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BÁO CÁO THAM LUẬN 

Hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã Minh Thắng 

  

Kính thưa quý lãnh đạo! 

Kính thưa các đại biểu khách quý! 

Thưa toàn thể hội nghị. 

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

hết xin kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị 

thành công tốt đẹp. 
 

Qua nghe Báo cáo 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 đinh số 78/2002/NĐ-CP 

ngày 04/10/2002 của Chính Phủ trên địa bàn huyện Chơn Thành vừa được trình bày 

tại Hội nghị, hoàn toàn nhất trí với nội dung, để minh chứng thêm cho bản báo cáo, 

xin tham gia một số ý kiến về nội dung “hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách 

trên địa bàn xã”. 
 

Kính thưa các đồng chí! 

Xã Minh Thắng được thành lập vào ngày 19/04/2002, có diện tích tự nhiên là 

3.751,44 ha nằm dọc theo quốc lộ 14, phía Bắc giáp xã Quang Minh, phía Đông giáp 

xã Minh Lập, phía Tây và phía Nam giáp xã Nha Bích. Tổng số hộ toàn xã là 1346 

hộ, số nhân khẩu 5042 khẩu, phân chia thành 7 KDC, toàn xã có 27 hộvới 90 nhân 

khẩu dân tộc thiểu số sinh sống rải rác tại 5/7 KDC chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, 

Khơme, Thái, Hoa, Stiêng, mường…  

Minh Thắng là xã thuần nông nên việc sản xuất nông nghiệp là chủ yếu với cơ 

cấu kinh tế 70% là nông nghiệp, 30% thương mại và dịch vụ. Có Nông trường cao su 

Nha Bích và gần 100 trang trại có 5 ha trở lên; là vùng đất xám phát triển trên phù sa 

cổ thích hợp cho nhiều loại cây công nghiệp như hồ tiêu, cao su, điều, cây ăn trái và 

cả cây hàng năm như mì, bắp, đậu. Trong những năm qua được sự quan tâm của 

Đảng và Nhà nước, đặc biệt là được sự giúp đỡ của NHCSXH huyện về vốn vay cho 

các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn vay, trên 

địa bàn xã đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng trọt. Góp phần vào 

việc xoá đói giảm một cách hiệu quả. 

Trong thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách thực hiện tại địa 

phương như chương trình cho vay Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ mới thoát nghèo; 

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Cho vay hộ nghèo khó 

khăn về nhà ở; Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; Cho vay giải 

quyết việc làm, Cho vay Nhà ở xã hội; Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn... Quá trình cho vay được thực hiện đúng quy trình, từ khâu bình xét thẩm định, 

phê duyệt đến giải ngân đều có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Bởi vậy, các nguồn 

vốn giải ngân bảo đảm đúng đối tượng, sát thực tế, chất lượng tín dụng ngày càng 
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được nâng cao, xã không có nợ quá hạn. Có thể nói hoạt động của NHCSXH đã thực 

sự trở thành kênh dẫn vốn hữu hiệu đến với hộ nghèo và hộ chính sách, góp phần tích 

cực trong công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của địa 

phương. Điều có ý nghĩa rất quan trọng là với số vốn đó, kết hợp giữa chính quyền 

với các tổ chức chính trị xã hội trong việc hướng dẫn kỹ thuật, đưa cây, con có giá trị 

kinh tế cao vào sản xuất, đã giúp người nghèo biết sử dụng vốn vay có hiệu quả, cải 

thiện cuộc sống và trả nợ đúng hạn. 

Cơ chế cho vay ngày càng hoàn thiện, thủ tục đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo 

việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ được thực hiện thông 

thoáng, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền, nhân dân ở 

mọi khâu của quá trình cho vay. Công tác thông tin tuyên truyền thực hiện một cách 

có hiệu quả thông qua các cuộc giao ban, các buổi họp bình xét cho vay từ tổ tiết 

kiệm. Việc huy động tiền gửi tiết kiệm đã hoàn thiện mô hình tài chính vi mô, giúp 

người nghèo kế hoạch hoá chi tiêu quỹ tài chính gia đình. 

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

10 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ đạt 17.889 triệu đồng, với 420 hộ vay, 100% 

tổ vay vốn đạt loại tốt, không có nợ quá hạn. Đảng ủy - 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 4,73%% xuống còn 0,74%; giai đoạn 2016-

2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,79% xuống còn 0,33%. Đến 30/6/2022, tổng dư nợ tín 

dụng toàn xã đạt 17.889 triệu đồng với (tăng 08 chương trình vay vốn, tăng 16.000 

triệu đồng so với năm 2004).   

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

xã - Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện, đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

   - Thứ nhất: Thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo xã ngay khi có thay 

đổi nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho UBND xã trong việc phê 

duyệt danh sách hộ nghèo và đối tượng chính sách khác làm cơ sở để cho vay vốn tín 

dụng chính sách tại NHCSXH huyện; 

   - Thứ hai: Tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban đại diện HĐQT NHCSXH 

huyện. Bám sát sự chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH huyện để chỉ đạo và triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại địa 

phương đảm bảo đúng quy trình quy định. Thực hiện tốt chế độ báo cáo bằng văn bản 

về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kỳ, những khó khăn, hạn chế trong tổ chức thực 

hiện các chương trình tín dụng trên địa bàn tại các kỳ họp Ban đại diện. 

- Thứ ba: Chỉ đạo cán bộ giảm nghèo, các HĐT nhận ủy thác, trưởng thôn, 

thường xuyên nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

trên địa bàn, tổng hợp nhu cầu vốn tín dụng hàng năm để xây dựng kế hoạch tín dụng 

kịp thời gửi lên NHCSXH huyện. Căn cứ nguồn vốn được UBND huyện giao, thực 

hiện phân bổ vốn đến từng thôn; quản lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách trên địa 
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bàn; triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách. Theo dõi, giúp đỡ 

người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc người vay trả gốc, 

trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn.  

- Thứ tư: Bố trí hội trường và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trong  

hoạt động tại Điểm giao dịch xã vào ngày 18 hàng tháng. Tham gia họp giao ban định 

kỳ với NHCSXH, các Hội đoàn thể nhận ủy thác tại phiên giao dịch để nắm bắt tình 

hình thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương, qua đó thống nhất biện pháp tháo 

gỡ khó khăn cũng như đề ra phương  hướng nhiệm vụ cho kỳ tiếp theo. Tuyên truyền, 

phổ biến cho nhân dân biết về việc công khai các chính sách tín dụng ưu đãi và danh 

sách các hộ vay tại bảng thông tin của NHCSXH tại nơi giao dịch xã để nhân dân 

trong xã nắm bắt và giám sát công khai việc vay vốn. 

- Thứ năm: Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Tổ Tiết kiệm và vay 

vốn (TK&VV). Hàng năm, ngay từ đầu năm, đã thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm 

tra, giám sát theo đó 1 quý kiểm tra tối thiểu 01 thôn, 1 Tổ TK&VV và 1 số hộ vay. 

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 

nhất là đối với công tác thu hồi xử lý nợ quá hạn. Sau kiểm tra, chỉ đạo thông báo kết 

quả kiểm tra cho NHCSXH huyện để theo dõi và phối hợp khắc phục, chỉnh sửa 

những tồn tại, sai sót nếu có. 

Hàng năm, UBND xã chỉ đạo các ngành đoàn thể tổ chức và trực tiếp dạy nghề 

cho lao động nông thôn. Từ những hoạt động trên đã tạo ra sự lan tỏa, cuốn hút hộ 

vay tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu mùa 

vụ, từng bước làm quen với sản xuất hàng hóa, sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều hộ 

đạt mức thu nhập cao đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. 

Kính thưa các đồng chí! 

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của tỉnh Bình Phước nói chung và huyện 

Chơn Thành nói riêng, nhu cầu vay vốn của nhân dân xã Minh Thắng còn nhiều. Đồng 

thời, 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 Thắng kính đề 

nghị 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 phát triển kinh tế tại địa 

phương. 

Cuối cùng, xin kính chúc quý lãnh đạo, quý vị đại biểu về dự Hội nghị lời chúc 

sức khỏe, hạnh phúc và thành công.  

Xin trân trọng cảm ơn!  

 

 


