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CÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 24-02-2020

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
T THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020
QUYẾT ðỊNH

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
19/2017/Qð-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về quản lý và sử dụng
nguồn vốn ngân sách ñịa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội ñể
cho vay ñối với người nghèo và các ñối tượng chính sách khác
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính
phủ Quy ñịnh về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Nghị ñịnh số 74/2019/Nð-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 61/2015/Nð-CP ngày 09 tháng
7 năm 2015 của Chính phủ Quy ñịnh về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc
gia về việc làm;
Căn cứ Thông tư số11/2017TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh và quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ñịa
phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội ñể cho vay ñối với người nghèo và
các ñối tượng chính sách khác;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 266/TTr-STC ngày
30/ 12/ 2019 và Tờ trình số 08/TTr-STC ngày 15/01/2020; trên cơ sở kết quả biểu
quyết bằng hình thức gửi phiếu lấy ý kiến của Ủy viên UBND thành phố.

QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết
ñịnh số 19/2017/Qð-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về quản lý và
sử dụng nguồn vốn ngân sách ñịa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã
hội ñể cho vay ñối với người nghèo và các ñối tượng chính sách khác
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
1. Sửa ñổi, bổ sung Khoản 6, ðiều 6 như sau:
“6. “Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao ñộng có
nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy ñịnh của
Luật việc làm và quy ñịnh của Chính phủ”.
2. Sửa ñổi, bổ sung ðiểm b, Khoản 5 ðiều 9 như sau:

