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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 11/2021/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa phương 

đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025 

________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 2 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Người Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc 

làm; 

Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 
09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm 

và quỹ quốc gia về việc làm; 
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Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của 

Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 

tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định 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 định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa 

phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người 
nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 
tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; 

Thực hiện Thông báo số 540-CV/TU ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc chủ trương chuyển nguồn vốn hỗ trợ cho vay từ ngân 

sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài;  

Xét Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định chính 
sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 
2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa 
phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa 
bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Tổ chức cho vay: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh 
Thuận. 

b) Đối tượng được vay: 

Đối tượng được hỗ trợ vay vốn xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: 

- Nhóm I: Người lao động thuộc hộ nghèo, người lao động thuộc hộ bị 
thu hồi đất nông nghiệp, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao 
động thuộc hộ cận nghèo và người lao động là thân nhân của người có công với 
cách mạng. 
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- Nhóm II: Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 

nghĩa vụ công an đã xuất ngũ trở về địa phương. 

- Nhóm III: Người lao động sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người lao động sinh sống tại xã khu vực 

II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người lao động 

sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; người lao 

động sinh sống tại xã an toàn khu. 

 

Điều 2. Nội dung cho vay 

1. Mức vay: 

a) Nhóm I: Người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ vay vốn từ nguồn 

vốn của Trung ương nhưng chưa đủ số tiền chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng thì phần chi phí còn lại sẽ được vay từ nguồn ngân sách địa phương ủy 

thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận. 

b) Nhóm II và III: Mức vay tối đa bằng 100% chi phí theo hợp đồng ký kết 

giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt 

Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn 

ngân sách địa phương. 

2. Điều kiện đối với đối tượng được hỗ trợ vay vốn: người vay vốn tham 

gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có đăng ký thường trú tại tỉnh 

Ninh Thuận và thực tế có thời gian sinh sống ở địa phương từ đủ 5 năm (60 

tháng) trở lên. 

3. Hình thức đảm bảo tiền vay: người lao động vay vốn không phải thực 

hiện đảm bảo tiền vay.  

 

Điều 3. Kinh phí thực hiện 

Tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách địa phương đã ủy thác qua Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận để cho vay đối với người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong giai đoạn 2017 - 2020.  

 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI kỳ họp 

thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 

tháng 9 năm 2021; thay thế Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ vay vốn từ 

ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
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đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ vay vốn từ 

ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2020./. 

 

 CHỦ TỊCH 

  

Phạm Văn Hậu 
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