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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm  

và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của huyện năm 2022 

   

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-SLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ 

quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh năm 

2022, UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý 

cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc 

làm của huyện năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Quản lý nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn 

vốn cho vay giải quyết việc làm của huyện nhằm bảo toàn nguồn vốn, bảo đảm 

cho vay vốn đúng đối tượng, vì mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện. 

 2. Yêu cầu: Đảm bảo đánh giá chính xác hiệu quả cho vay vốn và sử 

dụng nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết 

việc làm của huyện để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nâng 

cao đời sống, thu nhập của người lao động; các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp 

tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận được với nguồn vốn để mở rộng sản 

xuất kinh doanh, thu hút, tạo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về các quy định, cơ chế cho vay từ 

Quỹ quốc gia về việc làm, các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của Trung 

ương, tỉnh, huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, 

đài truyền hình,...); phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền đến người lao động. 

2. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về quản lý nguồn vốn cho vay, 

nghiệp vụ kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện vốn vay của các chủ dự án vay vốn. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn 

hướng dẫn về cơ chế, chính sách vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các 

nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của Trung ương, tỉnh, huyện cho lãnh 

đạo, công chức Văn hóa xã hội UBND các xã, thị trấn, các trưởng thôn, khu, tổ 

tiết kiệm và vay vốn,...trên địa bàn.  

- Tổ chức cho công chức của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc huyện, lãnh đạo và công chức Văn hoá xã hội UBND các xã, thị trấn đi 



2 

công tác khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm ở một số huyện, tỉnh bạn về 

công tác giải quyết việc làm và quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm 

và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của huyện. 

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đánh giá việc lập hồ sơ vay 

vốn, giải ngân, sử dụng vốn vay, hiệu quả giải quyết việc làm của các dự án vay 

vốn trên địa bàn toàn huyện. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

huyện tiến hành kiểm tra các dự án đã giải ngân trên địa bàn theo tháng, quý, 06 

tháng đầu năm và cả năm 2022. 

 4. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý cho vay vốn giải quyết việc 

làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của 

huyện, đánh giá chỉ tiêu tạo việc làm mới năm 2022. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức thực hiện từ số tiền lãi thu được từ nguồn vốn cho vay 

Quỹ quốc gia về việc làm được phân bổ hàng năm cho Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc huyện. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công tác quản lý Quỹ quốc gia về 

việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của huyện năm 2022.  

- Tổ chức triển khai các nội dung theo kế hoạch và xử lý kịp thời những 

vướng mắc; tổng hợp kết quả thực hiện cho vay vốn từ Quỹ quốc gia việc làm 

và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của huyện năm 2022 báo cáo UBND 

huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tham gia 

kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay của các chủ dự án; hướng dẫn thực 

hiện thanh, quyết toán đảm bảo đúng tiến độ và thủ tục theo qui định. 

3. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện 

Hằng quý (trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý đó) báo cáo Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc kết quả cho vay vốn từ Quỹ quốc gia việc 

làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của huyện năm 2022 (Báo cáo 

theo khoản 1, Điều 3,  Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10/02/2020 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); chuẩn bị các hồ sơ, dự án vay vốn, giải 

ngân phục vụ kiểm tra theo yêu cầu của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về cơ 

chế, chính sách vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải 

quyết việc làm của Trung ương, tỉnh, huyện cho các tập thể, cá nhân có nhu cầu 
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vay vốn (chủ dự án); lập dự án để xin vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo 

điều kiện giải quyết việc làm mới cho người lao động thông qua các dự án. 

  - Cử công chức phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

huyện tham gia kiểm tra, giám sát các dự án vay vốn đã giải ngân trên địa bàn. 

UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan và 

UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Sở LĐ-TB&XH;   

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Chi nhánh NHCSXH huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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