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BÁO CÁO THAM LUẬN 

Công tác nhận ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội qua Hội 

Liên hiệp phụ nữ thị trấn Chơn Thành 

 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Kính thưa toàn thể hội nghị! 

Hôm nay, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực 

hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Chơn Thành. Được Ban 

Tổ chức cho phép phát biểu tham luận tại hội nghị.  

Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại 

biểu khách quý, cùng toàn thể hội nghị lời kính chức sức khỏe và lời chào trân 

trọng nhất. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp! 

Kính thưa các vị đại biểu khách quý 

Kính thưa toàn thể hội nghị.. 

 Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo đánh giá tổng kết 20 năm 

thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện và phương hướng 

nhiệm vụ, mục tiêu đến năm 2030. 

 Để minh hoạ cho những kết quả đạt được, thay mặt Hội Liên hiệp phụ nữ 

(LHPN) thị trấn, tôi xin tham luận về đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách, 

những kết quả đạt được, các tồn tại và đề xuất kiến nghị các giải pháp trong thời 

gian tới.   

Kính thưa các vị đại biểu  

Kính thưa toàn thể hội nghị.. 

 Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) 

thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với 

thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ 

trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về 

giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn 

định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Công tác bảo đảm an sinh xã hội nói chung, xoá đói, giảm nghèo nói riêng là chủ 

trương lớn của Đảng và nhà nước. Đây là một nền tảng quan trọng trong sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên 

cả nước nói chung và trên địa bàn thị trấn Chơn Thành nói riêng. 

Là một trong những Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã, trong 

những năm qua, Hội LHPN thị trấn luôn chủ động thực hiện tốt các nội dung 

trong hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH huyện. 
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Với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, cán bộ Hội LHPN thị trấn và sự phối 

kết hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện, qua 20 năm triển khai thực hiện, công 

tác ủy thác vay vốn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tăng cả về quy 

mô, số lượng và chất lượng. Tính đến 30/06/2022, hội LHPN thị trấn đã nhận 

ủy thác với NHCSXH huyện với 6 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), 263 hộ 

gia đình được vay vốn với tổng dư nợ là 10.501 triệu đồng (tăng hơn 10.000 

triệu đồng so với năm 2003), không có nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi luôn đảm bảo 

trên 99,8%. Hiện tại, tổ có dư nợ cao nhất là khu phố Trung Lợi với dư nợ hơn 

3.300 triệu đồng, tổ có dư nợ thấp nhất cũng đạt trên 1.300 triệu đồng. Việc 

quản lý nợ và thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn được Hội quan tâm chú trọng 

không để xảy ra nợ quá hạn. 

Nhờ hoạt động uỷ thác vốn vay, trong 20 năm qua đã giúp cho trên 100 

hộ gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, trong đó có nhiều chị là chủ hộ đã 

thoát nghèo và vươn lên phát triển kinh tế tiêu biểu như chị Hoàng Thị Hiền, 

Hội viên phụ nữ khu phố 6...; đồng thời giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao 

động; nhiều con em của các gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh 

khó khăn được vay vốn cho con đi học…góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn 

thị trấn đến 31/12/2021 xuống còn 0,07% (4 hộ). 

Thông qua hoạt động vay vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan 

trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo 

an sinh xã hội, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc tham gia góp phần 

xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội của thị trấn. Để có được kết 

quả trên trong nhưng năm qua Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn đã thực hiện tốt 

một số nội dung sau: 

Một là, Hội chủ động thực hiện các văn bản chỉ đạo Hội LHPN cấp trên 

đồng thời triển khai xuống các khu dân cư và các tổ TK&VV, thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trong hợp đồng ủy thác, hợp đồng ủy nhiệm đã ký với 

NHCSXH, cũng như các quy định, quy trình, các nội dung theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. Duy trì chế độ họp giao ban theo định kỳ, thực hiện tốt chế 

độ thông tin, báo cáo giữa NHCSXH và Hội để kịp thời nắm bắt và giải quyết 

các vướng mắc đảm bảo cho công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tín dụng ủy 

thác của các bên chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định và thực hiện có hiệu quả. 

Hai là, Thường xuyên nâng cao chất lượng công tác nhận ủy thác vay 

vốn của các cấp Hội. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy 

thác cho vay, hàng năm Hội LHPN thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch kiểm 

tra, giám sát công tác ủy thác vay vốn đối với các tổ, đồng thời tiến hành kiểm 

tra, giám sát 100% các tổ TK&VV, các hộ gia đình vay vốn nhằm phát hiện và 
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ngăn chặn kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác ủy 

thác, đảm bảo an toàn vốn và tài sản cho Nhà nước 

Ba là, Chỉ đạo, đôn đốc các TK&VV thực hiện tốt công tác giao ban với 

NHCSXH tại điểm giao dịch để kịp thời nắm bắt và giải quyết các vướng mắc 

trong công tác ủy thác; thường xuyên rà soát, củng cố các tổ TK&VV hoạt động 

kém hiệu quả. Chủ động phối hợp NHCSXH huyện nắm bắt nợ đến hạn, tập 

trung đôn đốc nợ quá hạn, nợ đến hạn kỳ cuối, nợ phân kỳ và chỉ đạo các tổ tiết 

kiệm và vay vốn họp bình xét cho vay quay vòng kịp thời không để tồn đọng 

vốn. Bên cạnh đó Hội đã cùng NHCSXH huyện, phối hợp với Chính quyền địa 

phương tích cực đôn đốc thu hồi và xử lý các khoản nợ xấu từng bước nâng cao 

chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. 

Bốn là, Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ 

thực hiện các chủ trương của Đảng, của chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi 

và các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 

với các hình thức đa dạng, phong phú thông qua các hội nghị chuyên đề, lồng 

ghép trong sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, trên hệ thống đài phát thanh…phối 

hợp với NHCSXH huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng cho 

ban quản lý tổ TK&VV.  

Thưa toàn thể hội nghị.. 

Có thể thấy rõ ràng rằng phương thức cho vay ủy thác thông qua các tổ 

chức Hội nói chung và Hội LHPN thị trấn nói riêng gắn với thực hiện bình xét 

cho vay tại các Tổ TK&VV dưới sự chứng kiến tổ chức hội nhận ủy thác và 

Trưởng các khu phố, ấp 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 thời gian tới, để chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước phát 

huy hiệu quả hơn nữa đối với công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội 

Hội LHPN thị trấn Chơn Thành xin đề xuất, kiến nghị như sau: 

1. Đề nghị UBND các cấp và NHCSXH tiếp tục quan tâm bổ sung tăng 

nguồn vốn vay nhất là đối với chương trình tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 

làm. 
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2. Đề nghị Chính phủ xem xét giảm lãi suất chương trình giải quyết việc 

làm để tạo điều kiện cho bà con trong việc kinh doanh mở rộng việc làm và duy trì 

tốt việc làm. 

3. Về hồ sơ lưu trữ đề nghị có sự thống nhất giữa NHCS TW với các Hội 

đoàn thể nhận ủy thác.  

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách 

quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 


