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Nam Djnh, ngày 16 tháng 11 nám 2021 

KInh gri:  - Dáng üy Khi các ca quan và doanh nghip tinh Nam Djnh. 
- Các HOi,  doàn the: Hi Nông dan, HOi  LH Phi,i nft, 

Hi Cru chiên binh, Tinh doàn Nam Djnh. 
- Sâ Giáo due và Dào to tinh Nam Djnh. 
- Lien doàn Lao dng tinh. 
- Hip Hi Doanh nghip vra và nhô tinh Nam Djnh. 
- Ban quãn 1 các khu cong nghip tinh Nam Dinh. 

Ngày 08/10/2021, Chinh phU cIA ban hành Nghj quyt s 126iNQ-CP v süa d&, 
b sung Ngh quyêt s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa Chinh phü ye mt so chinh 
sách h trçl ngu?ii lao dng và ngixM si'r diing lao dng gp khó khn do dai dich 
COVID-19; Thu tirâng Chinh phü ban hãnh Quyt djnh so 33/2021/QD-TTg ngày 
06/11/202 1 ye vic süa dôi, ho sung mt so diêu cüa Quyêt djnh so 2312021/QD-TTg 
ngày 07/7/202 1 cüa ThU ti.thng Chinh phU quy djnh ye thirc hin mt so chmnh sách 
h trç ngithi lao dng và ngu&i sü diing lao dng gp khó khn do dai  djch COVID-
19, theo do, mt s diu kin vay vn d trã kwng ngi'rng vic, trã lucmg phic hôi san 
xut cIA duçic nâi lông và bô sung them dôi ttlçlng th%i huông to diêu kin cho ngll?Yi sU 
ding lao dng tip cn nguôn von vay thun lqi, giãm thiêu nhftng tác dng tiêu circ 
cUa di djch, n djnh san xut, kinh doanh, dam bâo diii song cho ngirñ lao dng. 

Dê kjp thOi triên khai chInh sách cho vay nguYi sU dung lao dng dê trâ 
lumig ngiirng vic, trã h.rmig phiic hôi san xuât theo các ni dung sUa dôi bô sung 
cUa Nghj quyêt so 126/NQ-CP và Quyêt djnh so 33/2021/QD-TTg dam bão hiu 
qua, dáng quy djnh, Ngân hang ChInh sách xA hi (NHCSXH) tinh Nam Djnh kInh 
báo cáo và dê nghj Qu ca quan phôi hcip thirc hin mt so ni dung sau: 

1. Tiêp tic quan tam tuyên truyên, phô biên rng rAi dê các dan vj trrc thuc, 
các ca quan, doanh nghip trên dja bàn, nguYi lao dng, ngirñ sU dung lao dng và 
toàn the nhân dan nm bat duçic Nghj quyêt so 68/NQ-CP, Nghj quyêt 126/NQ-CP 
cUa ChInh phu; Quyêt djnh so 23/2021/QD-TTg và Quyêt dnh so 33/2021/QB-
TTg cUa ThU ttthng Chinh phU. Các doanh nghip, ngu?ii sü diing lao dng nêu dU 
diêu kin và cO thu câu vay von theo quy djnh cUa Nghj quyêt và Quy& djnh trên 
chU dng tiep cn yOi NHCSXH trên dja bàn ncxi doanh nghip CO tri si hoc Chi 
nhánh, vAn phOng dai  din, dja diem kinh doanh dê lam thu tic vay vn. 

2. Dê nghj Qu co quan, don vj theo chuc nAng nhim vii thirc hin giám sat vic 
th%rc hin chinh sách ho trçr nguii sU diing lao dng vay von dê trA lucmg ngmg vic, trã 
hxong phic hôi san xuât kinh doanh dam bAo chinh sách den dang dôi tucing thi huong, 
cong khai, minh b?ch;  kjp th&i phAn ánh thông tin ye các cá nhân, cci quan, t chUc, 
doanh nghip lci ding, trtic lcii chInh sách de xU l theo quy dinh. 

CM nhánh NHCSXH tinh Nam Djnh kInh báo cáo và dê nghj d nghj Qu ca 
quan quan tam, phôi hçip thirc hin. 

Ncinhin: 
-Nhutrên; 
- UBND tinh (d b/c). 
- Lmi: VT; KHTD. 
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