Thñ hn vay vn ci th do Ngân hang 

chInh sách xã hi dja phucmg xem xét cAn cü vào ngun vn, chu kS'  san xut, 

kinh doanh, khã nAng trã nq cüa dM tixçmg vay vén d thOa thun vi di tuçmg 

vay. 

4. Diêu kin dam bão tin vay: 
Di vâi mi:'rc vay t1r 100 triu dng tth len, co s san xut kinh doanh phái 

có tài san dam báo tin vay theo quy djnh cüa pháp 1ut v giao djch bão dam và 

các quy djnh hin hành cüa Ngân hang chinh sách xA hi dja phuong. 

IV. THU TVC  VA QUY TRINH CHO VAY ('Chi tilt trong Hwó'ng dan 

kern theo). 

D dông dão thanh niên duçic bit tói nguôn vn và dAng k vay vn, Ban 

Thung vi Tinh Doàn d nghj các huyn, thj, thành Doàn và Doàn trrc thuôc 

thirc hiên mt s ni, cii th dung sau: 

- Dy manh  cong tác tuyên truyn, thông tin rng rAi dn DVTN v ngun 

vn Qu quc gia v vic lam ngun vn kênh Trung uong Doàn (gçi ttt là vn 

120). 

- Vtn dng, h trg thanh niên thành 1p các To hqp tác, Hçp tác xA, h 

kinh doanh d có dü diu kin vay vSn. 

- Huàng dn DVTN vit du an, phuong an san xut kinh doanh g1ri ye 
Tinh Doàn khi thanh niên có nhu cAu vay vn (Gz'i kern mu vié't dy an vay 
yIn). 

- Hin tai,  nguôn von Qu quOc gia v vic lam kênh Trung ixang Doàn 
do Tinh Doàn quàn 1 hin tii con 780 triu dng. 
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TM. BAN THIJ'NG VIJ TNH DOAN 
ITHU 

Các dan vj có thu c.0 däng k) vn vay vit dir in (theo mu giri kern) gi:ri v 

Tinh Doàn qua Ban Phong trào Tinh Doàn d tng hçp và kiên nghj Ngãn hang 

chInh sách xa hi tinh phân b vn v các dja phuo'ng có thu câu. ThYi hn däng k 

vay vn dn ht ngày 30/8/2020. Qua ngày 3 0/8/2020, nlu các doi, vj không gü?i 

dàng kj vay vim hoc không có nhu ciu vay vimn, Ban T/urô'ng vi Tinh Doàn sê 

kiEn nghj Trung u'mg Doàn dicu chuyn nguôn vimn qua các tin/i, than/i khác có 

nhu cEu, tránh tIn/i tring bj tn vimn qua lâu. 
Moi chi tit, d nghi lien h D/c Doàn Thj Nhun, chuyên viên Ban Phong 

trào Tinh Doàn, Email: banphongtrao.tdbp@gmail.com,  Sdt: 0797.54.5679. 

Trên day là Cong van v vic huàng dn thirc hin vay vn Qu quôc gia 

v vic lam kênh Trung uang Doàn và rà soát thu cu vay von cüa thanh niên 

cüa Ban Thuêng vi Tinh Doàn. D nghj Ban Thu&ng vii các huyn, thj, thàth 

Doàn và Doàn trirc thuc tp trung rà soát, tuyên truyn thirc hin t& thung ni 

dung trên./ 

Noinhân: 
- TT Tinh Doàn; 
- Các huyn, thj, thành Doàn và Doàn trirc 
thuôc; 
- Liru: Ban XDD, BPT. 
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MAU VIET DII AN VAY VON 120 - VON KENH TRUNG IJNG DOAN 
(A'p dyng cho Ca sà san xuá't kinh doanh,) 

Têndiián  
Ho và ten chü du an:  
Dia chi lien he:  
Dia diem thuc hiên dir an:  

I. BOI CANH 
- Dàc diem tInh hInh cy s san xuât kinh doanh:  
- Bôi cãnh kinh tê -xã hôi  
- Khâ nàng phát triên cc si san xuât kinh doanh trong dir án  

II. M1JC TIEU DV AN 
1. Dâu tr phát triên, mi rng san xuât kinh doanh, tang san phâm, doanh thu, lçi 
nhuân. 
2. Giâi quyêt vic lam cho lao dng: 
- Tao them ch lam vic mói, thu hut them lao dng vào lam vic. 
- Dam bâo vic lam, on djnh ch lam vic cho ngithi lao dng. 
- Dam bão thu nhp gop phân on djnh cuc sOng cho ngithi lao dng. 

III. NO! DUNG DIJ' AN 
1. Chü th dr an:  
- Ten gi cci si san xuât, kinh doanh:  
- Chuc näng:  
- Ten ngu?i dimg dâu:  
- Dja chi trii sâ san xuât:  
- V,n boat dông: dông 
- So hiu tài khoán tiên g1ri:  
2. Mt bang san xuât, kinh doanh (hin trng, din tich): 
- Van phông (dja chi, m2):  
- Nhâ xumg, kho bãi (dja chi, m2):  
3. Nguôn von boat dng (quy ra tiên):  

-Tôngsô: 
Trong do: 

Chia ra: 

- Von tir có:  dông 
- Von vay: dOng 
- Von cô djnh: dông 
Von luu dng: dông 

4. Nang 1irc san xuât: 
- Xu&ng san xuât (so krng, din tIch, tInh trng boat dng): 
- Trang thiêt bj, may moe (sO krqng, giá trj, tInh trng boat dng): 
- To chüc, b may (so luqng phOng ban, so hrqng lao dng): 
5. Kêt qua san xuât kinh doanh (2 näm gân nhât): 



- San phm (s luçing, khM luçmg trng 1oii san phm):  
- Doanh thu: (dOng) 
- Thu: (dng). Lcci nhun: (dông) 
- Tiên lucng bInh quân cüa cong nhân: (dOng/tháng) 
6. Nhu cu ma rng san xuât kinh doanh, phát triên doanh nghip: 
a) M& rng, cãi tto nhà xrning: 
- Din tIch ma rng, cái tio  
- Chi phi ma rng, câi ta0  
b) Dâu tu trang thiêt bj: 
- May móc, thiêt bj (chüng loai,  sO luçing, giá trj):  
- Phumg tin (chüng loai, sO luçrng, giá trj):  
c) Dâu tu vOn km dng: 
Vt tu, nguyen, nhiên lieu (chüng loai, so luçmg, giá trj):  
d) Nhu câu sr d1ing lao dng: 
- Lao dng hin có: nguai 
- Lao dng tang them: ngmi 
Trong do: 
+ Lao dng flu: nguai 
+ Lao dng là nguai tan tat:  ngi.thi 
+ Lao dng là ngi.rai dan tc: ngui 
+ Lao dng bj thu hôi dat do chuyên dOi mic dich sà diing dat nông 
nghip ngwñ 
7. So von xin vay ti'r Qu Quôc gia ye vic lam: 
- Tong sO vOn xin vay: dOng (% so vai tOng sO vn thrc 
hiên du an). 
- Mc dIch sü diing vOn vay:  
- Thai han  vay: tháng. Lãi suât % tháng 
8. Tài san the chap: (ghi ci the tài san và giá tr) 

IV. HIU QUA KINH TE CUA DV AN 
1. DOi vâi doanh nghip: 
- Tang näng 1irc san xuât (may móc, thiêt bj):  
- TAng san phâm, doanh thu (so luqng, giá trj):  
- Tang 1i nhun: dông. TAng sO thuê phâi np ngân sách nhà nuac 

dông. 
2. DOi vâi nguai lao dng: 
- Thu hiiit và dam bão On djrih vic lam cho: lao dng 
- Tien cOng dng!tháng 

V. PHAN CAM KET CUA CHU D1J' AN 
TOi xin cam két: 
- Thu ht lao dng: (nguai) 
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- Sir dung vn dung miic dIch dã nêu trong dir an. 
- Dam bão thii han hoàn trã von. 
- Thirc hindây dü, dung chê d: thai gian lam vic và nghi ngoi, bão h lao dng, 
bâo hiêm dôi vói ngithi lao dng và nghTa vii dôi vói Nhà nithc. 

XácnhncüaUBNDxã, Ngày tháng nám  
phtrb'ng, thj trân. Chü dir an 

(Kj ten, dóng dáu) 





BAN CHAP HANH TRUNG IJNG DOAN TNCS HO CHI MINH 

S: 52 -HD/TWDTN-TNNT Ha Nói, ngày 18 tháng 06 nãm 2020 

HTIONG DAN 
V/v thirc hin vay vn Qu? quc gia ye vic lam 

ngun vn kênh Trung hOng Doàn TNCS H ChI Minh 

- Can cu Nghj djnh s 61/2015/ND-CP ngày 09 thong 7 nàm 2015 cüa 
ChInh phü quy djnh ye chInh sách ho trç tto vic lam và Qu quôc gia ye vic lam; 

- Can cur Nghj djnh s 74/2019/ND-CP ngày 23/9/2019 cüa ChInh phü v 
sila dôi, bô sung mt s diu cüa Nghj djnh s6 61/201 5/ND-CP ngày 09 tháng 7 
näm 2015 cüa ChInh phil quy djnh v chInh sách h trg t?o  vic lam và Qu5 quôc 
gia ye vic lam (sau day viêt tt là Nghj djnh s 74/2019/ND-CP); 

- Can c Thông tix huOng dn s 45/2015/TT-BLDTBXH ngày 11/11/2015 
cüa Bô Lao dng Thuong binh va Xà hi v hiiàng dn thirc hin mt s diu ye 
Qu5 quôc gia v vic lam quy djnh tai  Nghj djnh s 61/2015/ND-CP ngày 
9/7/2015 cüa ChInh phü quy djnh ye chInh sách h trq tio vic lam và Qu5 quôc 
gia ye vic lam; 

- Can cil Hixilng dn s 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 cüa Ngan 
hang ChInh sách xä hi v Huàng dn nghip vi cho vay h trçr tao  vic lam, 
duy trI và ma rng vic lam; 

Trung irong Doàn TNCS H Chj Minh huàng dn các tinh, thành doàn 
thixc hiên nhu sau: 

I. DOI TIJNG DIflIC VAY 

Doanh nghip nhO và vira, hçp tác xä, ti hçrp tác, h kinh doanh do doàn 
viên, thanh niên lam chü (sau day gi chung là co s san xuât, kinh doanh). 

II. DIEU KiN DU'QC VAY VON 

1. Duçc thành ltp và hoat dng hqp pháp; 

2. CO dij an vay vn khà thi tai  dja phuong, phü hçp vâi ngành, nghe san 
xut kinh doanh, duy tn hotc thu hilt them lao dng vào lam vic on djnh; 

3. Dir an vay vn phãi cO xác nhn cila chInh quyn dja phuong noi thirc 
hin dir an; 

4. Co tài san bão dam tin vay theo quy djnh cila Pháp lust. 

III. M1YC VAY VON, THI H4N VA LAI SUAT VAY 

1. Mfrc vay von 

1.1. Milc vay ti da là 02 t dng/dir an và không qua 100 triu dông cho 
01 ngithi lao dng duçrc tao  vic lam, duy tn và mi rng vic lam. 
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1.2. Müc vay ci th do Ngân hang ChInh sách xä hi xem xét can cur vào 
ngun van, chu kr san xut, kinh doanh, khã näng trã nçi cüa di tuçYng vay von 
d thôa thun vOi d6i tuclng vay vn. 

2. Lãi sut cho vay 

2.1. Läi suit cho vay chung bng lãi suit cho vay di vOi h cn ngheo 
theo quy dnh cüa pháp lust  v tIn diing di vOi h cn ngheo (hin nay là 
7 .92%/nam). 

2.2. Di vOi các tru?mg hçp sau dày dixcc cho vay vói mirc lãi sutt bang 
50% lãi sut cho vay theo quy djnh tai  Dim 2.1. Khoân nay. 

- Co sâ san xut, kinh doanh sur diing tir 30% tng s lao dng trâ len là 
ngrn'li khuyet tat. 

- Co sâ san xut, kinh doanh sü d%ing tur 30% tng s6 lao dng trâ len là 
nguthi dan tc thiu s. 

- Co sâ san xut, kinh doanh sur diing tur 30% tng si lao dng trâ len là 
nguôi khuyt tt và nguri dan tc thiu s. 

2.3. Lài sut ncr qua han  bang 130% lâi sut cho vay. 

3. Thô'i hn cho vay 

Thii hn cho vay ti da 120 thang. Thri h?n  vay cii th do NHCS XH 
xem xét can dr vao nguOn von, chu k' san xut, kinh doanh, khã nAng trâ ng cüa 
di tuçrng vay vn d thOa thun vâi di tucrng vay vOn. 

4. Diêu kiin dam bão tin vay 

Di vth muTrc vay tü 100 triu dng trr len, co Sâ san xuAt, kinh doanh 
phãi Co tài san bão dam tiên vay theo quy djnh cüa pháp lust v giao djch bão 
dam và các quy djnh hin hành cüa NHCS XH. 

IV. THU TUC VA QUY TRINH CHO VAY 

1. Ho so'vay von 

Co sO san xut, kinh doanh 1p h so dir an theo hixàng dn cüa Ngan hang 
chInh sách xã hi dja phuong. H so vay vin duçic 1p thành 02 b gi'ri tth 
NRC SXI-I noi cho vay, cii the nhur sau: 

1.1. Dir an vay vn h trçr tao  vic lam, duy trI và ma rng vic lam cO 
xác nhn cüa UBND cap xã v noi thirc hin dr an theo Mu s 02 ban hành 
kern theo Nghj djnh s 74/2019/ND-CP. 

1.2. Di vài miirc vay tir 100 triu dng trâ len, co sâ san xut, kinh doanh 
phãi Co tài san bão dam tin vay theo quy djnh cüa pháp lut v giao djch bão 
dam va các quy dnh hin hành cUa NHCS XH. 

1.3. Ngoài ra, tuy tnthng hcrp c11 th& can cO ban sao chüng thijc hoc bn 
sao tir s gOc do co quan cO thtrn quyn cp các giây t?r sau: 

- Giy churng nhn clang k doanh nghip di vai Doanh nghip vira va nhO. 
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- Giy chtng nhn dàng k hcip tác xã di vâi Hçip tác xã. 

- Hçip ding hcp tác di vri To hçp tác. 

- Giy chirng nhn dang k h kinh doanh di vâi h kinh doanh. 

Riêng Ti hçp tác va H kinh doanh cO tir hai thành viên trâ len: Van bàn 
üy quyên có Cong chfrng hoac chirng thirc cüa UBND cp xã do các thành viên 
üy quyên cho mt thành viên là nguäi dii din thc hin các giao djch lien quan 
den vay von ti NHCS XH. 

1.4. Bàn sao Co chfrng thrc hoc bàn sao tü s gc do co quan có thm 
quyên cap giây t? chirng minh co sâ san xuât, kinh doanh thuc dôi ttrng ru 
tiên duçic vay vOi mirc lâi suit bang 50% lãi sut cho vay theo quy djnh: 

- Co sâ san xut, kinh doanh sfr diing tir 30% tong s lao dng trâ len là 
ngRii khuyêt tat: Bàn sao Quyt djnh v vic cOng nhàn Co sâ san xut, kinh 
doanh sü diing tir 30% tong s lao dng trâ len là ng1si khuyêt tt do Sâ Lao 
dng — Thirong binh và Xä hi cp. 

- Co sO san xu.t, kinh doanh sir dung tir 30% tong s lao dng trO len là 
nguOi dan tc thiêu so bao gm: Danh sách lao dng là ngirOi dan tc thiu so, bàn 
sao chiirng minh nhãn dan hotc s h khu hotc s tim trilt và bàn sao hçrp dông lao 
dng hoc quyt djnh tuyn diing cüa nhirng ngiriri lao dng trong sanh sách; 

- Co sO san xut, kinh doanh sir di1ng tir 30% tng so lao d)ng trO len là 
ngirOi khuyt tt và ngirYi dan tc thiu s bao gm: Danh sách lao dng là 
ngirii khuyt tt và ngirôi dan tc thiu so, bàn sao giy xác nhn khuyêt tt cira 
ngirri lao dng là ngir?i khuyt ttt do UBND cp xã cap, bàn sao chIrng minh 
nhan dan hotc ht chiu hoãc s ho khau hotc s tm trir cüa nhirng lao dng là 
ngi.rOi dan tc thiu so và bàn sao hçrp dOng lao dng hotc quyt djnh tuyên 
diing cira nhirng nguii lao dng cO trong danh sách. 

2. Quy trInh cho vay 

- Trong thri htn 10 ngày lam vic k tir ngày nhn di.rçrc dy dir hO so vay 
vOn cila co sO san xutt kinh doanh, Ngan hang ChInh sách xã hi dja phuong cO 
tráCh nhim tO chi'rc kiêm tra, dôi chiêu tInh day dir, hçrp pháp, hçrp l cira b ho so 
vay vOn và trinh ThU truOng Co quan cO thâm quyên xem xét, phê duyt. 

- Trong thri hn 05 ngày lam vic, k tir ngày nhn dirçrc hO so trInh 
duyt, cp cO thm quyn quãn l vOn xem xét ra Quyêt djnh phê duyt cho vay. 
Nu khOng ra Quyt djnh phê duyt cho vay thI trã lii bang van bàn và nêu rO l 
do d NHCSXH noi cho vay C CO sO thông báo cho co sO san xuât, kinh doanh 
theo mu sO 04aJGQVL. 

3. Thâm quyên phê duyt Ho so' vay von 

BI thu tinh, thành doàn xem xét, phê duyt. 

- DOi vOi HO so vay vOn dLrOi 200 triu dOng, do tinh, thành doàn xem xét, 
phe duyt. 
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- Di vâi H sa vay vn tr 200 triu dng dn 02 t dng, các tinh, thành 
doàn có t trInh và dy dü hè s dir in vay vn giri Trung uong Doàn xem xet, 
cho kin, sau do các tinh, thãnh doàn trirc thuc Trung uong Doàn ra quyêt 
djnh phé duyt cho vay. Trong thñ han  15 ngày lam vic kë ttr ngày nhn dixqc 
dy dü h sy, t? trInh, nu Trung 1.rong Doàn xem xét không dng thi CO trách 
nhim trã Ru bitng van ban và nêu rO 1 do d cp có thâm quyên ra quyêt djnh 
phê duyt cho vay là các tinh. thành cloàn tri,rc thuc Trung ucmg Doàn và 
NIHCS XE ncui cho vay có c sâ thông báo cho ciu sâ san xuât, kinh doanh. 

V. TO CHUC THIIC HIN 

1. Trách nhim cüa Trung iro'ng Doãn 

- Chi dao  các tinh, thành doàn v djnh hiràng cho vay, miic tiêu sü ding 
vn vay, t chIrc thm djnh và phê duyt các dr an dam bão nhanh chóng, thun 
hi cho các dôi tuçung vay von. 

- Giám sat tInh hInh th?c hin vn vay tai  dja phwmg; phi hçup vOi Bô 
Lao dng thixong binh và Xã hi, Ngân hang ChInh sách xà hi to chi.Trc kiêm tra, 
giám sat qua trInh th?c hin chixong tinh a các dja phuoiig; phân ánh kjp thai 
nhfrng kho khän, vuO'ng mc cüa dja phuimg trong qua trInh thrc hin chixcung 
trinh và kiên ngh B LDTB&XH xir l; nghiên c1ru dê xuât nhung mO hInh 
dim d nghj B LDTB&XH xem xét, khão sat và du tu xay dirng. 

- Huàng dn nghip vii, t chüc tp hun cho di ngü can bt phii trách 
cong tác vay vn cüa các tinh, thành doàn. 

- Phãn b ngun vn (gm vn thu hi tai  dja phirong, thu hi vn qua 
han và vn mOi bô sung), Trung u'ong Doàn chi phân b cho các dja phuong cO 
cong tác quán l, diu hãnh t& ngun vn, trong do phãi dam bão t l cho vay 
co sâ san xuât, kinh doanh dat  100%, không có nç qua han;  ch d thông tin, 
báo cáo v Trung uong day dü và có van bàn dang k tang ngun vn. 

- Tip nhn h scc vay vn và cho kin vâi nhUng di,r an cO müc vay tü 
200 triu dn 02 t dng. 

- Diu chuyn ngun vn ti'r nhUng tinh, thành doàn cO cong tác quãn l 
nguôn von kern hiu qua (s vn cho vay nhó, lé theo ho ló'n hon 30% tang 
ngun vn vay, khóng báo cáo dáng, dá theo djnh Ic)) hang qu)) hoic không gá'i 
h so' duyt vay ye Trung u'o'ng Doàn, tn ngán, ncr qua han kéo dài, khóng Co 
nhu cu s& dyng ngun vn hoc khong cO khá nãng quOn 1)) dku hành nguón 
vO'n theo yeu ccu cOa Trung u'ong) dn nhu'ng tinh, thành doàn sü ding và phat 
huy t6t nguOn von vay. 

- Nhn va thng kê dy dü, chInh xác báo cáo duyt vay, báo cáo djnh k 
hang qu, 6 tháng, näm cüa các tinh, thành doàn. Tng hçip báo cáo 6 tháng, 
näm tInh hinh thirc hin ngun vn vay Qu5 quc gia v vic lam gui B 
LDTB&XH va thông bao dn các tinh, thành doàn biêt. 
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2. Trách nhim cüa tinh, thành doàn 

- Quãn 1, diu hành, kim tra, giám sat tin d thirc hin các dir an vay 
von Qu5 quôc gia ye vic lam, ngun vn vay duqc Trung ircing üy quyên quãn l). 

- Hurng dn ngu?i vay vn 1p dir an và hoãn chinh h so d an; phôi 
hçTp vOi ngân hang CSXII dja phucing tiên hành thm djnh; tnrc tiêp phê duyt 
các dir an có müc vay duâi 200 triu dng; g1ri FI so dir an v Trung irong 
Doàn (Ho so vay von cia qua thâm djnh; Biêu tng hçp phê duyt dr an vay von 
ti'r Qu5' Quôc gia ye vic lam; Quyt djnh duyt vay cüa tinh, thành doàn và t?Y 
trInh cUa NHCS X}I v vic phê duyt dir an vay vn h trg tao  vic lam, duy tn 
và ma rng vic lam). Trong thai hn 20 ngày k ti.r ngày tinh, thành doàn ra 
quyêt djnh duyt vay, h so phãi gcri v Trung ucing Doàn qua Ban Thanh niên 
nông thôn, dja chi 62 Ba Triu, Hoàn Kim, Ha Ni. 

- Tip nhn h so vay van, phi hçip vài Ngãn hang ChInh sách xã hOi  cñng 
cap tin hành thãm djnh, hoàn thin h so kern a trInh d nghj Trung uo1g doàn 
xem xét và cho kin các dr an co miirc vay tir 200 triu dn 02 t dng. 

- Khong cho vay nhô lé theo h vâi mi'rc vay duOi 100 triu dông, nguôn 
vn Qu5 quc gia v vic lam chi h trV cho vay các mô hinh san xuât, kinh 
doanh thu hit nhiu lao dng. 

- Báo cáo qu, 6 tháng, näm (vao ngày 26 tháng cui qu) và kern theo 
mu 4a, 4b, 5a, 5b (theo hithng dn nay) và các h so cia duyt vay. 

3. Thai gian thiyc hin 

Hiràng dn nay thay th hithng dn s 75/HD-TWDTN ngày 24/02/2016 
cüa Ban Bj thu Trung hong Doàn v vic thirc hin vay von Qu5 quôc gia ye 
iê ia ngun vn kênh Trung ucmg Doàn. 

Ban BI thu Trung ucing Doãn d nghj các tinh, thành doàn 5ir diing nguôn 
vn vay chü dng lam vic vOi Ngân hang Chinh sách xA hi và các ngành churc 
näng cüa dja phucing nghiêm tue thirc hin Huàng dn trên day và triên khai tth 
các cp b doàn. Trong qua trInh trin khai thirc hin có gI vurng mac can trao 
di, giãi dáp, dê nghj lien h y  Trung uong Doàn qua Ban Thanh niên nông thôn, 
s 62 Ba Triu, Hoàn Kim, Ha Ni. 

Noi nhân: 
- Die BTTN TWD (dé báo cáo); 
- BBT TW Doàn (d báo cáo); 
- Các b: LDTBXI-I, BTC,KHDT; 
- Ngân hang CSXHTW (dé pih); 
- Các tinh, thành doan; 
- Liru VP, TNNT. 

TM. BAN B THU' TRUNG TJNG DOAN 
BI THIJ THIJONG TRI)C 

(dà kj) 

Nguyn Anh Tuân 
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