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BÁO CÁO THAM LUẬN 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã  

là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện đối với tín dụng chính sách xã hội 

 

Kính thưa toàn thể các đại biểu khách quý !  

Kính thưa hội nghị ! 

Về dự hội nghị hôm nay, được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, trước 

hết tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành 

công tốt đẹp. 

Kính thưa quý vị đại biểu ! 

 Qua nghe Báo cáo Tổng kết 20 năm triển khai thực công tác tín dụng chính 

sách trên địa bàn huyện Chơn Thành vừa được trình bày tại Hội nghị, tôi hoàn toàn 

nhất trí với nội dung, để minh chứng thêm cho bản báo cáo tôi xin tham gia một số ý 

kiến về nội dung “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã là thành 

viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đối với 

hoạt động tín dụng chính sách”. 

Kính thưa toàn thể hội nghị! 

Minh Hưng là xã tập trung nhiều khu công nghiệp, diện tích tự nhiên là 

6.208,66 ha, có 10.196 hộ/ 28.230 nhân khẩu, được phân chia thành 13 ấp chủ yếu 

tập trung ở khu vực trung tâm xã và dọc theo quốc lộ 13, có ranh giới tiếp giáp các 

xã: Phía Đông: Giáp xã Minh Thành, Phía Tây: Giáp tỉnh Bình Dương, Phía Nam: 

Giáp xã Minh Long, Phía Bắc: Giáp huyện Hớn Quản.  

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của huyện uỷ, Uỷ ban 

nhân dân huyện Chơn Thành, các phòng, ban quan tâm hỗ trợ cho xã về mọi mặt, 

đồng thời được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ, sự giám sát chặt chẽ của 

Hội đồng nhân dân xã cùng sự nỗ lực điều hành của UBND và sự đổi mới công tác 

hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức xã, các chỉ tiêu xây dựng cơ bản như: điện, 

đường, trường, nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết… đều được cấp trên 

và địa phương quan tâm đầu tư xây dựng. Các chế độ chính sách đối với người có 

công, bảo trợ xã hội, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ngày càng 

đi vào chiều sâu, gắn liền với đời sống nhân dân. 

Bên cạnh đó, để góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói 

giảm nghèo, ổn định xã hội, UBND xã Minh Hưng đã triển khai thực hiện tốt Nghị 
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định 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, kết quả triển khai thực hiện như sau: 

Đảng ủy, HĐND, UBND đã chỉ đạo các ngành phối hợp tốt với NHCSXH, gắn 

tín dụng chính sách với chương trình, chính sách xóa đói 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 xã trong từng giai đoạn: giai đoạn 2010-2015, tỷ lệ hộ nghèo 

giảm từ 5,07% xuống còn 2,2%; giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,2% 

xuống còn 0,05%. 

Đến nay trên địa bàn xã đã duy trì 4 Hội đoàn thể nhận ủy thác với NHCSXH, 

20 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ 08 chương trình tín dụng chính sách đạt 66 tỷ 

268 triệu đồng, (tăng 62,2 tỷ đồng so với năm 2003) với 853 hộ vay, 100% tổ vay 

vốn đạt loại tốt, không có nợ quá hạn.  

 Trong 20 năm qua UBND xã đã phối hợp với NHCSXH huyện hỗ trợ cho hơn 

8.650 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 xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc 

sống và làm giàu chính đáng. 

Để có được kết quả trên trong những năm qua, với cương vị là Chủ tịch UBND 

xã - Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện tôi đã thực hiện tốt một số nhiêm vụ 

sau:  

Hàng năm, UBND xã rà soát bổ sung và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo chuẩn nghèo để kịp thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi và NHCSXH làm căn cứ cho vay theo quy 

định. Đồng thời, chỉ đạo thành lập và chấp thuận hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay 

vốn. 

Chỉ đạo các Hội đoàn thể và các ban ngành tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng đối với người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác đến các Tổ tiết kiệm và vay vốn và quần chúng nhân dân 

trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tập huấn, triển khai trong các cuộc 

họp giao ban, thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã... 

Chỉ đạo các Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện nghiêm túc các công đoạn 

nhận ủy thác cho vay đã ký với NHCSXH huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát 

hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn cùng các hộ vay, chứng kiến giải ngân, thu 

nợ, thu lãi, đôn đốc tổ trưởng, người vay, mang tiền đến điểm giao dịch của 

NHCSXH được đặt tại trụ sở UBND xã để nộp cho ngân hàng theo lịch giao dịch cố 

định hàng tháng. 
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Chỉ đạo Ban giảm nghèo phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban điều 

hành các ấp và Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức bình xét công khai dân chủ, đảm bảo 

đúng quy trình, cho vay đúng đối tượng; lập danh sách những hộ đủ điều kiện, có nhu 

cầu vay vốn trình UBND xã xem xét, xác nhận gửi Ngân hàng CSXH huyện để lập 

hồ sơ cho vay. 

Hàng năm khi nhận được thông báo phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng của 

UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, UBND xã căn cứ vào nhu cầu 

vay vốn thực tế của địa phương phân bổ cho các ấp bằng văn bản. 

UBND xã đã tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH huyện, mở điểm giao dịch 

tại xã theo lịch cố định cũng như bố trí nơi làm việc, vị trí đặt bảng hiệu, công khai 

chính sách tín dụng... đồng thời cử lãnh đạo tham dự những buổi tập huấn, họp giao 

ban để kịp thời nắm bắt, cập nhật những thông tin về chủ trương chính sách mới của 

Đảng và nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi để chỉ đạo các ban ngành và các hội 

đoàn thể cùng thực hiện. 

Đặc biệt với vai trò là Thành viên tham gia Ban đại diện HĐQT huyện Chơn 

Thành hàng quý tôi trực tiếp đi kiểm tra việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại 

một ấp, một số tổ tiết kiệm vay vốn và một số hộ vay; đôn đốc Hội đoàn thể nhận ủy 

thác, các ban ấp, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên thực hiện công 

tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, để đánh giá 

hiệu quả sử dụng vốn của hộ vay, tích cực đôn đốc xử lý nợ đến hạn, thu lãi tồn đọng. 

Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi xâm tiêu, chiếm dụng vốn của hộ 

vay, không để cán bộ hội, tổ vay vốn lợi dụng chính sách gây phiền hà nhân dân, trục 

lợi từ nguồn vốn vay ưu đãi. 

Đạt được những kết quả như trên, trước hết là sự quan tâm chỉ đạo thường 

xuyên của cấp ủy Đảng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các tổ chức Hội 

đoàn thể và NHCSXH huyện Chơn Thành, coi công tác tín dụng chính sách như một 

công cụ, là đòn bẩy để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển 

kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần thắng lợi chương trình quốc gia giảm 

nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 

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

Chính phủ cho vay thông qua hệ thống NHCSXH đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, đối 

tượng vay vốn ngày càng mở rộng, nguồn vốn tăng trưởng nhanh ổn định, tạo điều 

kiện để nhân dân tiếp cận được nguồn vốn. Thủ tục vay vốn đơn giản, lãi suất ưu đãi, 

người vay không phải thế chấp tài sản, được miễn lệ phí khi làm thủ tục, bên cạnh đó 

việc tổ chức giao dịch tại xã đã giúp cho hộ vay và các Hội đoàn thể nhận ủy thác 

giảm thiểu được chi phí đi lại. Các chương trình tín dụng đều được công khai dân chủ 
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đến địa bàn từng xã. Từ đó đã tạo mọi điều kiện để hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác trong xã Minh Hưng có cơ hội thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, 

thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo trong xã hội. 

Ngoài hiệu quả về kinh tế các chương trình tín dụng chính sách còn mang đến 

hiệu quả về xã hội như: Đã quy tụ được 1 bộ phận nhân dân tham gia sinh hoạt trong 

các tổ chức chính trị - xã hội, tham gia vào tổ nhóm giúp nhau làm kinh tế gia đình; 

từ những lần tham gia sinh hoạt đã giúp cho hộ nghèo, hộ khó khăn về kinh tế giảm 

bớt được mặc cảm, tự ty góp phần không nhỏ trong việc thực hiện cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

Kính thưa các đồng chí! 

 Minh Hưng là xã Công nghiệp, nhu cầu vay vốn của nhân dân còn nhiều. Đồng 

thời, trong bối cảnh vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều hộ gia 

đình rất cần vốn để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Để tiếp tục triển khai 

có hiệu quả chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 

khác thời gian tới, nhất là công tác giải quyết việc làm trên địa bàn xã, UBND xã 

Minh Hưng kính đề nghị Tỉnh và Huyện tiếp tục quan tâm, bố trí phân bổ thêm nguồn 

vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để nhân dân mở rộng sản xuất, thúc 

đẩy kinh tế địa phương phát triển. 

   Trên đây là một số ý kiến tôi xin được tham gia với hội nghị, trước khi ngừng 

lời, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy – UBND huyện, 

NHCSXH huyện cùng quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt 

đẹp./. 

                                                                         Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 
 


