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BÁO CÁO 

Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo 
và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 

04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Chơn Thành 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-HĐQT ngày 21/4/2022 của Ngân hàng Chính 
sách xã hội về việc tổ chức 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; Công văn số 3680/NHCS-KHNV ngày 09/5/2022 của NHCSXH triển khai 
thực hiện Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP; 

Thực hiện Công văn số 1199/UBND-KGVX ngày 25/5/2022 của UBND 
tỉnh về việc tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng theo Nghị định số 
78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ. 

UBND huyện Chơn Thành báo cáo Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín 
dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 
78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI 

ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC 
GIAI ĐOẠN 2002-2022 

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG TRÊN ĐỊA BÀN 

Huyện Chơn Thành nằm ở phía Tây Nam của tình Bình Phước, gồm 08 xã 
và 01 thị trấn, có diện tích tự nhiên 390,34 km2, với trên 11.056 nhân khẩu; có 
20 dân tộc anh em sinh sống. Chơn Thành được xác định là huyện phát triển 
công nghiệp trọng điểm của tỉnh, hiện nay huyện có 5 KCN đang hoạt động 
(Chơn Thành I, Chơn Thành II, Minh Hưng - Hàn Quốc, Minh Hưng III và 
KCN Becamex Bình Phước). Trong những năm qua, kinh tế của huyện đã có sự 
phát triển mạnh mẽ, thu ngân sách tăng nhanh hàng năm; kết cấu hạ tầng được 
quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện giúp cho 9.458 lượt hộ nghèo được vay 
vốn góp phần giúp cho hàng ngàn hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho 2.949 
lao động, giúp cho 2.320 sinh viên được vay vốn. 

Ngày 04/10/2002 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 
về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đồng thời 
thực hiện chủ trương tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng. Ngày 04 tháng 10 năm 
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2002, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành 
lập Ngân hàng Chính sách xã hội trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ 
người nghèo (từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhằm tách 
kênh tín dụng chính sách ra khỏi kênh tín dụng thương mại Nhà nước, đảm bảo 
việc cho vay chính sách được tập trung và hiệu quả hơn.  

Tại huyện Chơn Thành, Phòng giao dịch  NHCSXH huyện Chơn Thành 
được thành lập theo Quyết định số 253/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2003 của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị NHCSXH. Trong gần 20 hoạt động và phát triển luôn được sự 
quan tâm chỉ đạo của NHCSXH tỉnh Bình Phước, Thường trực Huyện ủy, 
Thường trực HĐND, UBND huyện Chơn Thành, đến nay Phòng giao dịch 
NHCSXH huyện Chơn Thành đang thực hiện 11 chương trình tín dụng theo chỉ 
định của Chính phủ với tổng dư nợ đạt 262.859 triệu đồng, với 5.112 hộ được vay 
vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ, của tỉnh và của huyện được 
NHCSXH huyện truyền tải đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại 
9/9 xã, thị trấn trong toàn huyện, từ nguồn vốn trên đã giúp cho nhiều hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư phát triển sản xuất, chăn 
nuôi từng bước ổn định cuộc sống thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện 
thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội  trên địa bàn huyện 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ 
ĐỊNH SỐ 78/2002/NĐ-CP 

1. Mô hình tổ chức hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính 
sách xã hội huyện Chơn Thành 

Trong gần 20 năm qua, mô hình tổ chức của NHCSXH được quan tâm 
hoàn thiện phù hợp với thực tiễn và có hiệu quả, huy động được sức mạnh của 
toàn xã hội tham gia hoạt động tín dụng chính sách. Mô hình tổ chức của 
NHCSXH trên địa bàn huyện Chơn Thành hiện nay gồm bộ máy quản trị là Ban 
đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện và bộ máy điều hành tác nghiệp là 
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn Thành. 

1.1. Về bộ máy quản trị NHCSXH 

Ngay sau khi phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn Thành được thành 
lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định thành lập Ban đại 
diện HĐQT NHCSXH huyện có 09 đồng chí, đến nay đã được bổ sung, kiện 
toàn gồm 19 đồng chí, Trưởng Ban là đồng chí Chủ tịch UBND huyện, 10 thành 
viên là Trưởng các phòng, ban, ngành của huyện (Văn phòng HĐND-UBND, 
Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, NHCSXH) và 9 thành viên là Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn. 

Với sự tham gia của các phòng, ban, ngành, việc chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban đại diện cấp trên được các 
phòng, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham mưu cho Trưởng ban để 
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triển khai thực hiện bám sát với chương trình kế hoạch của ngành, chương trình 
phát triển KT-XH của huyện cũng như phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương. Các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi 
cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật... được đưa vào thực tế nhanh 
hơn giúp hộ vay sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, có thu nhập ổn định, nâng cao 
chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững. 

Ban đại diện có chức năng giám sát việc thực thi các Nghị quyết, Văn bản 
chỉ đạo của HĐQT tại các địa phương, chỉ đạo việc gắn tín dụng chính sách với 
kế hoạch giảm nghèo bền vững và dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương 
để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ưu đãi.  

Các thành viên Ban đại diện được phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách 
cụ thể nên việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch các chương trình tín dụng 
luôn được triển khai kịp thời; Công tác kiểm tra, giám sát được xây dựng kế 
hoạch và thực hiện đầy đủ trên các mặt của hoạt động tín dụng chính sách xã hội, 
qua đó kịp thời chấn chỉnh tồn tại, giải quyết các vướng mắc phát sinh cũng như 
phản ánh các đề xuất kiến nghị của cơ sở đến cấp có thẩm quyền để xem xét bổ 
sung, sửa đổi về cơ chế, chính sách trong tín dụng đối với người nghèo và các 
đối tượng chính sách khác. 

Bên cạnh chỉ đạo việc thực hiện tín dụng chính sách, Ban đại diện đã tích 
cực trong việc tham mưu cho cấp trong thẩm quyền chuyển nguồn vốn địa 
phương sang NHCSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách khác; hỗ trợ cho NHCSXH phương tiện, trụ sở làm việc, địa điểm, bảo đảm 
an ninh, an toàn đối với hoạt động giao dịch của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã.  

Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư TW Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về 
“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Sau 
khi Chỉ thị số 40-CT/TW được ban hành, Cấp ủy, chính quyền địa phương các 
cấp đã nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc tổ chức triển khai thực hiện tín 
dụng chính sách xã hội. Thường xuyên bám sát nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW 
trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, đưa nội 
dung này vào các thông báo kết luận, Nghị quyết phiên họp thường kỳ, coi đây là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần quan tâm triển khai thực hiện 
ở các cấp, các ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tín dụng chính 
sách xã hội trên địa bàn. Hoạt động của NHCSXH huyện luôn được các cấp ủy 
đảng, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động, tập trung 
nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội thông qua việc bố trí Ngân sách huyện 
chuyển sang NHCSXH hàng năm để bổ sung vốn ủy thác cho vay đáp ứng nhu cầu 
về vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; tổ chức 
điều tra, rà soát đối tượng vay vốn đảm bảo kịp thời, chính xác; chỉ đạo, tạo điều 
kiện về bố trí vị trí treo các nội dung công khai, bố trí địa điểm giao dịch và  lực 
lượng bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các phiên giao dịch vào ngày cố định hàng 
tháng trong khuôn viên UBND xã; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 
tín dụng chính sách xã hội, gắn tín dụng chính sách với các chương trình khuyến 
nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hướng 
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dẫn hộ vay sử dụng vốn vay hiệu quả, các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng 
tín dụng chính sách được tăng cường, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác 
các cấp làm tốt công tác ủy thác nhất là việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 
động của Tổ TK&VV, nâng cao chất lượng công tác bình xét đối tượng cho vay 
tại Tổ TK&VV cũng như kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu 
hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chủ trương tín 
dụng chính sách xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân để dân biết, dân hiểu và chấp 
hành đúng quy định. 

Ngày 02/3/2015, Văn phòng Chính phủ có công văn số 1423/VPCP-KTTH 
về việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH 
cấp huyện. Việc Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện NHCSXH huyện 
đã phát huy tốt vai trò của chính quyền trong việc chỉ đạo, quản lý và triển khai 
các chương trình tín dụng chính sách xã hội ở cơ sở như: 

- Chủ tịch UBND cấp xã được tham dự trực tiếp các cuộc họp của Ban đại 
diện NHCSXH huyện, được trực tiếp nắm bắt các Nghị quyết của cấp trên, báo 
cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện NHCSXH cấp huyện, chủ trương, thông 
tin chính sách, các nội dung chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách 
xã hội (CSXH) của HĐQT và Ban đại diện các cấp, nhất là các chính sách mới 
được ban hành, kết quả hoạt động tín dụng CSXH tại các xã trong huyện và triển 
khai thực hiện kịp thời, đồng thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh 
tại địa bàn xã phụ trách. 

- Trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của 
NHCSXH trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách theo 
quy định; chỉ đạo lồng ghép thực hiện các chương trình tín dụng CSXH với định 
hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương góp phần thực hiện mục tiêu 
Chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. 
Các nội dung liên quan đến tín dụng CSXH đã được Chủ tịch UBND cấp xã 
tham mưu đưa vào chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên, định kỳ 
của Đảng ủy và UBND cấp xã. Trên cơ sở Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT và 
Ban đại diện NHCSXH các cấp, của Đảng ủy, UBND cấp xã, Chủ tịch UBND 
cấp xã chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng CSXH tại địa bàn quản lý.  

- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của các 
tổ chức, cá nhân liên quan, Chủ tịch UBND cấp xã chủ động nắm bắt những khó 
khăn, vướng mắc từ cơ sở, nhất là từ các đối tượng thụ hưởng chính sách để 
phản ánh, kiến nghị, đề xuất kịp thời với Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp 
huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng CSXH, sử dụng vốn vay hiệu quả nhằm góp 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

- Trực tiếp tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả triển khai các chương trình 
tín dụng CSXH trên địa bàn xã, kiểm tra, giám sát tại hộ vay, Tổ TK&VV, các 
tổ chức Chính trị xã hội nhận ủy thác. Đồng thời, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục 
tồn tại sai sót sau kiểm tra.  
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- Sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương giúp cho việc tiếp nhận 
và triển khai chính sách của Chính phủ kịp thời và sát hơn với thực tiễn của từng 
địa phương làm tăng tính xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, nâng cao vai 
trò quản lý Nhà nước đối với tín dụng chính sách.  

1.2. Về bộ máy điều hành, tác nghiệp  

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn Thành được thành lập theo Quyết 
định số 253/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2003 của Hội đồng quản trị NHCSXH, thời 
điểm mới thành lập có 06 cán bộ, bao gồm 01 Giám đốc, 05 cán bộ. Hiện nay, 
Phòng giao dịch có 10 viên chức lao động trong đó 08 cán bộ chuyên môn 
nghiệp vụ bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, 02 Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ và 4 
cán bộ tại 02 Tổ nghiệp vụ: Tổ Kế toán Ngân quỹ và Tổ Kế hoạch Nghiệp vụ và 
02 lao động hợp đồng (bảo vệ). 

Trong gần 20 năm qua, NHCSXH đã xây dựng và hoàn thiện bộ máy điều 
hành tác nghiệp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tổ chức điều hành quản lý thống 
nhất từ Trung ương đến địa phương, đồng thời, quan tâm xây dựng được đội ngũ 
cán bộ đảm bảo về chất lượng, giỏi một việc, biết nhiều việc, nỗ lực vượt khó 
với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Đội ngũ cán bộ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn Thành thường xuyên 
được quan tâm bồi dưỡng đạo đức và nghiệp vụ, đảm bảo tốt về đạo đức nghề 
nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, luôn 
gần dân, sát với dân, tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách 
khác với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, đúng tiêu chuẩn 
chung của toàn hệ thống NHCSXH. 

2. Phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù phù 
hợp với hệ thống chính trị của Việt Nam 

2.1. Về phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách 

Phương thức cho vay chủ yếu hiện nay là cho vay trực tiếp có ủy thác một 
số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội1. Việc ủy thác này 
được Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện trên cơ sở Văn bản liên tịch 
được ký kết với tổ chức trên và với tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và Hợp đồng 
ủy nhiệm ký với Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).  

Kết quả tính đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 04 tổ 
chức chính trị - xã hội của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn Thành là 
244.270 triệu đồng, 124 tổ TK&VV với 5.094 khách hàng đang vay vốn, chiếm 
tỷ trọng 93% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai tại đơn vị 2, 

                                           
1 gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh huyện. 
2 Trong đó: Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 85.090 triệu đồng với 1.828 khách hàng đang vay vốn tại 

42 Tổ TK&VV, chiếm tỷ trọng 34,8% trên dư nợ ủy thác cho vay; Hội Nông dân quản lý 76.375 triệu 
đồng với 1.617 khách hàng đang vay vốn tại 39 Tổ TK&VV, chiếm tỷ trọng 31,3% trên dư nợ ủy thác 
cho vay; Hội Cựu chiến binh quản lý 47.113 triệu đồng với 957 khách hàng đang vay vốn tại 25 Tổ 
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trong đó nợ quá hạn 67 triệu đồng, chiếm 0,026%/dư nợ. Có thể nói, phương 
thức cho vay này đã thể hiện tính ưu việt riêng có của NHCSXH, đã huy động 
được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp để chuyển tải nguồn vốn 
tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ, của tỉnh và của huyện đến người nghèo 
và các đối tượng chính sách khác, giúp họ biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu 
nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. 

Phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc thông 
qua các tổ chức chính trị - xã hội gắn với thực hiện bình xét cho vay tại các Tổ 
TK&VV dưới sự chứng kiến tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã và 
Trưởng thôn, Ngân hàng giải ngân trực tiếp cho người vay tại các Điểm giao dịch 
xã được triển khai có hiệu quả trong những năm vừa qua đã góp phần đảm bảo vốn 
tín dụng chính sách đến đúng các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, 
thuận tiện, công khai, minh bạch và kịp thời. Thông qua phương thức cho vay này, 
tổ chức chính trị - xã hội có điều kiện lồng ghép hiệu quả chương trình tín dụng với 
các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, chuyển giao khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách, hoạt 
động của tổ chức Hội được mở rộng, phong phú, uy tín của các Hội đoàn thể được 
nâng lên, từ đó góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở. 

Trong những năm qua, vai trò của Trưởng thôn, Trưởng khu phố trong triển 
khai tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở ngày càng được nâng lên, vừa góp phần 
giúp chuyển tải kịp thời các thông tin về chủ trương, tín dụng chính sách xã hội 
đến với nhân dân, vừa phát huy vai trò giám sát trong bình xét, lựa chọn đối tượng 
cho vay tại Tổ TK&VV, giám sát người vay sử dụng vốn, kịp thời phát hiện, phối 
hợp xử lý những trường hợp phát sinh dễ dẫn đến nguy cơ mất vốn trong quá 
trình sử dụng vốn của người vay cũng như phối hợp với Tổ, Hội, NHCSXH và 
các cơ quan liên quan trong việc đôn đốc người vay trả nợ khi đến hạn, đôn đốc 
thu hồi nợ quá hạn tồn đọng trên địa bàn... 

2.2. Hoạt động tại các Điểm giao dịch xã 

NHCSXH thực hiện cách thức hoạt động nghiệp vụ để phục vụ hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách khác, đó là tổ chức giao dịch tại 09 Điểm giao dịch 
đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Các Điểm giao dịch đều được bố trí trong 
khuôn viên UBND các xã, thị trấn, thực hiện giao dịch vào ngày, giờ cố định 
hàng tháng (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật). Tại đây, các chủ trương, chính sách tín 
dụng ưu đãi và danh sách khách hàng đang vay vốn cũng như các thông tin về 
điều kiện, quy trình, thủ tục vay vốn của từng chương trình cho vay của 
NHCSXH đều được niêm yết công khai tại Bảng thông tin tín dụng chính sách, 
khách hàng giao dịch trực tiếp với NHCSXH để gửi tiền tiết kiệm, nhận tiền vay 
và trả nợ dưới sự chứng kiến của cán bộ tổ chức chính trị - xã hội, Tổ trưởng Tổ 
TK&VV và chính quyền cấp xã.  

                                                                                                                                    
TK&VV, chiếm tỷ trọng 19,3% trên dư nợ ủy thác cho vay; Huyện đoàn quản lý 35.692 triệu đồng với 
686 khách hàng đang vay vốn tại 18 Tổ TK&VV, chiếm tỷ trọng 14,6% trên dư nợ ủy thác cho vay. 
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Có thể nói, mô hình Điểm giao dịch xã chính là một bước tiến trong cải 
cách thủ tục hành chính, là một đặc thù riêng có của NHCSXH, đã và đang phát 
huy hiệu quả rất tích cực trong hoạt động của NHCSXH. Mô hình này vừa tạo 
thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận dịch vụ, thông tin về tín dụng 
chính sách xã hội, tiết giảm chi phí, thời gian đi lại, vừa đảm bảo hoạt động tín 
dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức “giao dịch tại nhà, giải 
ngân, thu nợ tại xã”, góp phần hạn chế nguy cơ dẫn đến thất thoát, xâm tiêu, tham 
ô chiếm dụng vốn, tạo được lòng tin của nhân dân với các chính sách của Đảng, 
Nhà nước và đối với hoạt động của NHCSXH..  

2.3. Về mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) 

Để triển khai thực hiện hiệu quả phương thức cho vay ủy thác, Phòng giao 
dịch NHCSXH huyện đã thường xuyên phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội 
nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã quan tâm xây dựng, củng cố và kiện toàn các tổ 
TK&VV ở cơ sở. Tổ TK&VV do tổ chức chính trị xã hội thành lập, được chính 
quyền cấp xã chấp thuận cho phép hoạt động, gồm hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách có nhu cầu vay vốn cùng sống trên một địa bàn dân cư, hoạt động 
của Tổ theo nguyên tắc tự nguyện, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời 
sống, cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn. Tổ 
TK&VV còn được UBND cấp xã giao nhiệm vụ tổ chức bình xét công khai, dân 
chủ những người có đủ điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi, có sự quản lý, hướng 
dẫn và giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng thôn, trình UBND cấp 
xã phê duyệt về đối tượng vay vốn. 

Tổ TK&VV là một bộ phận không thể thiếu trong mô hình hoạt động 
triển khai tín dụng chính sách tại tại cơ sở, là cánh tay nối dài của NHCSXH giúp 
chuyền tải nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, trực tiếp thực hiện một số 
nội dung được NHCSXH ủy nhiệm. Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV đóng 
vai trò hết sức quan trọng có tính chất quyết định đến chất lượng tín dụng trên 
địa bàn và việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV là một 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Phòng giao dịch NHCSXH Chơn Thành đã phối 
hợp với chính quyền địa phương, tổ chức CT-XH các xã, thị trấn thường xuyên 
rà soát, đánh giá phân loại Tổ, để có kế hoạch thực hiện sắp xếp, củng cố, đào 
tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là thực hiện sắp xếp, củng cố các 
Tổ TK&VV theo cụm dân cư liền kề. 

Đến 30/6/2022, toàn địa bàn huyện có 124 Tổ TK&VV đang hoạt động 
hiệu quả tại 70 ấp, khu phố, trực thuộc quản lý của 04 tổ chức chính trị - xã hội 
nhận ủy thác với tổng số 5.094 tổ viên, bình quân mỗi Tổ có 41 tổ viên. Qua kết 
quả rà soát, phân loại Tổ TK&VV, toàn huyện có 120 Tổ TK&VV xếp loại Tốt 
(tỷ lệ 96,8%), 04 tổ xếp loại khá, trung bình (tỷ lệ 3,2%). Trong gần 20 năm qua, 
mạng lưới Tổ TK&VV có vai trò quan trọng trong hoạt động của NHCSXH, là 
cánh tay nối dài trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội và là cầu nối giữa 
ngân hàng với người vay vốn, đã góp phần chuyển tải vốn tín dụng chính sách 
của Nhà nước đến tận tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, thông suốt, 
bảo đảm công khai, dân chủ theo phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm 
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phục vụ”, tạo ra hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội. 

3. Tập trung huy động được các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng 
tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

Khi mới thành lập, nguồn vốn hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH 
huyện chủ yếu được cân đối từ nguồn vốn Trung ương chuyển về; trong quá 
trình hoạt động được sự quan tâm, tạo điều kiện ủy thác đầu tư của địa phương, 
tổ chức, cá nhân và sự nỗ lực của phòng giao dịch, đến nay cơ cấu nguồn vốn 
hoạt động của phòng giao dịch khá đa dạng và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Phòng 
giao dịch tổ chức triển khai huy động vốn theo đúng quy định, kết quả hàng năm 
đều đạt 100% kế hoạch được giao. 

Đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn hoạt động tại NHCSXH huyện Chơn Thành 
đạt 266.031 triệu đồng, tăng 253.969 triệu đồng (gấp 22 lần) so với thời điểm 
Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động. Trong đó: 

3.1. Nguồn vốn được điều chuyển từ Trung ương: 178.405 triệu đồng, 
tăng 166.343 triệu đồng so với thời điểm Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động, 
chiếm tỷ trọng 67% trên tổng nguồn vốn tại đơn vị. 

3.2. Nguồn vốn huy động theo lãi suất thị trường được Trung ương cấp bù 
chênh lệch lãi suất là 68.804 triệu đồng, tăng 67.931 triệu đồng so với thời điểm 
Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động, chiếm tỷ trọng 26% trên tổng nguồn vốn tại 
đơn vị. Trong đó: 

- Nguồn vốn huy động từ dân cư, tổ chức kinh tế là 30.079 triệu đồng. 

- Nguồn tiền gửi của Tổ viên Tổ TK&VV là 38.725 triệu đồng với 124 Tổ 
TK&VV (100% tham gia gửi tiền tiết kiệm). 

3.3. Nguồn vốn nhận ủy thác tại ngân sách địa phương: 18.822 triệu đồng, 
tăng 18.822 triệu đồng so với thời điểm Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động, 
chiếm tỷ trọng 7% trên tổng nguồn vốn. Trong đó: 

- Nguồn vốn cho vay từ nguồn ngân sách tỉnh là 10.360 triệu đồng, tăng 
10.360 triệu đồng so với thời điểm Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động. 

- Nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH huyện là 8.462 triệu 
đồng, tăng 8.462 triệu đồng so với thời điểm Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động. 

Trong gần 20 năm qua, nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện Chơn 
Thành không ngừng tăng trưởng đã ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu 
vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Cơ cấu tăng 
trưởng nguồn vốn có sự chuyển dịch từ nguồn vốn Trung ương sang nguồn vốn 
địa phương, nhất là sự tăng lên đáng kể của nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác 
qua NHCSXH đã thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của Huyện ủy, 
HĐND, UBND huyện trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách 
xã hội. Đặc biệt, kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí 
thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách 
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xã hội, UBND huyện đã cân đối ngân sách chuyển 6.262 triệu đồng sang 
NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của người 
nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần thực hiện các 
mục tiêu hàng năm của huyện về giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc 
làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

4. Thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 
khác đạt hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu 
giảm nghèo,  đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới; ưu tiên hỗ 
trợ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào ở các vùng khó khăn 

Từ 04 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ nhận bàn 
giao là 12.062 triệu đồng3, đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn 
Thành đang triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ 
đến 30/6/2022 đạt 262.859 triệu đồng với 5.112 khách hàng đang vay vốn, trong 
đó, dư nợ cho vay từ nguồn vốn Trung ương chuyển về và vốn Ngân sách tỉnh ủy 
thác qua NHCSXH là 254.397 triệu đồng với 4.923 khách hàng đang vay vốn; dư 
nợ cho vay từ nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH là 8.462 triệu 
đồng với 189 khách hàng đang vay vốn. 

(Diễn biến dư nợ qua các năm theo Phụ lục số 01/TK đính kèm) 

Với thủ tục, quy trình cho vay được thực hiện theo hướng dễ hiểu, dễ làm 
và thực hiện theo một quy trình thống nhất, ngoài việc trả lãi, trả gốc theo thỏa 
thuận, người vay không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào kể cả ấn chỉ vay vốn. 
Kết quả thực hiện theo từng chương trình như sau: 

 (1) Cho vay hộ nghèo theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 
của Chính phủ: dư nợ 1.039 triệu đồng với 34 khách hàng; 

(2) Cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 
23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ: dư nợ 940 triệu đồng với 28 khách hàng; 

(3) Cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 
21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ: dư nợ 81.324 triệu đồng với 2.595 khách hàng; 

(4) Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 
157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ: dư nợ 9.356 triệu 
đồng với 258 khách hàng; 

(5) Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị 
định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ: dư nợ 60.025 triệu đồng 
với 1.204 khách hàng; 

(6) Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo 
Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ: dư nợ 
69.913 triệu đồng với 3.768 khách hàng; 
                                           
3 Chương trình cho vay hộ nghèo nhận bàn giao từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 9.331 triệu 
đồng; Nhận bàn giao từ Kho bạc Nhà nước chương trình cho vay giải quyết việc làm 2.700 triệu đồng và chương 
trình cho vay xuất khẩu lao động 29 triệu đồng, Chương trình cho vay học sinh sinh viên 2 triệu đồng nhận bàn giao 
từ Ngân hàng Công thương. 
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 (7) Cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 
12/12/2008 và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ: dư nợ 23 triệu đồng với 03 khách hàng; 

(8) Chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó 
khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ: dư nợ 15.606 triệu đồng với 340 khách hàng; 

(9) Cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, 
sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ: dư nợ 6.255 triệu đồng với 17 khách hàng; 

(10)  Chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng 
việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 
của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ -TTg ngày 07/7/2021 và Quyết định 
số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ: dư nợ 17.948 
triệu đồng với 04 khách hàng; 

 (11) Chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài 
công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg 
ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ: dư nợ 400 triệu đồng với 05 khách hàng; 

Trong gần 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 
78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, huyện Chơn Thành đã tập trung 
nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được 40.196 lượt hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 793.953 triệu đồng, doanh số thu 
nợ đạt 505.127 triệu đồng. Tổng dư nợ 11 chương trình tín dụng chính sách đến 
30/6/2022 đạt 262.859 triệu đồng, tăng 250.257 triệu đồng, gấp 21,8 lần so với dư 
nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 13,2% với 5.112 hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 51 triệu 
đồng/khách hàng, tăng 47 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập, trong đó, 
dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo là 32 triệu đồng/hộ, tăng 28 triệu đồng/hộ so với khi thành lập.  

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đến 100% xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách 
có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một 
cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 9.458 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần 
giúp cho hàng nghình hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 2.949 lao 
động, giúp cho 2.320 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn 
học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, 
hỗ trợ xây mới và cải tạo 26.772 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở 
nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 221 ngôi nhà cho hộ nghèo, 05 lượt người 
xuất khẩu lao động đi làm việc tại nước ngoài, 150 lượt hộ thương nhân vùng 
khó khăn vay vốn kinh doanh, 54 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn để 
phát triển kinh tế, 08 lượt doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho người lao 
động... Chính sách tín dụng cùng với các chính sách khác góp phần làm giảm tỷ 
lệ hộ nghèo toàn huyện, năm 2003, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 7,1%, đến năm 
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2009, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,0%; giai đoạn 2010-2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 
10,41% xuống còn 5,3%; giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,73% 
xuống còn 0,22%; đến cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 0,13%. 

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi 
ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều 
kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã 
từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp 
phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu – 
nghèo, giúp cho các công ty, doanh nghiệp đang gặp khó khăn do bị ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu 
những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời 
sống, an toàn cho người lao động. 

Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên 
địa bàn huyện trong 20 năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương 
chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - 
xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, 
nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Việc tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã 
hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc 
đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng từng thời kỳ của huyện ủy, 
HĐND, UBND huyện.  

5. Kết quả thực hiện cơ chế phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và 
cơ chế xử lý nợ rủi ro 

- Công tác phân loại nợ: Thực hiện Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 
01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phân loại nợ tại 
NHCSXH, ngoài việc thực hiện phân loại nợ hàng năm thì định kỳ 03 năm một 
lần Phòng giao dịch phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên 
môn tổ chức đối chiếu phân loại nợ đến 100% khách hàng vay vốn để kiểm kê, 
đánh giá thực trạng nguồn vốn tín dụng chính sách được giao cho NHCSXH 
quản lý, từ đó đề ra giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng và đề xuất 
biện pháp xử lý đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi. Từ năm 2015 
đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo NHCSXH huyện phối hợp chính quyền các xã, 
thị trấn, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các thành phần liên quan tổ 
chức 03 đợt đối chiếu phân loại nợ4. Quá trình đối chiếu, phân loại nợ được thực 
hiện nghiêm túc, đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và NHCSXH tỉnh và được 
lồng ghép với công tác tuyên truyền về chủ trương tín dụng chính sách để 
người vay hiểu và chấp hành đúng các quy định, kịp thời chấn chỉnh, ngăn 
chặn những tồn tại, hạn chế trong quản lý và sử dụng vốn tín dụng chính sách 
xã hội tại cơ sở. Kết quả đối chiếu, phân loại nợ quá 03 đợt triển khai đều đạt 

                                           
4 Triển khai đối chiếu phân loại nợ năm 2015, năm 2018 và năm 2022. 
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100% số khách hàng5, kết quả cho thấy vốn tín dụng chính sách xã hội được 
triển khai đến đúng đối tượng thụ hưởng, người vay sử dụng vốn đúng mục 
đích, không có hiện tượng xâm tiêu, chiếm dụng vốn, vay hộ, vay ké. 

- Về công tác quản lý và xử lý nợ bị rủi ro: UBND huyện đã chỉ đạo 
Phòng giao dịch NHCSXH huyện kịp thời phối hợp với chính quyền, tổ chức 
chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã và các cơ quan liên quan rà soát, kịp 
thời hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định khoanh 
nợ, xóa nợ đối với những món vay đủ điều kiện, bị rủi ro do nguyên nhân 
khách quan, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng vay vốn. Tổng số tiền được 
thông báo xử lý rủi ro trên địa bàn huyện Chơn Thành trong gần 20 năm qua 
là 193 món với tổng số tiền 769 triệu đồng, trong đó: khoanh nợ 39 món vay, 
số tiền 128 triệu đồng; xóa nợ 154 món vay số tiền 641 triệu đồng bao gồm 
nợ gốc 466 triệu đồng và nợ lãi 175 triệu đồng. Kết quả xử lý rủi ro đều được 
thông tin kịp thời tới các thành phần liên quan và treo công khai trong Bảng 
thông tin tín dụng chính sách của NHCSXH tại các điểm giao dịch xã đặt ở 
UBND các xã, thị trấn để Nhân dân trên địa bàn cùng nắm bắt, phát huy vai 
trò giám sát của toàn dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 

6. Kết quả thực hiện chế độ tài chính, chế độ tiền lương  

NHCSXH thực hiện cơ chế quản lý tài chính thống nhất trong toàn ngành, 
phân cấp quản lý tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, rõ ràng, minh bạch 
tăng tính chủ động, tự quyết định và chịu trách nhiệm đối với hoạt động và quản 
lý tài chính của đơn vị theo đúng thẩm quyền. Chế độ tiền lương, phụ cấp lương, 
BHXH, BHYT, BHTN của người lao động tại NHCSXH được đảm bảo gắn với 
kết quả tài chính, chất lượng tín dụng của từng đơn vị phù hợp với cơ chế tiền 
lương, cơ chế quản lý tài chính của NHCSXH.  

Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện chi trả tiền lương và các 
quyền lợi cho cán bộ, người lao động theo đúng hướng dẫn của NHCSXH, gắn với 
kết quả tài chính, chất lượng tín dụng của từng đơn vị phù hợp với cơ chế tiền 
lương, cơ chế quản lý tài chính của NHCSXH qua đó giúp người lao động yên tâm 
công tác. Đơn vị luôn thực hiện trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản Bảo hiểm xã 
hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và bệnh nghề nghiệp và 
các chế độ chính sách khác cho người lao động theo hướng dẫn của NHCSXH. 

7. Công tác kiểm tra giám sát  

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách đã và đang phát 
huy hiệu lực, hiệu quả, là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng 
hoạt động, giữ vững kỷ cương, kỷ luật điều hành.  

NHCSXH triển khai hệ thống kiểm tra nội bộ, hệ thống kiểm tra giám sát từ 
xa, kết hợp với công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các 
cấp, công tác kiểm tra theo nội dung Văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác đã ký của 

                                           
5 Năm 2015 đối chiếu, phân loại nợ đối với 6.199 khách hàng, số tiền 148.322 triệu đồng; năm 2018 là 5.861 khách 
hàng, số tiền 183.395 triệu đồng và năm 2022 là 5.061  khách hàng, số tiền 234.517 triệu đồng. 



13 
 

 
 

tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp cũng như sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị và của toàn dân trong quá trình kiểm tra, giám sát việc triển khai 
thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản trị, điều 
hành nhằm cảnh báo rủi ro, rà soát, bổ sung, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai sót 
trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả trong 20 năm như sau: 

- Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tiến hành kiểm tra được hơn 281 
lượt các xã, thị trấn, trong đó, thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã, thị 
trấn đã kiểm tra được 252 lượt thôn, 1.179 lượt Tổ TK&VV và 7.030 lượt hộ vay. 

- Đối với hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ Phòng giao dịch NHCSXH 
huyện triển khai thường xuyên công tác tự kiểm tra thông qua nhiều hình thức 
như: kiểm tra đột xuất, kiểm tra giám sát từ xa để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa 
những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
Trong gần 20 năm, đã tổ chức kiểm tra được 316 lượt xã, 1.305 lượt Tổ 
TK&VV và 9.021 lượt hộ vay.   

 Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát của Hội đoàn thể nhận ủy thác 
cấp trên đối với Hội đoàn thể cấp dưới và hoạt động tổ TK&VV luôn được quan 
tâm và thực hiện kết quả đã kiểm tra 378 lượt xã, thị trấn, 1.903 lượt Tổ 
TK&VV và 10.142 lượt hộ vay. 

 Ngoài ra, hàng năm, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện 
đều được kiểm tra, giám sát của NHCSXH cấp trên và các cơ quan có thẩm 
quyền. Qua kết quả kiểm tra cho thấy, việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng 
chính sách xã hội trên địa bàn huyện Chơn Thành được tuân thủ theo đúng quy 
trình quy định, đảm bảo an toàn vốn. 

8. Công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 

Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách được 
quan tâm đẩy mạnh dưới nhiều hình thức và có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc 
đổi mới và đa dạng các hình thức truyền thông đã giúp người dân và các cấp, 
các ngành nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 
tín dụng chính sách cũng như về hoạt động của NHCSXH.  

Trong gần 20 năm qua, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua 
nhiều hình thức như: tuyên truyền qua kênh các Hội đoàn thể từ cấp huyện đến 
cấp xã, cấp chi hội; tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử của huyện, qua 
báo, đài, truyền hình Trung ương và địa phương. Đặc biệt, tại UBND các xã, 
NHCSXH đều niêm yết công khai các nội dung về tín dụng chính sách xã hội 
để Nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, đồng thời, mỗi cán bộ NHCSXH đều 
có trách nhiệm và luôn làm tốt vai trò là một tuyên truyền viên, giúp người dân 
hiểu về hoạt động tín dụng chính sách cũng như hướng dẫn người dân, Tổ 
TK&VV trong việc hoàn hiện hồ sơ thủ tục vay vốn. 

Công tác đào tạo luôn được quan tâm thực hiện, hàng năm Phòng giao dịch 
đều xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ đến 100% Hội đoàn thể cấp 
xã, Ban giảm nghèo xã, Trưởng thôn và Tổ TK&VV; cử viên chức, người lao động 
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tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do NHCSXH cấp trên tổ chức. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW, KẾT LUẬN 
SỐ 06-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 

1. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-
KL/TW 

Trên cơ sở Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-
KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định số 1630/QĐ-
TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 
18/10/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 11/03/2022 của 
UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã 
hội, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 15/11/2021 của Huyện 
ủy Chơn Thành về 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.  

Huyện ủy, UBND huyện đã triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 
số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và các văn bản liên quan của Chính phủ, của 
tỉnh, của huyện tới 100% các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; chỉ đạo các 
cấp ủy đảng, chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động 
tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt chủ 
trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải  quyết việc làm, đảm bảo 
an sinh xã hội của địa phương. 

2. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW 

- Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nhận thức rõ trách nhiệm 
đối với việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, thường 
xuyên bám sát nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW trong chỉ đạo triển khai thực hiện 
tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, đưa nội dung này vào các thông báo kết luận, 
nghị quyết phiên họp thường kỳ, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 
then chốt cần quan tâm triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. 

- Hoạt động của NHCSXH huyện luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền 
từ huyện đến các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt đã quan tâm 
huy động, tập trung nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội thông qua việc bố 
trí ngân sách huyện chuyển sang NHCSXH để ủy thác cho vay đáp ứng nhu cầu 
của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Từ khi thực hiện 
Chỉ thị đến nay, hàng năm UBND huyện chuyển 01 tỷ đồng ủy thác sang cho 
NHCSXH huyện, nâng tổng số vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH 
huyện lên là 8.462 triệu đồng. UBND huyện đã tạo điều kiện bố trí trụ sở làm 
việc ổn định cho NHCSXH huyện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm 
vụ. UBND các xã, thị trấn đều tạo điều kiện về bố trí vị trí treo các nội dung 
công khai, địa điểm giao dịch và đảm bảo an toàn cho các phiên giao dịch vào 
ngày cố định hàng tháng trong khuôn viên UBND cấp xã.  
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- UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thường xuyên chỉ đạo 
NHCSXH huyện phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ chức chính trị xã hội các 
cấp làm tốt công tác điều tra, rà soát, xác nhận đối tượng thụ hưởng tín dụng chính 
sách xã hội theo đúng quy định; tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng 
cao chất lượng tín dụng chính sách; chú trọng tới việc chấp hành các thủ tục, quy 
trình nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại các xã, thị trấn, chất 
lượng công tác ủy thác và hoạt động của Tổ TK&VV; đôn đốc thu hồi, xử lý kịp 
thời nợ đến hạn, quá hạn. Chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp 
làm tốt công tác ủy thác, nhất là trong khâu kiểm tra giám sát và đôn đốc thu hồi 
nợ; làm tốt công tác tuyên truyền, xác nhận đối tượng vay vốn và đặc biệt là 
công tác bình xét đối tượng cho vay tại Tổ TK&VV, có sự chứng kiến của 
Trưởng thôn và tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính 
sách xã hội gắn tín dụng chính sách với các chương trình khuyến nông, khuyến 
ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh 
doanh điển hình... để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn. 

Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp cho hoạt động tín 
dụng chính sách xã hội ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng 
lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, chất lượng tín dụng ngày 
càng được củng cố, nâng cao. 

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ 
NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2002/NĐ-CP 

1. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế 

- Hiện nay, vai trò của Trưởng thôn trong hoạt động của NHCSXH là rất 
quan trọng nhưng chưa có phụ cấp nào cho Trưởng thôn nên trong công tác phối 
hợp còn nhiều hạn chế. 

- Công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của 
Chính phủ, quy định của NHCSXH ở một số nơi còn chưa kịp thời. Do vậy, còn 
một bộ phận hộ nghèo và đối tượng chính sách khác nhận thức chưa đúng về 
chính sách tín dụng ưu đãi, dẫn đến việc tham gia và thực hiện nghĩa vụ về vay 
vốn chưa đầy đủ. 

- Công tác chỉnh sửa, khắc phục những tồn tại sau kiểm tra của các Đoàn 
kiểm tra còn chậm, chưa triệt để, còn nhiều sai sót lặp lại. Việc ghi chép, lưu giữ 
hồ sơ, sổ sách về hoạt động ủy thác chưa đầy đủ, chưa khoa học. 

- Nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách còn hạn 
chế so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là 
tại một số chương trình tín dụng có nhu cầu lớn như chương trình cho vay giải 
quyết việc làm. Mức cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn hiện nay 10 triệu đồng/công trình là thấp so với chi phí thực tế để 
người dân có thể xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn. 
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2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Cán bộ của các Tổ chức chính trị - xã hội thường có sự thay đổi nhân sự sau 
các kỳ đại hội nên việc nắm bắt chế độ, chính sách đôi lúc còn chưa đầy đủ, kịp thời.  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của Hội đoàn thể ở một số xã chưa 
quan tâm, chưa kịp thời. Việc bố trí, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách, cán 
bộ trực tiếp theo dõi chương trình chưa ổn định. 

- Sự phối hợp với chính quyền địa phương và NHCSXH trong quá trình tổ 
chức thực hiện, trao đổi, chia sẻ thông tin, công tác giao ban, sơ kết, tổng kết chưa 
kịp thời, chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa 
thật sự quan tâm, đánh giá đúng mức về vai trò, hiệu quả hoạt động ủy thác của các 
tổ chức chính trị xã hội; chưa chỉ đạo các đơn vị có liên quan và Trưởng thôn phối 
hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong quá trình thực hiện hoạt động ủy thác. 

- Công tác phối hợp giữa ngân hàng và chính quyền địa phương trong việc 
quản lý, giám sát đối với những đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn nên vẫn 
còn nhiều hộ sau khi được ngân hàng cho vay vốn đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và 
không trả nợ cho NHCSXH.  

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

1. Đánh giá chung 

Tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP đến nay đã thực sự đi vào cuộc 
sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng 
định tín dụng chính sách xã hội đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an 
sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, của người 
nghèo và các đối tượng chính sách khác trong phạm vi cả nước.  

Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định phương thức quản 
lý và mô hình tổ chức quản trị, điều hành, tác nghiệp của NHCSXH là hoàn toàn 
phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta; đã huy động được sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị và của cả xã hội tham gia vào công cuộc giảm 
nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. 

NHCSXH đã xây dựng được mạng lưới rộng khắp xuống tận các xã, thị 
trấn, mạng lưới Tổ TK&VV thành lập tại các thôn, tổ dân phố, với phương châm 
phục vụ tại nhà, giải ngân tại xã là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành 
chính, hỗ trợ tốt nhất cho người dân, đặc biệt là những người yếu thế. Từ đó, đã 
giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận chính sách tín dụng ưu 
đãi của Nhà nước thuận lợi, tiết giảm chi phí, thực hiện quy chế dân chủ, công 
khai và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính 
trị - xã hội và của cả xã hội trong việc thực hiện chính sách tín dụng đối với 
người nghèo và các đối tượng chính sách khác.  

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp nhất là từ khi thực hiện 



17 
 

 
 

Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 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 và bảo đảm an sinh 
xã hội tại địa phương. Qua đó, khẳng định chính sách tín dụng ưu đãi đối với 
người nghèo và các đối tượng chính sách khác là một chính sách đúng đắn, góp 
phần hạn chế được mặt trái của kinh tế thị trường, thực hiện phát triển nền kinh 
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2. Bài học kinh nghiệm 

Qua 20 năm triển khai thực hiện, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm 
để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trong thời 
gian tiếp theo như sau: 

- Một là, những kết quả đạt được trong triển khai tín dụng chính sách xã 
hội trước hết là do Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành các chủ trương, cơ 
chế, chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách phù 
hợp. Đồng thời, trong quá trình triển khai hoạt động, luôn chủ động tham mưu, 
bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp thực tiễn và phù hợp với 
lòng dân, được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ. 

- Hai là, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa 
phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội với NHCSXH là 
yếu tố then chốt hàng đầu tạo nên sự thành công trong tổ chức triển khai thực 
hiện tín dụng chính sách xã hội.  

- Ba là, hoạt động của NHCSXH luôn đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Ban đại diện HĐQT, cần tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 
của Ban đại diện HĐQT các cấp, nhất là vai trò của các thành viên Ban đại diện 
HĐQT NHCSXH cấp huyện là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đưa công tác 
quản trị hoạt động NHCSXH của Ban đại diện ngày càng sát với thực tiễn hoạt 
động, đáp ứng được nhu cầu về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông 
thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 

- Bốn là, việc triển khai sáng tạo, xây dựng và tổ chức thực hiện thành công 
mô hình tổ chức, phương thức hoạt động tín dụng chính sách phù hợp với điều kiện 
thực tế đã góp phần huy động được sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội và 
toàn xã hội dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Do đó, cần tập 
trung quan tâm phát huy vai trò và sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội nhận 
ủy thác trong việc thực hiện các công việc trong quy trình cho vay vốn, quan tâm 
nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác giám sát các hoạt động vay 
vốn tín dụng chính sách xã hội; đồng thời, phối hợp lồng ghép chuyển giao khoa 
học kỹ thuật, tư vấn thêm cho hộ vay về cách thức làm ăn, các mô hình sản xuất 
chăn nuôi hiệu quả cao... giúp hộ vay sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả hơn. Song 
song với đó, phải thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban 
quản lý các Tổ TK&VV, đảm bảo đội ngũ Ban quản lý Tổ TK&VV giỏi nghiệp vụ, 
năng nổ, nhiệt tình, công tâm, có trách nhiệm cao với công việc. 
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- Năm là, công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo 
tín dụng chính sách xã hội được thực hiện đúng quy định, được chuyển tải kịp 
thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính 
sách trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 
xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử thời các vi phạm trong quá trình thưc hiện. 
Để đạt được điều này, việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát phải 
được quan tâm thực hiện đồng bộ thông qua nhiều hình thức, phải được triển 
khai nghiêm túc, thường xuyên và có hiệu quả, tránh hình thức. 

- Sáu là, công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách tín dụng 
ưu đãi đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả triển 
khai tín dụng chính sách xã hội tại mỗi địa phương. Chính vì vậy, phải quan tâm 
làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch để 
mọi tầng lớp nhân dân đều có thể hiểu và tiếp cận được với chủ trương chính sách 
của Đảng, Chính phủ, của Thành phố và của Huyện về tín dụng chính sách xã hội. 

- Bảy là, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về công nghệ như hiện nay, cần 
quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm dịch vụ để 
thực hiện ngày càng đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của NHCSXH, phục vụ và đáp ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội. 

- Tám là, phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào 
tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ 
làm tín dụng chính sách xã hội nói chung và đội ngũ cán bộ NHCSXH nói riêng 
với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, đảm bảo thực hiện, chấp 
hành nghiêm túc quy định của pháp luật, của Nhà nước và của mỗi cơ quan, đơn vị. 

 

Phần thứ hai 

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP 

 THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH  TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO 
VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 

(ĐẾN NĂM 2030) 

 

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  

Bám sát Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 của NHCSXH Việt 
Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và của Chi nhánh NHCSXH tỉnh để 
chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện 
đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân 
trên địa bàn, phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện trong từng giai đoạn. 
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II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 
các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện theo chủ trương, 
định hướng của Chính phủ, của tỉnh trong từng giai đoạn; phát triển NHCSXH 
theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt chính sách tín dụng của 
Đảng, Chính phủ, phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ ngày càng có hiệu quả 
hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Điều hành hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn có hiệu quả, đảm 
bảo cung cấp dịch vụ tới 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều 
kiện và có nhu cầu vay vốn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện 
trong các năm tiếp theo.  

- Tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm 8 - 10%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 
99%, hiệu suất sử dụng vốn đạt 99%. 

- Nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn vay, phấn đấu tỷ 
lệ nợ xấu dưới 0,15%. 

- Nâng cao chất lượng cách thức hoạt động nghiệp vụ tại Điểm giao dịch 
xã để tạo thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách, xây dựng 09 
Điểm giao dịch xã đạt chuẩn Điểm giao dịch kiểu mẫu. 

- Đảm bảo chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV trên địa bàn để 
chuyển tải kịp thời có hiệu quả, chất lượng vốn tín dụng chính sách xã hội đến 
các đối tượng thụ hưởng, phấn đấu không để phát sinh Tổ xếp loại trung bình, 
Tổ hoạt động không hiệu quả trên địa bàn. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nợ và xử lý nợ bị rủi ro, đảm bảo 
kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an 
toàn trong mọi hoạt động của NHCSXH. 

- Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện 
đại vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của NHCSXH. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cao, có đạo đức nghề nghiệp, “Giỏi nhiều việc”, có đầy đủ kỹ năng, 
có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển 
mới của NHCSXH. 

- Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội 
với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến 
nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội 
nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.  
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III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW 
và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm 
của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong chỉ đạo tổ chức triển 
khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nhất là vai trò, trách nhiệm của Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn. 

2. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tập trung nguồn lực cho 
NHCSXH thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. 
Quan tâm bố trí ngân sách chuyển vốn hàng năm qua NHCSXH huyện để bổ 
sung nguồn vốn cho vay đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người nghèo và 
các đối tượng chính sách khác, gắn việc chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH với 
việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm trên địa bàn, nhất là việc 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững 
và xây dựng nông thôn mới. 

3. Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình mục 
tiêu quốc gia để thực hiện tăng trưởng tín dụng, đi đôi với nâng cao chất lượng tín 
dụng. Triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-
2030. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu quả 
hoạt động của NHCSXH và chất lượng hoạt động của Phòng giao dịch huyện. 

4. Thực hiện tốt phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc 
thù và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và cấu trúc hệ thống chính trị 
của nước ta. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng 
cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, đặc biệt coi 
trọng chất lượng tín dụng, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội 
nhận ủy thác, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, hoạt động giao dịch tại xã. 

5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực để thực hiện tín dụng 
chính sách xã hội. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình 
độ, năng lực  đối với đội ngũ cán bộ của NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã 
hội nhận ủy thác và Ban quản lý tổ TK&VV. Nâng cao nhận thức của người dân 
trong việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đầu tư có hiệu quả và 
trách nhiệm trong việc hoàn trả vốn vay. 

6. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao theo quy định và chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Tranh thủ 
sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và phối hợp tốt với các 
cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương 
trình tín dụng ưu đãi. 

7. Nâng cao chất lượng ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội; 
thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ 
TK&VV, bảo đảm việc cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng thụ hưởng. 
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Điểm giao dịch xã. Thực hiện tốt 
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việc công khai thông tin về hoạt động của NHCSXH trên địa bàn cấp xã để thực 
hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

8. Thực hiện tốt công tác quản lý nợ, tổ chức đối chiếu phân loại nợ định kỳ 
theo quy định. Kịp thời xử lý các khoản nợ bị rủi ro theo quy định của pháp luật 
đảm bảo 100% các món vay gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, đủ điều kiện 
được xử lý kịp thời, đúng quy định tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước. 

9. Thực hiện tốt chương trình hiện đại hóa tin học, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ hiện đại vào các nghiệp vụ thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin của NHCSXH. 

10. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến 
lâm, khuyến ngư và các hoạt động của các hội, đoàn thể với hoạt động tín dụng 
chính sách, giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả để thoát nghèo bền vững. 

11. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách tín dụng 
của Đảng và Nhà Nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 
dưới nhiều hình thức; trong đó, mỗi cán bộ, nhân viên của NHCSXH phải là một 
tuyên truyền viên tích cực tại cơ sở. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Bình Phước 

 Tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn cho vay đối với địa bàn huyện Chơn 
Thành, nhất là nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 

2. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

- Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển 
khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo vốn tín dụng chính sách 
được chuyển tải đến đúng đối tượng thụ hưởng, ngăn chặn kịp thời các biểu 
hiệu, hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách. Hàng năm trích một phần Quỹ vì 
người nghèo ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng lồng ghép có hiệu quả giữa việc cho 
vay vốn và chuyến giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, đào tạo 
nghề, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 

3. Đối với NHCSXH tỉnh Bình Phước 

- Báo cáo NHCSXH Việt Nam đề xuất với các cấp có thẩm quyền xem 
xét ban hành chính sách tín dụng đối với hộ có mức sống trung bình do hộ 
nghèo, cận nghèo ngày càng giảm tại địa phương; nâng mức cho vay chương 
trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn lên 20 triệu đồng/1 công trình 
cho phù hợp với chi phí thực tế. 

- Đề nghị với NHCSXH Trung ương kiến nghị các Bộ, ngành liên quan 
tham mưu trình Chính phủ xem xét có chế độ phụ cấp cho Trưởng thôn tham gia 
quản lý tín dụng chính sách tại cơ sở. 
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Trên đây là Báo cáo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi 
đối với người 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./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 
- BĐD HĐQT NHCSXH huyện; 
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, các CV; 
- Lưu:VT.  

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hà Duy Đạt 
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