
  UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      Số:         /SGDĐT-GDMN-GDTH
V/v triển khai chính sách tín dụng đối  

với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 
tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi 

đại dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Long An, ngày      tháng 5 năm 2022

Kính gửi: 
  - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
  - Hiệu trưởng Trường TH, THCS&THPT: Bồ Đề Phương Duy,

 iSchool Long An, Hà Long.

Thực hiện Công văn số 1964/BGDĐT-GDMN ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở cơ 
sở giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục  tiểu học (GDTH) ngoài công lập bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch Covid-19, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện 
một số nội dung sau: 

1. Triển khai đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị 
Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín 
dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid-19.

2. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính 
sách về tín dụng đối với các cơ sở GDMN,GDTH ngoài công lập bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 
27/4/2022 của Thủ tướng Chính Phủ.

3. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng trường các 
trường trực thuộc phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương rà 
soát các cơ sở GDMN,GDTH ngoài công lập trên địa bàn đang gặp khó khăn để 
hướng dẫn, phổ biến điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện, mục đích sử dụng vốn, 
sớm tiếp cận nguồn vốn vay, khôi phục, duy trì hoạt động, bảo đảm chất lượng 
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và học sinh.

4. Phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn tham mưu UBND huyện, thị xã, 
thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất và kịp thời tháo gỡ những khó khăn đối với 
các cơ sở  GDMN, GDTH ngoài công lập trong quá trình hoàn thiện thủ tục và 
xác nhận điều kiện vay vốn theo quy định.

5. Thường xuyên theo dõi, cập nhật và báo cáo kết quả các cơ sở GDMN, 
GDTH ngoài công lập được vay vốn về Sở GD&ĐT để nắm biết và báo cáo khi 
có yêu cầu.
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(Đính kèm Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ và Công văn số 1964/BGDĐT-GDMN ngày 11/5/2022 của Bộ 
GD&ĐT).

Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu 
trưởng các trường trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện theo tinh thần công 
văn./.

Nơi nhận:
- Như trên;  
- UBND tỉnh (B/C);
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội (p/h);
- Sở Thông tin và truyền thông (p/h);
- Ngân hàng CSXH tỉnh Long An;
- Giám đốc, các P. Giám đốc;
- Các Phòng Sở, Thanh Tra Sở;      
- Lưu: VT, PGDMN-GDTH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Hồng Phúc
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