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THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Đinh Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND huyện 

 tại cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện năm 2022, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 
 

Qua kết quả báo báo hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng 

Chính sách xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các ý kiến 

đóng góp, tham gia dự thảo báo cáo của các thành viên Ban đại diện HĐQT-

NHCSXH huyện tại Hội nghị tổng kết năm 2022; đồng chí Đinh Thị Hồng Thu, 

Phó Chủ tịch UBND huyện - kiêm Trưởng BĐD huyện cơ bản thống nhất với 

các ý kiến của các thành viên và đánh giá cao sự quan tâm đến các nội dung 

đóng góp trong dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động và kết luận như sau: 

Trong năm 2022, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện 

cơ bản đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, các nguồn vốn tín dụng đã được 

giải ngân kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, đáp 

ứng nhu  cầu vốn cho các đối tượng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; hoàn 

thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Trung ương và địa phương 

giao; khai thác và huy động tối đa các nguồn vốn (vốn địa phương, nguồn vốn 

tiết kiệm dân cư, tổ viên Tổ TK&VV) đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát, tích cực thực hiện giải pháp để giảm nợ quá hạn, nợ bỏ đi khỏi nơi cư trú, 

nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.  

Tổng doanh số cho vay trong năm đạt gần 109 tỷ đồng, với 2.326 lượt hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được 

vay vốn lũy kế từ đầu năm. Tổng dư nợ đạt 318,564 tỷ đồng, tăng 44,5 tỷ đồng 

(tỷ lệ +16,5%) so với đầu năm, và đạt 100% kế hoạch giao từ đầu năm, với 

5.218 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ (dư nợ 

bình quân là 61 triệu đồng/hộ). Trong đó, cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh 

đối với hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo 979 hộ với số tiền gần 52 tỷ đồng, 

xây dựng, sửa chữa cải tạo 960 công trình nước sạch, công trình vệ sinh số tiền 

hơn 9 tỷ đồng, giải quyết việc làm, tạo sinh kế 410 lao động với số tiền trên 19 

tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 466 hộ với số tiền hơn 

20 tỷ đồng,... nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách được triển khai 

thực hiện có hiệu quả đã góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, ổn định xã hội và xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn huyện. 

Để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ trong năm 

2023, UBND huyện đề nghị các thành viên Ban đại diện, NHCSXH, các Hội, 
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đoàn thể nhận ủy thác các cấp, các ban ngành liên quan và UBND các xã, thị 

trấn cần tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp 

thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 

của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 18/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 268-KH/UBND ngày 26/01/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 50-KH/HU ngày 23/11/2021 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND huyện; 

xem đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt để tăng cường nguồn lực từ địa 

phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội 

và xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 

NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030 kịp thời và hiệu quả.          

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án cho vay tiêu dùng của 

UBND tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi “tín 

dụng đen” trên địa bàn toàn huyện. 

2. Thực hiện tốt công tác rà soát đối tượng thụ hưởng để tuyên truyền 

Nhân dân mạnh dạn vay vốn, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng 

được tỉnh và huyện đã được giao trước 30/11/2023. Đồng thời tăng cường công 

tác huy động tiền gửi tiết kiệm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch về cả số lượng 

tiền gửi và tỷ lệ người tham gia gửi tiết kiệm (đạt 100% số tổ viên). 

- Chỉ đạo tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo 

chỉ tiêu kế hoạch được giao nhằm kịp thời hỗ trợ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn 

phục vụ sản xuất kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

gắn việc cho vay với việc nâng cao chất lượng tín dụng, kể cả các nguồn vốn 

mới được phân bổ và vốn thu hồi cho vay quay vòng. Đặc biệt triển khai cho 

vay vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ 2021 - 

2025 theo Thông tư hướng dẫn số 02/2002/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy 

ban Dân tộc.  

3. Các thành viên được phân công phụ trách kiểm tra, giám sát địa bàn 

theo chương trình, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch cả năm; UBND các xã, 

thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho cấp cơ sở quản lý 

tốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát, 

nhằm chấn chỉnh hoạt động tín dụng đối với các Hội đoàn thể cấp  xã, các tổ 

TK&VV có chất lượng hoạt động thấp do các nguyên nhân như: tỷ lệ thu nợ gốc 

đến hạn thấp, nợ quá hạn cao, lãi tồn đọng lớn, huy động tiết kiệm qua tổ thấp...  

4. Các thành viên là lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác 

cấp huyện: 

- Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo cấp cơ sở, nhất là tuyên truyền, 

vận động hội viên thuộc các đối tượng vay vốn phát triển kinh tế, sử dụng vốn 
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có hiệu quả, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn, tham gia gửi tiền tiết kiệm theo quy ước 

hoạt động tại Tổ TK&VV,...  

- Phối hợp với NHCSXH, Cấp ủy, Chính quyền tăng cường hơn nữa công 

tác quản lý vốn vay, nguồn vốn ủy thác tại cấp xã, đảm bảo 100% hội đoàn thể 

cấp xã đều nhận vốn ủy thác với NHCSXH, nhằm triển khai thực hiện một cách 

đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đúng mục 

đích, có hiệu quả. Đối với một số Hội đoàn thể cấp xã chưa nhận ủy thác vốn 

vay, đề nghị Chủ tịch UBND xã phối hợp với Cấp ủy cùng cấp và NHCSXH 

trên cơ sở tổng nguồn vốn dư nợ hiện có trên địa bàn, có sự bàn bạc, thống nhất, 

chia sẻ để phân chia dư nợ ủy thác, tránh gây mất đoàn kết nội bộ trong việc bàn 

giao công tác quản lý vốn vay. 

5. Đối với các xã có dư nợ tín dụng thấp, trong khi đối tượng hộ nghèo, 

cận nghèo còn cao như Đăk Pne, Đăk Kôi, Chủ tịch UBND các xã cần tăng 

cường hơn nữa công tác chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, các ngành có liên 

quan tuyên truyền, vận động, rà soát đối tượng có đủ điều kiện, mạnh dạn vay 

vốn phát triển sản xuất, theo như tôn chỉ của Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp 

nghĩ, cách là của hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, làm cho hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện. Phấn đấu tăng 

trưởng nguồn vốn cho vay năm 2023 đạt và vượt kế hoạch đề ra (trên 30% dư 

nợ thời điểm 31/12/2022). 

6. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, 

trong đó tập trung tại các xã, các đơn vị ủy thác có chất lượng tín dụng thấp 

hơn, nợ quá hạn tương đối cao như Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân 

huyện, xã Đăk Tờ Re, xã Đăk Ruồng, thị trấn Đăk Rve... cần phối hợp chặt chẽ 

giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy 

thác, thường xuyên kiểm tra, giám sát dư nợ cho vay (nợ quá hạn), nắm bắt 

biến động về nhà ở, cư trú, công việc làm ăn của hộ vay để kịp thời xử lý các 

trường hợp xấu có thể xảy ra, làm thất thoát vốn vay của Nhà nước. 

7. Tiếp tục nâng cao hiệu quả đối với hoạt động giao dịch xã, đảm bảo 

đúng quy trình, an toàn tài sản; thực hiện nghiêm túc lịch giao dịch, giờ giấc giao 

dịch, công khai đầy đủ văn bản, hướng dẫn; nâng cao chất lượng giao dịch, đảm 

bảo tỷ lệ giải ngân, thu nợ, thu lãi tại xã bình quân hàng tháng đạt từ 90% trở lên, 

trong đó tỷ lệ giải ngân và thu nợ đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ thu lãi đạt 100% 

8. Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật Nhà nước về hoạt động tín dụng chính sách xã hội bằng nhiều hình thức; 

đồng thời tuyên truyền, vận động hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả 

để vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và 

cộng đồng xã hội; nêu gương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân  tiêu 

biểu trong hoạt động tín dụng chính sách, những mô hình kinh tế, hộ gia đình 

tiêu biểu nhờ vay vốn tín dụng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững để 

nhân rộng.  
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Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND Huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện (b/c); 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan (t/h); 

- Các tổ chức chức CT-XH cấp huyện (p/h); 

- NHCSXH huyện (t/h); 

- Các thành viên BĐD huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT, CV. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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