
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GD&ĐT 
V/v phối hợp triển khai chương trình 

cho vay đối với học sinh có hoàn cảnh 

gia đình khó khăn để mua máy tính, 

thiết bị phục vụ học tập. 

Lạc Thủy, ngày       tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trực thuộc. 

Căn cứ Văn bản số 14/NHCS ngày 12/4/2022 của Phòng giao dịch Ngân 

hàng chính sách xã hội huyện Lạc Thủy về việc phối hợp triển khai cho vay 

chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy 

tính, thiết bị phục vụ học tập. 

Để công tác phối hợp triển khai chương trình cho vay đối với học sinh có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập đạt hiệu 

quả, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung, cụ 

thể như sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cho vay đối với học sinh có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực 

tuyến theo Văn bản số 12/TB-NHCS ngày 12/4/2022 của Phòng giao dịch Ngân 

hàng chính sách xã hội huyện Lạc Thủy (đính kèm Văn bản này). 

2. Rà soát và tổng hợp danh sách các trường hợp có nhu cầu vay vốn để 

mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập đảm bảo đúng đối tượng theo Quyết định 

số 09/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đính kèm Văn bản 

này). 

Danh sách các trường hợp có nhu cầu vay vốn gửi trực tiếp về UBND các 

xã/thị trấn trên địa bàn huyện; bản mền gửi về Phòng giao dịch Ngân hàng chính 

sách xã hội huyện Lạc Thủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy qua 

các địa chỉ Email: tindung.nhcslacthuy@gmail.com và thcs.lat@hoabinh.edu.vn, 

thời hạn trước ngày 27/4/2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các nhà 

trường liên hệ đồng chí Vũ Thành Văn, số điện thoại 0868 318 238 để được 

hướng dẫn và phối hợp giải quyết. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên, đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TP, PTP Phụ trách; 

- CM TH, THCS; 

- Lưu VT, TrH(V.06b). 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 
Nguyễn Thu Hằng 
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