
 1 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

TỔNG KẾT 20 NĂM HOẠT ĐỘNG NHCSXH  
Trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư  

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội 

 

Kính thưa toàn thể các đại biểu khách quý, kính thưa hội nghị. 

Hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai 

thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn 

huyện Chơn Thành 

Về dự hội nghị hôm nay, được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, trước 

hết tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành 

công tốt đẹp. 

Qua nghe Báo cáo Tổng kết 20 năm triển khai thực công tác tín dụng chính 

sách trên địa bàn huyện Chơn Thành vừa được trình bày tại Hội nghị, tôi hoàn toàn 

nhất trí với nội dung, để minh chứng thêm cho bản báo cáo tôi xin tham gia một số ý 

kiến về nội dung “Trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. 

Kính thưa các đồng chí! 

Thị trấn Chơn Thành là trung tâm kinh tế- chính trị của huyện Chơn  Thành có 

tổng diện tích tự nhiên là 315,8 ha, có 12 khu dân cư với hơn 5.000 hộ dân. Về cơ cấu 

kinh tế: Công nghiệp, xây dựng, chiếm 71,4%; thương mại – dịch vụ chiếm 14,4% và 

nông nghiệp chiếm 14,2%. Đối với sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây một số 

diện tích cây trồng thông thường đã được các hộ dân chuyển sang trồng các loại cây 

đem lại giá trị cao hơn, các lĩnh vực khác được phát triển đa  dạng trong việc phát 

triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm và thu nhập khá. 

Từ khi có nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, đời sống nhân dân đã có nhiều 

thay đổi rõ rệt, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được 

vay vốn để phát triển chăn nuôi cải thiện đời sống gia đình, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hàng năm giảm, nhiều hộ đã được vay vốn đến nay đã vươn lên thoát nghèo. 

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã trong 

từng giai đoạn: giai đoạn 2010-2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 169 hộ xuống còn 63 hộ 

(từ 4,18% xuống còn 1,49%); giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 81 hộ 

xuống còn 10 hộ (từ 1,79% xuống còn 0,17%). Đến 30/6/2022, tổng dư nợ tín dụng 

chính sách toàn thị trấn đạt 21.421 triệu đồng (tăng 04 chương trình tín dụng, tăng 

20.600 triệu đồng so với năm 2004), với 14 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại 13 

khu phố, ấp, dưới sự quản lý của 4 Hội đoàn thể nhận ủy thác với NHCSXH, với 580 

hộ vay, 100% tổ vay vốn đạt loại tốt, không có nợ quá hạn. 
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Đảng ủy, HĐND, UBND đã chỉ đạo các ngành phối hợp tốt với NHCSXH, gắn 

tín dụng chính sách với chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an 

sinh xã hội trên địa bàn.  

Trong những năm qua được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND UBND thị trấn đã 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đặc biệt là trong việc Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 

40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 

chính sách xã hội trên địa bàn thị trấn và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/06/2021 

của Ban Bí thư TW Đảng; Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/09/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và các Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện thực sự đi vào cuộc 

sống, gắn với tình hình thực tế tại địa phương, nhằm góp phần tích cực vào kết quả 

hoạt động của NHCSXH huyện Chơn Thành. Cụ thể: 

- Cấp ủy đảng, chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt 

động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và 

kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, các ngành, địa phương và đơn vị. 

Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã 

hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc 

làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. 

- Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong 

việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; công tác điều tra, xác 

định đối tượng được vay vốn; phối hợp giữa các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào 

tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính 

sách xã hội, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả. 

- Đã thực hiện tốt việc phối hợp Mặt trận Tổ quốc xã và chỉ đạo các tổ chức 

chính trị - xã hội nhận uỷ thác thị trấn phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng 

chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác; nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác này. 

- Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thị trấn có trách nhiệm 

thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính 

sách xã hội và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 

động tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường 

kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn 

hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội. 

Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, 

kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu. 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm sâu sát, quyết liệt chỉ 

đạo, thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, 

đảm bảo an ninh, an toàn điểm giao dịch xã. Chỉ đạo Ban giảm nghèo, tổ chức hội, 

đoàn thể nhận ủy thác, Trưởng thôn, Tổ Tiết kiệm và vay vốn làm tốt công tác bình 

xét cho vay, rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn đảm bảo công khai, khách quan, đúng 
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đối tượng thụ hưởng; thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao hàng năm, 

đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện trên địa bàn huyện 

có nhu cầu đều được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, phát huy hiệu quả nguồn vốn 

theo đúng định hướng phát triển kinh tế của địa phương. 

Với cách làm cụ thể như trên, trong những năm qua triển khai Nghị định 

78/2002/NĐ-CP và thực hiện các nội dung trong Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, 

cấp ủy, chính quyền thị trấn Chơn Thành đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của 

tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc 

làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Từ đó xác định rõ vai trò, 

trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội 

trên địa bàn xã. 

Kính thưa các đồng chí! 

Chơn Thành là thị trấn là trung tâm của huyện tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hộ khó 

khăn, do đó nhu cầu vay vốn của nhân dân còn nhiều. Đồng thời, trong bối cảnh vừa 

qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều hộ gia đình rất cần vốn để khôi 

phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tín 

dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thời gian tới, nhất là 

công tác giải quyết việc làm trên địa bàn thị trấn, UBND thị trấn Chơn Thành kính đề 

nghị Tỉnh và huyện tiếp tục quan tâm, bố trí phân bổ thêm nguồn vốn giải quyết việc 

làm để nhân dân mở rộng sản xuất, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. 

Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc tới các đồng chí lãnh đạo NHCSXH tỉnh, 

lãnh đạo huyện, các quý vị đại biểu về dự hội nghị lời kính chúc sức khỏe, gia đình 

hạnh phúc và thành công./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 

 

 

 

 
 


