
UBND HUYỆN CHƠN THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 20 NĂM 

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 78/2002/NĐ-CP  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số           /CV-BCĐ 

V/v phân công nhiệm vụ thành viên 
Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện 

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 

 Chơn Thành, ngày        tháng     năm 2022 

 
Kính gửi:   Thành viên Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách 

tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

 Căn cứ Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Chơn Thành về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai 
chính sách tín dụng 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; 

 Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân 
huyện Chơn Thành về tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng 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; 

Để tổ chức thực hiện tốt Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín 
dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 
78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phân 
công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, cụ thể như sau: 

1. Ông Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban đại diện 
Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo: 

- Chỉ đạo chung công tác tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu 
đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 
78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Chơn Thành theo mục đích, 
yêu cầu và nội dung tổng kết tại Kế hoạch số 18/KH-HĐQT ngày 21/4/2022 của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam; 

- Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng để biểu dương, khen thưởng đối 
với những tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc góp phần thực hiện 
thành công chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác. 

- Phê duyệt nội dung và chương trình tổng kết. 

2. Ông Nguyễn Phước Thanh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng 
Chính sách xã hội huyện - Phó Trưởng Ban thường trực: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị Dự thảo báo cáo tổng 
kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn 
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huyện Chơn Thành; các Báo cáo tham luận tại Hội nghị; tham mưu UBND huyện tổ 
chức Hội nghị cấp huyện đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.   

- Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện trình Chủ tịch UBND huyện xem xét 
khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu góp phần thực 
hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác trong thời gian qua.  

- Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thực hiện phóng sự, 
tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết về kết quả thực hiện 
Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn huyện Chơn Thành. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị chu đáo các điều 
kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết; phát hành Thư mời; tham mưu đề xuất thành 
phần tham dự, thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm cấp huyện. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán kinh phí tổ chức 
Hội nghị trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt hỗ trợ. 

3. Ông Trịnh Văn Khái – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch 
UBMTTQVN huyện – Thành viên: Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng 
kết 20 năm thực hiện cho vay 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 của Chính phủ trên 
địa bàn huyện; đồng thời, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng 
cao hiệu quả quản lý và tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình tín 
dụng chính sách ngày càng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa 
phương. Vai trò và hiệu quả của Mặt trận tổ quốc các cấp trong việc thực hiện 
giám sát tín dụng chính sách. 

4. Ông Bùi Phước Linh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Thành viên: 

- Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuẩn 
bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết; phát hành Thư mời. 

 - Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cho vay 
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 của Chính phủ trên địa bàn huyện; đồng thời, 
đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và 
tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ngày càng 
hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

5. Ông Nguyễn Tiến Lạc, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch - Thành viên:  

- Phối hợp với NHCSXH huyện lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị trình 
Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt hỗ trợ. 

- Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cho vay 
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 của Chính phủ trên địa bàn huyện; đồng thời, 
đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và 
tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ngày càng 
hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương (trong đó, đề xuất giải 
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pháp bố trí nguồn lực từ ngân sách huyện để ủy thác qua NHCSXH bổ sung 
nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn). 

6. Ông Nguyễn Huy Hiệp, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội - Thành viên: Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực 
hiện cho vay 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 của Chính phủ trên địa bàn huyện; 
đồng thời, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả 
quản lý và tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách 
đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động vay vốn tạo 
việc làm ngày càng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

7. Bà Nông Thị Liên, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn - Thành viên: Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm 
thực hiện cho vay 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 của Chính phủ trên địa bàn 
huyện; đồng thời, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu 
quả quản lý và tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính 
sách ngày càng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương (trong 
đó, đề xuất giải pháp lồng ghép có hiệu quả các hoạt động khuyến nông, khuyến 
lâm, khuyến ngư; khuyến khích người vay tham gia các mô hình liên kết sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm; gắn mô hình, chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm,... với tín dụng chính 
sách xã hội, nhằm giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả). 

8. Bà Mạc Thị Thanh Bình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Thành viên: 

Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cho vay 
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 của Chính phủ trên địa bàn huyện; đồng thời, 
đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và 
tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ngày càng 
hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

9. Bà Nguyễn Thị Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện – Thành viên: 

Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cho vay 
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 của Chính phủ trên địa bàn huyện; đồng thời, 
đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và 
tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ngày càng 
hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

10. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
huyện – Thành viên: Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm 
thực hiện cho vay 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 của Chính phủ trên địa bàn 
huyện; đồng thời, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu 
quả quản lý và tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính 
sách ngày càng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 
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11. Bà Nguyễn Lâm Hoàng Dung, Bí thư Huyện đoàn  – Thành viên: 

Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cho vay 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 của Chính phủ trên địa bàn huyện; đồng thời, đề xuất các giải 
pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tập trung nguồn lực để 
thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đối với đoàn viên, thanh niên ngày 
càng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

12. Ông Trần Hùng Lâm, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình 
huyện - Thành viên: Trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trước, 
trong và sau tổng kết. Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã 
hội huyện xây dựng và tổ chức thực hiện Phóng sự, viết bài đăng tin ảnh về hoạt 
động của Ngân hàng Chính sách xã hội, gương người tốt việc tốt của Ngân hàng 
Chính sách xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban giảm nghèo, Tổ Tiết kiệm 
và vay vốn, hộ vay vốn,… 

13. Ông Nguyễn Văn Diễn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – Thành viên: 

Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cho vay 
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 của Chính phủ trên địa bàn huyện; đồng thời, 
đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và 
tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đối với 
học sinh sinh viên, giáo dục đào tạo ngày càng hiệu quả, phù hợp với tình hình 
thực tiễn của địa phương. 

Nhận được văn bản này, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện tốt 
nhiệm vụ được phân công và phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc Phòng giao 
dịch Ngân hàng CSXH huyện Chơn Thành để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổng 
kết theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện 
- PGD NH CSXH huyện; 
- Lưu VT, CV Tiên, CV Lịch 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Hà Duy Đạt 
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