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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách
thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố
ðà Nẵng ñể cho vay giải quyết việc làm ñối với ñối tượng trong diện
thu hồi ñất sản xuất, di dời, giải toả trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 78/2002/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ
về tín dụng ñối với hộ nghèo và các ñối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết ñịnh số 180/2002/Qð-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính ñối với Ngân hàng Chính
sách xã hội;
Căn cứ Quyết ñịnh số 16/2003/Qð-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt ðiều lệ về tổ chức và hoạt ñộng của Ngân hàng
Chính sách xã hội;
Căn cứ Quyết ñịnh số 71/2005/Qð- TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ
tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, ñiều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc
làm; Quyết ñịnh số 15/2008/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 71/2005/Qð-TTg ngày 05 tháng 04
năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, ñiều hành vốn cho vay của Quỹ
quốc gia về việc làm;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLðTBXH-BTC-BKHðT ngày 29
tháng 07 năm 2008 của Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính- Bộ Kế
hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số ñiều của Quyết ñịnh số 71/2005/Qð-TTg và Quyết
ñịnh số 15/2008/Qð-TTg;
Căn cứ Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2008 của Bộ Tài
chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm ñịa phương và kinh phí
quản lý Quỹ quốc gia về việc làm;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính thành phố ðà Nẵng,

QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố
tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố ðà Nẵng ñể cho vay giải quyết
việc làm ñối với ñối tượng thuộc diện thu hồi ñất sản xuất di dời, giải toả trên ñịa bàn
thành phố ðà Nẵng.

