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CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 11-9-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 57/2017/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ñịa phương uỷ 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 tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 78/2002/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính
phủ về tín dụng ñối với người nghèo và các ñối tượng chính sách khác;
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 Quyết ñịnh số 30/2015/Qð-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ
tướng Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế quản lý tài chính
ñối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
180/2002/Qð-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BLðTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều về
Quỹ quốc gia về việc làm quy ñịnh tại 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 số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính Quy ñịnh về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ñịa
phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội ñể cho vay ñối với người nghèo và
các ñối tượng chính sách khác;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HðND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội
ñồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII - Kỳ họp thứ 2 về Chương trình việc làm
tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2016 – 2020;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội tại Công
văn số 1887/SLðTBXH-VLCTLð ngày 31 tháng 7 năm 2017, Tờ trình số 78/TTrSLðTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2017 và kết quả thẩm ñịnh của Giám ñốc Sở Tư
pháp tại Báo cáo số 174 /BC-STP ngày 01 tháng 6 năm 2017.
QUYẾT ðỊNH:

