
NGAN HANG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CHINH SACH XA HOI Dc 1p - Tiy do - Hanh phñc 

Ha N3i, ngày 30 tháng 01 näm 2022 

KE HOiCH 
Trin khai thiyc hin Ngh quyt s 11INQ-CP ngày 30/01/2022 

cüa ChInh phü v Chu'o'ng trInh phiic hi và phát trin kinh t - xã hi. 

Thirc hin Nghj quyt s 43/2022/QH15 cüa Quc hi v chInh sách tài 
khóa, tin t h trçi Chucing trInh phiic hi và phát trin kinh tê - xã hi; Nghj 
quyt s 1 1/NQ-CP ngày 30/01/2022 ciia ChInh phü v Chiicng trInh phiic hi và 
phát trin kinh tê - x hi và triên khai Nghj quyét so 43/2022/QH15 cüa Quc 
hi v chInh sách tài khóa, tin t h trq Chuang trInh. 

Nh&m trin khai Chucing trinh phiic hi và phát trin kinh t - xâ hOi  (sau 
day gçi là Chrning trinh) theo lTnh vrc duçc giao dng b, kjp thôi, thông nht và 
hiu qua, Ngân hang ChInh sách xã hi (NHCSXH) ban hành Kê ho.ch triên khai 
thc hin Nghj Quyt so 1 1/NQ-CP cüa Chinh phü vói các nOi  dung nhix sau: 

I. M!JC DiCH, YEU CAU 

1. Trin khai thc hin các chInh sách tin diing uu dãi kjp thii, hiu qua, 
di'ing di tuçing d h trçi nguêd nghèo và các di tuqng chinh sách khác vuçit qua 
khó khàn do dai  djch Covid -19, gop phn phiic hi và phát trin kinh t theo Nghj 
Quy& s 1 1/NQ-CP c1ia ChInh phü. 

2. Xác dnh ci th các ni dung cong vic và trách nhim cüa NHCSXH 
trong vic t ch'(rc trin khai thc hin các chInh sách trong Chucmg trinh phiic 
hi và phát trin kinh t - x hi theo Nghj Quy& s 1 1/NQ-CP cüa ChInh phü 
dam bào tInh dng bc, kjp th?yi, thong nht và hiu qua. 

II. NQI DUNG THU'C HI1N 

1. Tp trung huy dng ngun Iirc d thiyc hin các chInh sách tin dijng 
tru dãi qua NHCSXH 

- Xây dirng D an phát hành trái phiu dirçic ChInh phü bào lãnh, tang h?n 
mt.rc bão lânh ChInh phü di vâi trái phiu phát hành trong nuóc cüa NHCSXH 
thi da 38,4 nghIn dng, trong do nAm 2022 thi da 19.000 tSr dng d cho vay 
theo quy djnh ti Nghj quy& 1 1INQ-CP cüa ChInh phii. 

- Giri h sci d nghj cp bâo länh cho B Tài chInh d trInh Thu tuàng Chmnh 
phü phê duyt, cp bão lânh Chinh phü cho NHCSXH và th chüc phát hành, quân 
1Sr ngun vn phát hành trái phiu duçic Chinh phü bào lnh theo dáng quy djnh 
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cüa pháp 1u.t v cp va quãn 1 bâo lânh ChInh phü và Ngh quyt s 
43/2022/QH15 cüa Quc hi. 

.x •A r 2. Trien khai thirc hiçn cac chiro'ng trinh tin diing chinh sach theo Ngh 
A 9 9 quyet so 11/NQ-CP cua Chinh phu. 

ai Cho vay h trçY tao  vic lam, duy trI và rnô rng vic lam theo quy djnh 
tai Nghj djnh s 61/20151ND-CP ngày 09 tháng 7 näm 2015, Nghj djnh s 
74/2019/ND-CP ngày 23 tháng 9 nàm 2019 và các van bàn có lien quan. Tng 
ngun vn cho vay ti da là 10.000 t dng, trong do nàm 2022 tng ngun vn 
cho vay t& da 7.000 t dng. 

b) Cho vay di vOi cá nhân, hO gia dInh d mua, thuê mua nhà a xä hOi,  nhà 
cho cong nhân; xây dmg mâi hoc cãi tao,  siia cha nhà a theo chInh sách v 

nba a xã hOi  theo quy dnh tai  Diu 16 Nghj djnh s 100/2015/ND-CP ngày 20 
tháng 10 11am 2015, khoàn 10 Diu 1 Nghj djnh s 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 
4 näm 2021 và các van bàn có lien quan. Tong ngun vn cho vay thi da là 15.000 
t' dng, trong do näm 2022 tang ngun vn cho vay thi da 6.800 t3 dàng. 

c) Cho vay di vói hçc sinh, sinh viên d mua may vi tIrih, thi& bj hçc tp 
trirc tuyn và trang trài chi phI hçc tip.  Vic cho vay d trang trài chi phi hçc tp 
thirc hin theo Quyt djrih s 157/2007/QD-TTg ngày 27 tháng 9 näm 2007 và 
các van bàn lien quan. Tng ngun vn cho vay thi da là 3.000 tr dng, trong do 
nàm 2022 tng ngun vn cho vay ti da 1.5 00 t' dng. 

d) Cho vay thirc hin Chizcmg trInh miic tiêu quc gia v phát trin kinh t 
- xà hOi  vüng dng bào dan tOc  thiu s và min nüi giai doan 2021 - 2030 theo 
Ngh quyt s 88/2019/QH14 và Nghj quy& s 120/2020/QH14 cüa Qu& hOi. 
T6ng ngun vn cho vay thi da là 9.000 t5 dng, trong do näm 2022 tng ngun 
vn cho vay t& da 3.000 tr dng. 

d Cho vay di vói các c sa giáo dçic mm non, tiu h9c ngoài cong 1p 
phài ngmg boat  dng it nht 01 tháng theo yêu c.0 phOng, chng djch. Tng 
ngun vn cho vay ti da là 1.400 tr dng, trong do näm 2022 tng ngun vn 
cho vay thi da 700 tSr dng. 

e) Tip ttic trin khai cho vay nguai s1r ding lao dng d trà hxcmg ngi'rng 
vic, trà lucing phic hi san xut cho ngithi lao dng theo chi dao  cUa ChInh phU, 
Thu tLthng ChInh phü. 

3. Thurc hin h trçr lãi sut, cp bü lãi sut và phi quãn 15 

Ngân sách nhà nuâc cp cho NHCSXH t& da 5 nghin t5r  dng, bao gm: 
(i) B sung c.p bü lãi sut và phi quàn l thi da 2.000 t5r dng d thirc hin chInh 
sách cho vay iru dãi thirc hin Chrong trInh theo ci ch quy djnh tai  Quy ch 
quàn l tài chInh di vâi Ngân hang ChInh sách x hOi;  (ii) H trçi läi sut 2%/nam 
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trong 02 näm 2022-2023 di vói các khoãn vay có lãi sut cho vay trên 6%/näm 
và duçic NHCSXH giãi ngân trong giai doan 2022-2023. Tng ngun vn h trç 
1i suit ti da 3.000 tT dng. 

Ill. TO CH1C TH1)C fflN 

Can ci'r chüc nAng, nhim vi duqc giao, N}JCSXH tp trung trin khai, thc 
hin t& các nhim vT trçng tam sau: 

1. T.p trung trin khai thc hin các nhim vçt, giài pháp lien quan quy djnh 
ti Nghj quyt s 1 1/NQ-CP ngày 30/01/2022 cüa ChInh phü. Phôi hçip vâi các 
B ngành lien quan to chcrc Hi nghj trirc tuyên den các dja phizong dê triên khai 
thc hin Chucmg trInh. 

2. Thành 1p Ban chi d,o cüa NETCSXH trin khai, thirc hin Nghj quyt s 
1 1/NQ-CP cüa ChInh phü và phân cong nhim vi.i cii the den trng thành viên Ban 
chi dao. 

3. Xây dimg D an phát hành trái phiu duçrc Chinh phü bâo lânh, giri h si 
d nghj cp bào thnh cho B Tài chInh d trInh Thu tuâng ChInh phii phé duyt, 
c.p báo 1ânh ChInh phñ cho NHCSXH và to chüc phát hành, quân 1 nguôn von 
phát hành trái phiu duçic Chinh phü bão 1nh theo dung quy djnh cüa pháp 1ut v 
cp và quãn 1 bão lânh Chinh phü và Nghj quyêt so 43/2022/QH15 cüa Quc hi. 

4. Ph& hqp vâi B Xây dirng, B Giáo dijc và Dào tao,  Uy Ban dan tc, 
B Tài chInh, B Lao dng Thuong binh và Xâ hOi  và các B, ngành lien quan 
xác dinh nhu cau vn các chInh sách cho vay uu dAi qua NRC SXH theo quy djnh 
tai Nghj quyêt s 1 1/NQ-CP cho tüng näm 2022 và 2023; tong hqp nhu cu vn 
các chInh sách cho vay mi däi thuOc  Chucing trInh ti'r các dja phumg d lam co 
s& phân giao ké hoach  nguOn von 11am 2022 và 2023. 

5. Phi hçip vói Ngn hang Nhà nithc Vit Nam và các Bt, ngành lien quan 
truth ChInh phü ban hành Nghj djnh cüa Chinh phü v chinh sách tin diing i.ru dâi 
thirc hin Chrnmg trInh miic tiêu quc gia phát trin kinh t - xA hi vüng dng 
bào dan tc tbiêu s và min nui giai don 2021 - 2025 trong Qu I nm 2022. 

6. Phi hçip vâi B Tài chinh và các B, ngành lien quan trInh Thu tuàng 
ChInh phü ban hành Quyêt djnh v cho vay di vâi cho vay bce sinh, sinh viên d 
mua may tInh phic vi hçc tp trirc tuyn do ãnh hu&ng cüa djch bnh COVID-
19 trong tháng 02 näm 2022 và Quy& djnh huâng dk th'çrc hin h trçi lai suit 
cho NHCSXH trong Qu I nàm 2022. 

7. Phi hqp vâi B Giáo diic và Dào tao  vâ các B, ngành lien quan trinh 
Thu tuó'ng ChInh phü ban hành Quy& djnh v diu kin, trInh tçr, thu tiic, müc lãi 
su&t cho vay dOi vói các co th giáo dçic mm non, tiu h9e ngoài công 1p trong 
Qu I näm 2022. 

8. Tng hçip thu cu kinh phi h trq läi suit, cp bi'i. lâi suit và phi quãn 1 
d thrc hin các chinh sách thuc Chuong trinh trong 02 näm 2022-2023 và ti'rng 
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näm, giri B K hoch và DAu tu d thng hçp trtnc ngày 15/02/2022. Thirc hin 
quyt toán cap bü lâi suât và phi quân 1 di vâi Chumg trIrih theo quy ch quãn 
l tài chinh d& vâi NHCSXH. 

9. Phi hcp vâi các Bi, ngành lien quail, Mt trn T quc Vit Nam và 
Cp üy, chInh quyn dja phung tang cung cong tác kim tra, giám sat, nâng cao 
hiu qua giám sat toàn dan cti vi Chucing trInh. 

10. Ph6i hcip vâi các Bt, ngành lien quan d.y manh  cong tác tuyên truyn, 
phô biên các ch1 chuong, chinh sách cUa Dãng, Nhà nuâc dn các tang liip nhân 
dan, nhât là ngu?ii nghèo và các di tuçing chInh sách khác. 

11. Phi hcp vi B, ngành lien quan tip tçic trin khai thçrc hin Chucing 
trInh cho vay ngui si'r diing lao dng d trã luang ngi'rng vic, trà luo'ng phiic hi 
san xut theo chi dao  cüa ChInh phü, Thu tuóng ChInh phU. 

12. Can c1r Nghj djnh cüa ChInh phü, Quy& djnh cüa Thu tung Chinh phü, 
ban hãnh các van bàn huó'ng dn nghip vi cho vay: H9c sinh, sinh viên d mua 
may tInh phiic vçi hçc tp tric tuyên do ành hithng cüa djch bnh COVID-19; các 
cci si giáo diic mm non, tiu hçc ngoài cong lap; Chucmg trinh mlic tiéu qu& 
gia phát trin kinh t - xà hi vüng dng bào dan tc thiu s và min nUi giai 
doan 2021 - 2025; huóng dn thirc hin h trçY lãi suit. 

13. Trin khai img dicing Cong ngh thông tin d th%rc hin theo dôi riêng 
du nçi cho vay các chucing trInh tin d1ing uu dãi thuc Chuong trInh. 

14. Tang cu&ng dào tao,  nâng cao trInh d di ngü can b, ngu&i lao dng 
cüa NHCSXH, có phm chit ye dao  due ngh nghip, có khà näng irng dçing cong 
ngh thông tin, phrnng thüc lam vic tiên tin, hin dai  thirc hin Chrnmg trInh; 
Thirc hin t& cong tác thi dua khen thuâng, phát dng các phong trào thi dua toàn 
h thng NHCSXH phk du hoàn thành xut s.c thim vçi chinh trj duqc giao. 

15. Clii dao  các clii nhánh NHCSXH các tinh, thành pM tham muu cho 
C.p uS', chinh quyn dja phuang chi dao  rà soat di tuqng thi htthng, trin khai 
thrc hin kjp thai, hiu qua các chfnh sách cho vay uu di qua NHCSXH, M trq 
lâi sut theo quy djnh tai  Nghj quyt s 1 1/NQ-CP cüa ChInh phü. 

IV. MQT sO E XUAT, MEN NGH! 

Ngân hang Chinh sách xA hi kmnh d nghj ChInh phü, Thu tithng ChInh 
phü và các B, ngành lien quan sam xem xét, giâi quyt: 

1. Giao M sung k hoach du tu cong trung han  giai  doan  2021 - 2025, 
ngun vn dâu tu cong cüa Chuong trinh trong nàm 2022 - 2023 và ngun vn 
d&u tu cong näm 2022 cho NHCSXH ti da là 5.000 t5' dOng, bao gm: (i) B 
sung cp bi't lài sut và phi quàn lS' tOi da 2 nghIn tS'  dng d thçrc hin chinh sách 
cho vay uu dãi thrc hin Chuong trInh theo co chê quy djnh tai  Quy ch quàn lS' 
tài chInh di vai Ngân hang ChInh sách xã hi; (ii) H trçi lài sut (2%/näm) thi 
da 3 nghIn t5' dng theo quy djnh tai  Nghj quyt 1 1/NQ-CP. 
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2. Ban hành các chInh sách: cho vay h9c sinh, sinh viên d mua may tInh 
phçic vçi hçc tp tr1rc tuyn do ánh ht.thng cüa djci bnh COVTD-19; cho vay các 
ci sâ giáo dic mm non, tiu hçc ngoài cong lap; Chixng trmnh miic tiêu quc 
gia phát triên kinh tê - xâ hi vüng dng bào dan tc thiu so và min rnii giai 
dioan 2021-2025 theo Nghj quyt s 88/2019/QH14, Nghj quyt s 
120/2020/QH14 cüa Quc hi và Quy& djnh s 1719/QD-TTg cüa Thu tuó'ng 
ChInh phU; h trçl lãi sut. 

3. Phê duyt tang hn müc bâo lãnh ChInh phü di vâi trái phiu phát hành 
trong nuâc cho Ngân hang ChInh sách xã hi tôi da 38,4 nghIn tr dng, trong do 
nàm 2022 tôi da 19 nghmn t) dng d cho vay theo quy djnh tai  Nghj quyt 11/I'.TQ-
CP ngày 30/01/2022 cUa ChInh ph1/ 

Nii n1zn: KT. TONG GIAM DOC 
- Phó Thu tixàng ChInh phü Lê Minh Khái; 
- Chü tjch HDQT NHCSXH; 
- Các B: TC, KH&DT, LDTB&XH, 
GD&DT, N}INN, XD, UBDT, VPCP; 
- Uy ban trung ixcxng MTTQ Vit Nam; 
- Các thành viên HDQT N}TCSXH; 
- Co quan Trung uong cüa các doãn the; 
- Ban dai  din HDQT NHCSXH các cap; 
- Thành viên Ban CGTV }QT NHCSXH; 
- Tong Giám doe NHCSXH; 
- Các Phó TGD, KU NHCSXH; 
- Ban Kiêm soát NHCSXH; 
- Dãng üy NHCSXHTW, CQCD NHCSXH; 
- Các Ban tai  HSC, BKS khu e mien Nam; 
- TTDT, U CNU, S6 giao djch; 
- Chi nhánh NHCSXH các tinh, thãnh pho; 
- Luu: VT, KHNV. 

PHO TONG GIAM DOc 

Bñi Quang Vinh 
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