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Về  hiệu quả thực hiện ủy thác cho vay giữa Ngân Hàng chính sách xã hội và Hội 

Nông Dân huyện Chơn Thành   

 

         Kính thưa:  Quý vị đại biểu ! 

Thưa toàn thể hội nghị ! 

Đươc sự cho phép của Ban tổ chức hội nghị. Tôi đại diện cho Hội nông dân huyện 

Chơn Thành báo cáo tham luận về hiệu quả thực hiện ủy thác cho vay giữa NHCSXH và 

Hội Nông dân huyện Chơn Thành trong thời gian qua  

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cán bộ, hội viên Hội nông dân gửi tới quý vị đại 

biểu lời chúc sức khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Kính thưa toàn thể hội nghị ! 

Trên cơ sở văn bản liên tịch về thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các 

đối tượng chính sách khác giữa Ngân hàng chính sách xã hội và các Đoàn thể chính trị xã 

hội, đặc điểm tình hình của địa phương và thực tế hoạt động của tổ chức Hội cùng với nội 

dung đã ký kết với NHCSXH. Hội Nông dân đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội tuyên 

truyền chính sách tín dụng ưu đãi rộng rãi tới người dân để họ tự nguyện thành lập Tổ 

TK&VV. Thực hiện chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn hộ vay sử dụng nguồn vốn, áp 

dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; 

thường xuyên kiểm tra giám sát quy trình thực hiện việc ủy thác tại cơ sở, đảm bảo sử 

dụng vốn đúng mục đích; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH đánh giá những kết quả đạt 

được, giải quyết những tồn tại vướng mắc và bàn các giải pháp xử lý nợ đến hạn, nợ quá 

hạn, nợ bị xâm tiêu... Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ làm tốt công tác ủy 

thác và bàn phương hướng kế hoạch cho thời gian tới; nâng cao trình độ, nghiệp vụ ủy 

thác cho cán bộ làm công tác ủy thác; nâng cao hiệu quả công tác huy động tiền gửi tiết 

kiệm. 

Đến nay, vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo 

sinh kế, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác được ủy thác qua Hội Nông dân cụ thể như sau:  

- Chương trình tín dụng hộ nghèo đã góp phần thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia về xoá đói, giảm nghèo và ổn định xã hội. 19 năm qua đã giải ngân cho 3.182 

lượt hộ nghèo, số tiền 33.040 triệu đồng, dư nợ bình quân 30 triệu đồng/hộ. Từ nguồn 

vốn vay của NHCSXH và sự giúp đỡ của hệ thống chính trị, đến nay đã có 3.174 lượt hộ 

thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 7,1% năm 2003 xuống 0,13% 

vào cuối năm 2021.  

- Chương trình tín dụng hộ cận nghèo thực hiện từ năm 2013 theo Quyết định số 

15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận 

nghèo nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ cận nghèo vay sản xuất kinh doanh, giúp hộ vay 

tăng thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nguy cơ tái nghèo.  Đến nay, đã có 870 lượt hộ 



được vay với số tiền, bình quân 33 triệu đồng/hộ, từ nguồn vốn này có nhiều hộ gia đình 

đã sử dụng có hiệu quả vào trồng trọt, chăn nuôi, sán xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao  

- Chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo chính sách này của Chính phủ được 

các ngành, các cấp và nhân dân phấn khởi đón nhận, đáp ứng được nguyện vọng của 

nhân dâm; giúp cho các hộ mới thoát nghèo trong vòng 3 năm tiếp tục được vay vốn ưu 

đãi lãi suất thấp để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát 

nghèo bền vững. Đến nay đã có 1.818 lượt hộ được vay vốn, với số tiền 54.032 triệu 

đồng.  

- Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nguồn vốn 

này đã giúp 4.461 lượt hộ gia đình được sử dụng nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ 

sinh; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần xây dựng nông 

thôn mới.  

- Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Nguồn 

vốn tín dụng đã góp phần tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản 

xuất, phát triển các ngành nghề, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 

bền vững, thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa ở nông thôn. Kết quả đã 

có 983 lượt khách hàng được vay vốn, số tiền 37.700 triệu đồng, thu hút, tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm cho 983 lao động.  

-  Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình 

tín dụng này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc cả về kinh tế, chính trị và xã hội, duy trì hỗ trợ 

cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện tiếp tục theo học, ảnh 

hưởng tích cực trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn 

nhân lực cho đất nước. Đến nay, đã giúp cho 773 học sinh có điều kiện đến trường với số 

tiền 14.222 triệu đồng  

 - Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ 

nghèo về nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo 

bền vững. Kết quả đã có 74 hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn với số tiền là 592 triệu 

đồng   

- Chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã tạo 

điều kiện cho các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn tín 

dụng ưu đãi của Nhà nước đầu tư các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm cải thiện 

nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương. Đến nay, đã có 1.185 hộ được vay vốn với số 

tiền 35.757 triệu đồng  

- Chương trình cho vay nhà ở xã hội: Chương trình đã góp phần hỗ trợ 2.900 triệu 

đồng cho 8 hộ gia đình thuộc đối tượng theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP có thu nhập 

thấp, xây dựng mới và cải tạo nhà để ở, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt cho người 

dân, đảm bảo an sinh xã hội.  

Hiệu quả thực hiện ủy thác cho vay giữa NHCSXH và Hội Nông dân nói riêng các 

đoàn thể chính trị - xã hội nói chung đã góp phần không nhỏ trong các lĩnh vực: 



Về kinh tế - xã hội: Tín dụng ưu đãi cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

các đối tượng chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy đáng kể vào 

việc hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã. Thông qua tổ chức Hội đã 

có 13.354 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách 

khác được vay vốn để đầu tư vào sản suất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống 

và làm giàu chính đáng   

Về hệ thống Hội tại cơ sở: Thông qua hoạt động ủy thác đã huy động được sức 

mạnh của chức Hội để thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đảm bảo 

được tính công khai, dân chủ, minh bạch trong hoạt động, trong việc quản lý, giám 

sát, sử dụng nguồn vốn Nhà nước. Ngoài ra, Hội có điều kiện tập hợp củng cố, phát 

triển đoàn viên, hội viên; gắn kết cộng đồng dân cư thông qua hoạt động của các Tổ 

TK&VV. Công tác tuyên truyền, vận động cũng hiệu quả hơn, hoạt động đoàn, hội 

đã thu hút nhiều hơn sự quan tâm của người dân; hiệu quả sử dụng vốn, thu nhập của 

hội viên và các đối tượng thụ hưởng được nâng dần qua từng năm,...góp phần trong 

công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ngăn chặn, 

đẩy lùi tín dụng đen. 

Tạo việc làm, từng bước nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, phát 

triển kinh tế của người vay, trong đó có HV nông dân góp phần giữ vững quốc 

phòng, an ninh và trật tự xã hội. 

Về giảm nghèo và an sinh xã hội: thông qua các nguồn vốn vay, các hộ dân đã có  

nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều 

hộ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ 

hộ HV nông dân nghèo giảm dần qua các năm cả về số lượng và tỷ lệ (tỷ lệ HV nông dân 

nghèo năm 2003 là 6,25%; năm 2021: 0,09%)  

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên quá trình hoạt động cũng còn 

một số khó khăn, hạn chế như: Nguồn vốn vay còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, mức 

vay còn thấp chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay; biến đổi khí hậu, 

thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, tai nạn, ốm đau và các nguyên nhân khách quan 

bất khả kháng khác dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái nghèo; một số hộ sau khi vay vốn 

bỏ đi khỏi địa phương không xác định được thông tin hoặc địa chỉ, gây khó khăn trong 

công tác thu hồi, xử lý nợ; công tác phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc sử 

dụng vốn một số nơi còn hạn chế… 

Những khó khăn, hạn chế trên là do một số nguyên nhân cơ bản sau:  

1) Một bộ phận người vay, nhất là hộ nghèo, có trình độ và năng lực sản xuất, kinh 

doanh hạn chế, thường xuyên chịu tác động của thời tiết, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch 

bệnh....dẫn đến sản xuất, kinh doanh chưa hiệu quả, khó có khả năng trả nợ ngân hàng, 

phát sinh nợ quá hạn, nguy cơ tái nghèo.  

2) Có nơi Cán bộ Hội cấp xã và Ban quản lý Tổ TK&VV chưa thực hiện tốt các 

nội dung ủy thác, chưa tích cực, sâu sát tới từng hộ vay. 



Từ những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn nêu trên Hội Nông huyện 

đề ra một số phương hướng, giải pháp sau:  

Một là: Tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi 

của Chính phủ đến mọi tầng lớp dân cư trên địa bàn, đặc biệt là các hộ dân thuộc đối 

tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách và triển khai kịp thời các văn 

bản mới cho cán bộ Hội theo dõi, quản lý chương trình ủy thác và Ban quản lý Tổ 

TK&VV, bảo đảm 100% hội viên, nông dân nghèo và các đối tượng chính sách khác 

có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi của 

NHCSXH, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển 

giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề... giúp các hộ nghèo và hội viên vay vốn tổ 

chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tín 

dụng chính sách cho cán bộ Hội, các TổTK&VV, tăng cường quản lý dư nợ uỷ thác 

Hai là: Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn từ huyện 

đến các Tổ TK&VV, hội viên nông dân, bảo đảm chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu 

đãi đến hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Thường xuyên nắm tình hình hoạt 

động của Tổ TK&VV, việc sử dụng vốn vay, diễn biến tình hình trả nợ của hộ 

vay... để có giải pháp thu hồi nợ khi đến hạn, đảm bảo nguồn vốn ủy thác qua Hội 

được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy tối đa hiệu quả. 

Ba là: chỉ đạo và giám sát Ban quản lý Tổ TK&VV trong việc bình xét đối 

tượng vay vốn; quản lý vốn vay; đôn đốc tổ viên đến Điểm giao dịch xã để trả nợ 

gốc; thực hiện thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm hằng tháng. Phối hợp với NHCSXH 

và chính quyền cơ sở xử lý các trường hợp nợ quá hạn, hướng dẫn hộ vay lập hồ 

sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan kịp thời. 

Bốn là, tại buổi họp Tổ TK&VV, lồng ghép các chương trình khuyến nông, 

khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ vay, hướng 

dẫn hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả cao để phát triển kinh tế hộ gia đình. Cuối 

năm, tổng kết, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, biểu 

dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác vay vốn. 

Để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, Hội Nông 

dân huyện kiến nghị một số nội dung sau 

Đối với Chính phủ và các Bộ ngành:  

Xem xét kéo dài thời gian thụ hưởng chương trình cho vay hộ mới thoát 

nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ từ 03 năm lên 05 năm kể từ khi hộ mới thoát nghèo ra khỏi danh sách hộ nghèo, 

hộ cận nghèo.  

Nâng mức cho vay tối đa chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng/công trình.  

Mở rộng đối tượng cho vay đối với hộ có mức sống trung bình để sản xuất, 

kinh doanh nâng cao đời sống của người dân, góp phần hạn chế nạn tín dụng đen tại 

các địa phương. 



Đối với NHCSXH Việt Nam: Tăng cường nguồn vốn cho vay các chương 

trình tín dụng, đặc biệt là nguồn vốn giải quyết việc làm; thay đổi cơ chế, giảm bớt 

thủ tục, hóa đơn, chứng từ…của chương trình cho vay nhà ở xã hội. 

Kính thưa các vị đại biểu! Thưa Hội nghị! 

Trên đây là một số ý kiến tham luận của Hội Nông dân huyện tại hội nghị 

tổng kết 20 năm triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn huyện Chơn 

Thành. 

Cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn./.    



 


