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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày 27 tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 

 

Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Công văn số 1130/UBND-KGVX 

ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Kết luận của Ban Bí 

thư và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tín dụng chính sách xã hội trên 

địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Tiếp tục duy trì nghiêm túc quy định, quy chế về tổ chức và hoạt động của 

Ban đại diện; kịp thời bổ sung, kiện toàn các thành viên khi có thay đổi nhân sự; 

tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và 

tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên 

địa bàn huyện; tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tăng cường nguồn 

lực cho tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo các ban, ngành phối hợp lồng ghép 

các đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội với hoạt động tín dụng 

chính sách xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ sở để tháo 

gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan hoạt động tín dụng chính sách xã 

hội; tiếp tục phát huy vai trò Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là thành viên Ban 

Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cấp huyện 

trong vai trò là người đứng đầu chính quyền cấp xã trong việc chỉ đạo, quản lý 

và triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi ở cơ sở. 

2. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện 

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 

số 06-KL/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về tín 

dụng chính sách xã hội đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; 

đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong phát 
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triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở các địa bàn cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng 

xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ý nghĩa nhân văn của tín 

dụng chính sách xã hội trong việc hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách có 

cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Cấp uỷ 

đảng, chính quyền các cấp cần xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng trong việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tiến bộ và công bằng xã 

hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa bàn, cơ sở. 

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án với 

nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để tập trung nguồn lực ưu tiên cho các 

chương trình, lĩnh vực đảm bảo tạo nhiều việc làm, giảm nghèo bền vững. Khi 

xây dựng đề án, chương trình hỗ trợ phát triển theo từng vùng, từng lĩnh vực, 

chuyển dần từ hình thức hỗ trợ trực tiếp, không hoàn lại sang hỗ trợ bằng hình 

thức cho vay vốn với lãi suất ưu đãi thông qua NHCSXH nhằm nâng cao trách 

nhiệm của người sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả hỗ trợ. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tham mưu UBND huyện bố trí nguồn vốn ngân sách huyện uỷ thác sang 

NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. Thường xuyên, định kỳ thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản 

lý, sử dụng nguồn vốn uỷ thác; rà soát, đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế, 

chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. 

Hằng năm, xây dựng kế hoạch, trình Hội đồng nhân dân huyện bố trí, cân 

đối nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay 

theo Đề án cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn 

Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2030 ban hành theo Quyết định số 

589/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Đề 

án 589 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

4. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan triển khai thực hiện Đề án 589 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cần ưu 

tiên tạo việc làm tại chỗ như: Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn đã được 

đào tạo nghề, lao động trong các hộ gia đình bị thu hồi đất, thanh niên khởi 

nghiệp,...; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, đề xuất bố trí 

nguồn vốn ngân sách uỷ thác sang NHCSXH để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động giai đoạn 2021-2025 và 2026-

2030; phấn đấu đến năm 2030, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác 

sang NHCSXH huyện chiếm tỷ trọng từ 2% trở lên tổng nguồn vốn tín dụng 

chính sách xã hội trên địa bàn huyện.  
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5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên quan tâm đến hoạt động tín dụng 

chính sách xã hội trên địa bàn, đưa nhiệm vụ triển khai tín dụng chính sách xã 

hội vào nội dung chỉ đạo thường xuyên; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật 

chất, điều kiện làm việc và bố trí lực lượng, phương án bảo vệ an toàn cho hoạt 

động giao dịch tại xã của NHCSXH; chỉ đạo trưởng thôn, bản, tổ dân phố phối 

hợp cùng NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn quản 

lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác 

điều tra rà soát nhu cầu vốn, thực hiện phân bổ nguồn vốn đúng quy định; tổ 

chức bình xét, xác định đối tượng vay vốn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng 

đúng chính sách của Nhà nước, chấp hành đầy đủ đúng quy định về thành lập và 

quản lý hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã 

hội nhận ủy thác thực hiện tốt các nội dung được ủy thác; kiểm tra, giám sát hoạt 

động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, huy động đạt và vượt chỉ tiêu huy động tiền 

gửi, việc sử dụng vốn vay, trả nợ, trả lãi tiền vay của người vay; tích cực thu hồi 

nợ đến hạn, xử lý nợ quá hạn, nợ tồn đọng, nâng cao chất lượng tín dụng chính 

sách trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực 

hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp 

Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước, tỉnh và của huyện về tín dụng chính sách xã hội đến đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp Nhân dân; thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền, vận 

động để huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nhà doanh 

nghiệp bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội bằng hình thức phù 

hợp; phối hợp với NHCSXH huyện tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị 

quản lý các quỹ nhân đạo, từ thiện thực hiện mở tài khoản tiền gửi tại NHCSXH 

để tăng cường nguồn lực cho thực hiện tín dụng chính sách xã hội. 

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác thực hiện tốt công tác uỷ thác 

của NHCSXH huyện, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay; gắn hoạt 

động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động của tổ chức mình nhằm thu hút, 

tập hợp hội viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ người vay về kinh 

nghiệm sản xuất, khoa học kỹ thuật, giúp người vay sử dụng vốn vay hiệu quả, 

nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. 

7. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động; phối hợp với 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai kịp thời, có hiệu quả 

nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện tốt việc huy động, quản lý và 

sử dụng nguồn vốn hiệu quả; tăng cường tranh thủ nguồn vốn từ trung ương, tập 

trung huy động nguồn vốn tại địa phương, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của 
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người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; ứng dụng mạnh mẽ 

công nghệ thông tin, hiện đại hoá ngân hàng. Nâng cao năng lực quản trị; tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức 

chính trị xã hội nhận ủy thác, cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, 

giám sát đối tượng vay, sử dụng vốn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu 

quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. 

Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan xây dựng, 

tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm bổ sung nguồn vốn cho tín dụng 

chính sách xã hội phù hợp với từng giai đoạn; tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương hàng năm để bổ sung nguồn vốn 

cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. 

Tăng cường công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nhân sự để thực hiện tốt công 

tác tín dụng chính sách xã hội trong tình hình mới; thường xuyên củng cố, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Điểm giao dịch xã, chất lượng 

hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban thuộc huyện, Phòng giao dịch 

NHCSXH huyện; đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực 

hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy, 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP UBND huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Trần Quốc Phong 
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