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BÁO CÁO THAM LUẬN 

Một số kinh nghiệm trong thực hiện tín dụng chính sách của tổ trưởng tổ tiết kiệm và 

vay vốn trên địa bàn ấp 

  

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

Về dự Hội nghị tổng kết 20 triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ 

tại  NHCSXH huyện Chơn Thành, được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, với 

vai trò là Tổ trưởng Tổ TK&VV xã Thành Tâm, tôi xin tham gia một số ý kiến về nội 

dung “Một số kinh nghiệm trong thực hiện tín dụng chính sách của Tổ trưởng Tổ 

TK&VV trên địa bàn ấp”. 

Kính thưa Hội nghị! 

Thành Tâm là xã nằm về phía Nam huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có 

tổng diện tích đất tự nhiên là 4.006 ha, ngành nghề chủ yếu là trồng cao su và măng 

tre. Được thành lập vào ngày 16 tháng 05 năm 2005, xã Thành Tâm là xã nghèo của 

huyện Chơn Thành. Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã cùng với sự 

quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện với sự phát triển của nền kinh tế thị 

trường, phát huy những thế mạnh sẵn có bà con nông dân đã không ngừng nỗ lực, từ 

mở rộng canh tác, đến đầu tư các máy móc công nghệ hiện đại. Phát triển nghề tạo 

công ăn việc làm cho nhiều lao động trong xã và một số xã lân cận góp phần tăng thu 

nhập gia đình thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển bền vững. 

Kính thưa Hội nghị! 

Được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐND UBND xã, Hội đoàn thể 

cho phép thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn để triển khai vay vốn tín 

dụng ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng, tôi được các bà con ấp Hòa Vinh 2 tín 

nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn từ tháng 05/2015, đồng thời cũng 

được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký hợp đồng ủy nhiệm, tôi cùng Ban quản 

lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã ký kết. Ban đầu Tổ 

chỉ có trên 20 thành viên đã được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chơn Thành 

giải ngân cho vay 500 triệu đồng, chủ yếu là hộ mới thoát nghèo và các hộ học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.  

Trong những năm qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn là cầu nối thuận lợi nhất để 

truyền tải mọi chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đến với nhân dân. 

Trải qua quá trình hoạt động, hàng năm được UBND xã giao bổ sung vốn xuống ấp, 

đến nay tổ đang quản lý 2 tỷ 660 triệu đồng với 56 tổ viên thông qua 03 chương trình 
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tín dụng, 100% tổ viên đều tham gia gửi tiền tiết kiệm, với số tiền gửi là 674 triệu 

đồng. 

Tôi luôn chấp hành đầy đủ các nội dung, nhận ủy nhiệm với ngân hàng tham 

gia giao ban đầy đủ lĩnh hội các chủ trương chính sách mới, kịp thời để tuyên truyền 

đến các tổ viên và người dân sinh sống trên địa bàn trong việc quản lý nguồn vốn, tôi 

thường xuyên kiểm tra nhắc nhở bà con sử dụng vốn đúng mục đích. Thu lãi, thu tiền 

gửi tiết kiệm đầy đủ, chính vì vậy chất lượng hoạt động của tổ luôn được duy trì và 

ngày một nâng cao, nhiều năm qua chưa phát sinh nợ xấu được các thành viên trong 

tổ tin tưởng và ủng hộ. 

 Nguồn vốn tín dụng cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích đã 

phát huy hiệu quả, phát triển kinh tế trong nhân dân, nâng cao điều kiện sinh hoạt, cải 

thiện đời sống vươn lên thoát nghèo bền vững và đã giải quyết tạo việc làm cho nhiều 

lao động nhàn rỗi trong thôn có thu nhập ổn định đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn. 

Với cương vị là Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tôi nhận thấy để nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng, đồng thời phát huy tốt tín dụng chính sách trên 

địa bàn thôn, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm như sau: 

- Thứ nhất: Tổ duy trì hoạt động họp tổ theo đúng định kỳ hàng tháng. Thông 

qua các buổi sinh hoạt, ngoài công tác chấp hành nộp lãi đúng hạn của các tổ viên, 

các tổ viên còn trao đổi, học tập nhau về kinh nghiệm sản xuất và chăn nuôi, đem lại 

hiệu quả cao với đồng vốn được vay. 

- Thứ hai: Công tác họp, bình xét các thành viên vay vốn cần phải được tổ 

chức công khai thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ, dưới sự 

chứng kiến và tham gia của Hội đoàn thể và Trưởng ấp. 

- Thứ ba: Tổ trưởng cần nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách mới về 

công tác vay vốn thông qua các buổi họp giao ban đình kỳ hàng tháng với Ngân 

hàng, từ đó phổ kiến kịp thời tới các thành viên trong tổ cùng nắm bắt và hưởng ứng 

tham gia. 

- Thứ tư: Tổ trưởng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở bà con sử dụng vốn đúng 

mục đích, thu lãi đúng hạn và gửi tiền tiết kiệm theo đúng quy ước của Tổ đã đề ra.  

Cuối cùng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị mạnh 

khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hoạt động tín dụng chính sách ngày càng hiệu 

quả! 

Xin trân trọng cảm ơn! 


