
  

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Đánh giá về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện 

(giai đoạn 2002-2022) 

 

         Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý! 

         Thưa toàn thể Hội nghị! 

          Được Ban tổ chức phân công phát biểu tham luận tại Hội nghị, lời đầu tiên 

cho phép tôi được thay mặt toàn thể cán bộ, công chức Phòng Lao động Thương 

binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Chơn Thành gửi lời kính chúc tới các đại biểu 

khách quý, toàn thể hội nghị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công 

tốt đẹp. 

           Kính thưa quý vị đại biểu! 

Trước tiên, tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá kết quả 20 

năm triển khai công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Chơn Thành đã trình 

bày trước Hội nghị và để minh chứng thêm cho bản báo cáo, tôi xin có một số ý 

kiến tham luận với nội dung “Đánh giá về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính 

sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm trên 

địa bàn huyện (giai đoạn 2002-2022)”. 

Kính thưa Hội nghị! 

Chính sách tín dụng ưu đãi là một chính sách quan trọng của Chương trình 

mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Trong giai đoạn 20 năm triển khai thực 

hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, chính sách tín dụng đối với 

người nghèo và các đối tượng chính sách khác được triển khai rộng rãi nhất, đáp 

ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo, tác động trực tiếp và mang lại 

hiệu quả thiết thực, là điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Đây cũng là 

chính sách xây dựng được mối liên kết tốt giữa Nhà nước - thông qua Ngân hàng 

Chính sách xã hội (NHCSXH) - với các tổ chức đoàn thể và người nghèo, phát huy 

được tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của người nghèo đối với chính quyền cơ 

sở qua việc giữ mối liên hệ, hướng dẫn làm ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ của ngân 

hàng. 

Sau nhiều năm thực hiện, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH triển khai 

đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục 

tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Phòng LĐ,TB&XH báo cáo một số 

kết quả nổi bật của tín dụng chính sách đối với kết quả giảm nghèo và an sinh xã 

hội. 

Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện nay, dân số toàn huyện là 96.302 người, 

trong đó có 80.105 người trong độ tuổi lao động (chiếm 74,7% dân số). Trên địa 

bàn huyện đến nay còn 39 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,13% theo chuẩn mới, mục tiêu 

của Huyện đề ra là phấn đấu năm 2022 giảm 16 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 



0,08%. Kế hoạch hằng năm giải quyết việc làm cho hơn 2 nghìn lao động, cụ thể 

năm 2022 dự kiến giải quyết cho 2.949 người. Do đó, công tác giải quyết việc làm, 

giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Huyện trong giai 

đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp gây 

ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân trong thời gian 

vừa qua. 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng LĐTB&XH huyện luôn phối hợp 

chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn Thành từ những ngày đầu 

thành lập (năm 2003) để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 

ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác khi đó tổng nguồn vốn cho các chương trình tín dụng là 12.062 

triệu đồng, với 04 chương trình tín dụng chính sách là cho vay hộ nghèo, cho vay 

giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, cho vay đối tượng chính sách đi lao động 

nước ngoài, tạo điều kiện cho 2.607 khách hàng vay vốn. 

Sau 20 năm, nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân qua Phòng giao dịch 

NHCSXH huyện đã không ngừng phát triển và mở rộng: Tính đến 30/6/2022, tổng 

dư nợ tín dụng toàn Huyện đạt 262.859 triệu đồng với 11 chương trình tín dụng 

đang được triển khai (tăng 07 chương trình so với năm 2004), với 5.112 khách 

hàng đang còn dư nợ. Trong 20 năm đã giải quyết cho vay 9.458 lượt hộ nghèo 

được vay vốn, 2.949 khách hàng vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì 

và mở rộng việc làm… 

Các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo đã được triển khai 

thực hiện tốt, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát 

triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Kết 

quả đạt được là rất quan trọng, khẳng định phương thức ủy thác một số nội dung 

công việc trong quy trình cho vay vốn đối với hộ nghèo, cho vay giải quyết việc 

làm mà NHCSXH và các đoàn thể chính trị - xã hội đang thực hiện là cách làm 

sáng tạo. Cách làm đó đã giúp cho vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ 

hưởng, hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm được vay vốn thuận lợi, an toàn, 

nhanh chóng, tiết giảm thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí đi lại của hộ vay. 

Kính thưa các đồng chí! 

Có được kết quả như trên, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các 

cấp, các ngành, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ NHCSXH, Phòng LĐTB&XH huyện 

cũng đã phối hợp tốt với NHCSXH triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

sau: 

Một là, hằng năm, căn cứ kết quả tổng hợp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo, Phòng LĐTB&XH cung cấp cho Phòng giao dịch NHCSXH 

huyện làm cơ sở triển khai cho vay các chương trình tương ứng đảm bảo đúng đối 

tượng vay vốn, chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn đối với Hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại từng địa bàn xã, thị trấn. Đồng thời, căn cứ tổng 

hợp từ cơ sở và tình hình thực tế từng địa bàn, Phòng LĐTB&XH phối hợp với 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện tham mưu kịp thời cho UBND Huyện phân bổ 



nguồn vốn cho vay các chương trình cho các xã, thị trấn để triển khai thực hiện. 

Phòng đã tích cực tham mưu, đề xuất với UBND huyện, chỉ đạo các xã, thị trấn 

phối hợp tốt với NHCSXH, gắn tín dụng chính sách với chương trình, chính sách 

giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Qua đó, nguồn vốn tín dụng 

chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Huyện trong từng giai 

đoạn: Năm 2003, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 7,1%, đến năm 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 thời 

điểm hiện nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 0,13%, dự kiến cuối năm nay sẽ giảm 

còn 0,08%. 

Hai là, tích cực tham gia công tác kiểm tra giám sát quản lý vốn vay: Tham gia 

chương trình kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH 

huyện hằng năm tại địa bàn xã, thị trấn được phân công. Qua kiểm tra, đã kịp thời 

chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực 

hiện cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, đề xuất, tham mưu 

Trưởng Ban đại diện huyện và các cấp, các ngành có liên quan về cơ chế chính 

sách tín dụng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình tín dụng 

chính sách tại cơ sở. Tham gia ý kiến tại các phiên họp Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH huyện, nhất là đối với địa bàn các xã có nợ quá hạn để có giải pháp đôn 

đốc thu hồi. Chất lượng tín dụng chính sách xã hội ngày càng được nâng cao. 

Ba là, phối hợp với NHCSXH huyện tích cực tham mưu HĐND, UBND 

huyện trong việc bố trí ngân sách huyện chuyển vốn sang NHCSXH để bổ sung 

nguồn cho vay đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 

trên địa bàn huyện hằng năm. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức 

tạp gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất kinh doanh của nhân dân, nguồn 

vốn từ ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH giải ngân đến các đối tượng thụ 

hưởng đã thể hiện sự quan tâm kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân huyện tới các đối tượng chính sách trên địa bàn; đồng thời, kịp thời hỗ trợ 

vốn tín dụng ưu đãi để các hộ sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn trước mắt, 

khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại bởi dịch COVID-19, góp phần ổn định tình hình 

kinh tế, chính trị xã hội trên địa bàn huyện. 

Bốn là, phối hợp với các Phòng, ban liên quan của huyện và NHCSXH 

huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách trên địa 

bàn, nhất là các cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi mới triển khai như 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 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, cho vay các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của 

Chính phủ.  

Kính thưa các đồng chí! 

Qua đây, chúng ta có thể khẳng định, sau 20 năm triển khai Nghị định 

78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác, nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã thực sự 

trở thành một công cụ, giải pháp quan trọng giúp Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện  

thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng 



nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện nói riêng và của tỉnh nói 

chung. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị! 

Về dự Hội nghị, tôi xin phép được thay mặt Phòng LĐTB&XH huyện tham gia 

một số ý kiến làm rõ thêm kết quả triển khai công tác tín dụng chính sách trên địa bàn 

huyện trong thời gian qua. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng LĐTB&XH 

sẽ tiếp tục phối hợp tốt với NHCSXH để triển khai có hiệu quả công tác tín dụng 

chính sách trên địa bàn huyện với quy mô ngày càng mở rộng, chất lượng ngày 

càng được nâng cao, góp phần cùng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, 

đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 

huyện. 

Cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu về dự Hội nghị lời chúc sức 

khỏe, hạnh phúc và thành công.  

Xin trân trọng cảm ơn!  

 

  

 

 

 


