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Kính gửi:  

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 
 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1220/BXD-QLN ngày 22 tháng 7 
năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 11729/BTC-TCNH ngày 31 tháng 8 
năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5362/BKHĐT-LĐVX 
ngày 17 tháng 8 năm 2011, ý kiến của Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 
1969/NHCS-KHNV ngày 04 tháng 8 năm 2011 về việc bố trí vốn ngân sách Trung 
ương cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho hộ nghèo vay làm nhà ở theo 
Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ 
Văn Ninh có ý kiến như sau: 

1. Ngân hàng Chính sách xã hội sử dụng vốn đã được bố trí trong dự toán đến 
hết năm 2011 để cho vay theo qui định. Trường hợp có khó khăn về cân đối, bố trí các 
nguồn vốn, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất biện pháp xử lý báo cáo các 
Bộ có liên quan và Thủ tướng Chính phủ để giải quyết. 

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
a) Căn cứ kết quả rà soát của Bộ Xây dựng và báo cáo của các địa phương về 

tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ 
trợ theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, thực hiện thu hồi về ngân sách Trung ương 
số kinh phí chưa sử dụng do đối tượng hộ nghèo của các địa phương qui định tại Quyết 
định số 167/2008/QĐ-TTg giảm so với khi bố trí kinh phí. 

b) Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, bố trí vào kế hoạch năm 2012 phần kinh phí tăng thêm do mở rộng đối tượng 
theo Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg. 

Văn Phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực 
hiện./. 
 
 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thủ tướng, các PTTg; 
- VPCP: BTCN, các PCN, 
các Vụ: TH; TKBT; KTN, 
Cổng TTĐT; 
- Lưu VT, KTTH (3) M.Cường 90 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
PHÓ CHỦ NHIỆM 

(Đã ký) 
 
 
 

Phạm Văn Phượng 
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