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Minh Long, ngày '!( tháng 3 näin 2019

QUYET BNII
Phê duyt cho vay vn h trçr tto vic lam, duy trI và mô' rng vic lam
CHU TTCH U( BAN NIIAN DAN HUY]N MIMI LONG
Can cir Lut T chic ChInh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/2015;
Can cr Thông tu so 1 1/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 ciia B Tài chInh
Quy djnh ye quàn 1 và slr diing nguôn von ngân sách dja phu'Gng üy thác qua
Ngân hang ChInh sách xa hi (NHCSXH) dê cho vay doi vó1 nguèi nghèo và
các dôi tugng chInh sách khác;
Can cr Quyt djnh s 57/2017/QD-UBND ngày 3 1/8/2017 cüa UBND
tinh Quãng Ngãi ye vic ban hành Quy chê quãn 1 và sü dung nguôn von ngân
sách da phu'o'ng iiy thác qua Ngân hang ChInh sách xã hi d cho vay di vó'i
ngu'ô'i nghèo và cáo dôi tu'9'ng chIrth sách khác trên da bàn tinh Quàng Ngai;
Xét d nghi cüa Giárn dc Phông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi
huyii. Minh Long ti Ta' trInh so 46 /TTr-NHCS ngày 08/03/20 19,
QUYET DINH:
Biu 1. Phê duyt dir an vay vé,n h ti-c' t.o vic lam, duy trI và m& rng
vic lam do ông Nguyen Tan Xi lam chti dir an, da chi: ThOn Minh Xun, xã
Long Mai, huyn Minh Long, ci the nhu' sau:
- So tiên cho vay: 50.000.000 dOng, t1r nguOn von ngân sách tinh phn
khai nãm 2019.
- Thai hn cho vay: 60 tháng.
- Lai suât cho vay: 6,6%/nàm.
- Trà gOc: 06 thángllân.
- Trà lãii: 01 tháng/lân.
Diêu 2. Chii dir an có trách nhim thrc hin dr an theo ding miic dIch,
nôi dung da nêu trong dir an. Dam bào vi rniic tiêu hO trg to vic lain, duy trI và
ni rông viêc lam, tO chüc san xuât kinh doanh có hiu qua, trà ng gOc Va läi
dung hn và chap hành day di cáo quy djnh hin hành cüa Nba nu'ó'c.
Biêu 3: Quyêt djnh nay có hiu lixc thi hành kê t'x ngày k.
Diu 4. Chánh Van huyn MinE Long, Giám doe Phông giao djch Ngn
hang ChInh sách xã hi huyn Minh Long, Clan tch UBND xà Long Mai và
Ong Nguyen Tan Xi chju trách nhim thi hành Quyêt dnh nay./.
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n/ian:
- Nhu' iu 4 (t/h);
CT, PCT UBND liuyn;
- VP huyen Minh Long;
- Lu'u: \'T.
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