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BAO CÁO
Dánh giá kt qua hot dng üy thác cho vay h nghèo và các di ttrç'ng
chInh sách khác trên dja bàn tinh Quãng TrI giai don 2015 — 2020

Th%rc hin Cong van so 13921N1-iCS-TDNN ngày 17/3/2020 và Cong van
s 2841/NHCS-TDNN ngày 21/5/2020 cüa Tong Giám doe Ngân hang ChInh
sách xa hi (NRC SXH) v& vic khão sat dánh giá kêt qua hoat dng üy thác giai
doan 20 15-2020 tai tinh Quâng Trj, BDD HDQT Ngân hang CSXH tinh Quáng
Tn báo cáo nhu sau:
I. IMC DIEM, TINH HINH CHUNG CUA DIA PHUNG
.

-

1. Dic diem ttr nhien, kinh te - xa hçi
Quáng Trj là mt tinh nâm a B& Trung B, trén tuyn hành lang kinh t
Dông -Tây, có din tIch: 4.739,8 km2 v9i dan so 632.375 nguai; Co 10 dan vj
hành chInh gm 8 huyn, 1 thj xã và 1 thành phô, vOi 125 dcm vj hãnh chfnh cap
xâ' (bao gôm 101 xâ, 13 phi.rang và 11 thj trân).
Giai don 2016 - 2020, kinh t - xã hi cüa tinh dã có buóc phát trin khá
toàn din. Toe d tang trix&ng kinh t nãm 2019 dat 7,72%; quy mô nn kinh t
tang dáng kê, tong san phâm trén dja bàn tinh (GRDP) nàm 2019 dat 21.007 t'
dOng; thu nhp bInh quân dâu ngxi näm 2019 dat 49,5 triu dông. Tong thu
ngân sách nhà nuóc trên dja bàn nãm 2019 dat 3.0 12 t' dông. Co câu kinh tê cüa
tinh dã có sr chuyén djch tIch circ, dung h.rang và rO ret, chuyên manh tr nén
kinh tê "thuân nông" sang "cong nghip - djch vii" (khu virc kinh t phi nOng
nghip chiêm 78,5%). Co câu lao dng dâ chuyên djch thong frng vâi Co cu
kinh té, chuyên t1r lao dng O các ngành nghê có näng suât thâp sang nhng
ngành nghe có nãng suât lao dng cao han, gop phãn tang näng sut lao dng
toàn xâ hi
Linh vrc an sinh xã hi dat di.rcc thiu thành tiru. Tinh dA tp trung giâi
quyêt tOt các van dé xã hi, nhiêu chi tiêu dt cao han müc bInh quãn cüa các tinh
Co chung diêu kin nhis Quáng Trj. COng tác xóa dói, giám nghèo duçic quan tam
chi dao và hiu qua; an sinh xã hi thrçc dam báo, d&i song mci mt cüa nhân dan
khOng ngmg &rclC cãi thin và nâng cao. Cu6i näm 2019 toàn tinh cOn 14.101 h
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nghèo, chim t 1 8,08%, giàm 10.478 h so nàm 20152, l giàm 7,35%; h
cn nghèo con 11.280 h, chim t' 1 6,47%. So h nghèo huyn nghèo 30a
Dakrông: 3.533 h nghèo, t l h nghèo 33,75%, giàm 1.408 h so vâi näm
2015, t' l giâm 22,8%.
Chuong trInh mic tiêu qu& gia xây dirng nông thôn mi dat k& qua tich
crc, dn cui nãm 2019, t3 l xã dat tiêu chI quôc gia ye xây drng nông thôn rn&i
chim 51,3%. Cong tác chäm lo cho các dôi tung chInh sách, ngu&i nghèo, dông
bào dan tc thiêu so, các vOng khó khàn dixgc chü trQng.
Ben canh nh€1ng kt qua dat diigc, tinh Quàng Trj con nhng khó kh.n do
khI hu kh&c nghit, hn han, lü 1iit thuing xày ra, dja hInh phiirc tap, vüng sâu,
vüng xa, mien nüi, do là nhUng yeu to ye tir nhiên ãnh hix&ng den di song kinh
t - xà hi, dc bit là h nghèo và các dôi tlxclng chInh sách khác.
2. TInh hInh chung v hot dng üy thác
a) ThuIn 19l
- Hoat dng tin diing chInh sách xã hi và hoat dng üy thác luOn nhn
ducic si,r quan tam chi dao và üng h cüa cap üy, chInh quyên dja phuong các cap,
Ban dai din Hi dOng quàn tn Ngân hang ChInh sách xä hi (NHCSXH) tr tinh
den huyn. Dc bit, tr khi Co Chi thj so 40-CT/TW ngày 22/11/2014 cüa Ban BI
thu ye tang cuOng sir lânh dao cüa Dãng dôi vOi tin ding chInh sách xâ hi, cap
üy dâng, chinh quyên các cap, các ban, ngành, doàn the dã xem vic chi dao
thrc hin tin diing chinh sách là mt thim vii tr9ng tam, xuyen suôt và duçic
dua vào kê hoach hành dng cUa ci quan, don vj.
- Float dng üy thác cho vay dã duqc 04 t chirc chInh trj - xã hi (Hi Lien
hip Phi nCr, Hi Nông dan, Hi Cru chiên birth, Doàn Thanh nién Cong san H
ChIn Minh) thuOng xuyên quan tam phôi hqp vOi NHCSXH th'çrc hin các ni
dung duçic üy thác; phát huy duqc nhtng diem manh cüa to chOc chInh trj - xä hi
(CTXH) có mng hr&i, can b 0 tat cà các xã, dc bit có chi hi hoat dng 0 thôn,
bk... gân dan nhât cong tham gia gOp süc trong yjéc tuyên truyén, bmnh xét cho
vay; giám sat sü dicing vOn vay; dOn dôc ngu0i vay trá nq, trà lAi; vn dng t viên
thrc hành tiêt kim, tao nguôn h trq cho vic trã lâi, trà ncr NHCSXH và tao 1p
vOn tir cO; huOng dan each thi'rc san xuât, lam an dat hiu qua; tham gia yà giám
sat vic thirc hin cOng khai, dan chü, mirth bach trong viêc sü ding nguôn 1irc
cüa Nba rnthc cho mic tieu giàm nghèo bn vüng, nâng cao thu nhp, n djnh
cuc song, gop phân xây dmg nông thOn m0i và dam bào an sinh xã hi.
b) Khó khán
Can b t chirc CTXH ducrc phân cOng chuyên trách theo dôi cong tác üy
thác thi.rOng xuyên có sir thay di, không duçrc b sung kjp th0i, do do dã ânh
huOng den vic trién khai thrc hin nhim vu üy thác và cOng tác chi dao, kim
tra, giám sat hoat dng dOi v&i to chi'rc CTXH cap dix0i.
2
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II. KET QUA TH1J'C HIN HOST DQNG UY THAC THEO VAN BAN
THOA THUAN sO 39481VBTT
1. Kt qua thrc hin hoit dng üy thác cho vay h nghèo và các d61
trçYng chInh sách khác
Trong 5 näm qua, các chuong trInh tin dung và du nçi tin dicing chinh sách
xa hi ma NHCSXH thrc hin cho vay ày thác thông qua các to chüc CTXH
ngày càng tang. NAm 2014, thirc hin ày thác 12 chuxxng trInh tin diing vâi tong
du nçi ày thác là 1.666 t' dông. Tr nãm 2015-2020, thirc hin them 5 chuong
trInh tin ditng m&i3, dua tin diing ày thác len tâi 17 chixo'ng trInh.
Tong ngun vn tin dung chinh sách xa hi dn 30/4/2020 dat 2.720 t
dng, tang 1.029 t' dông so vii cuôi näm 2014, toe d tAng trung bmnh quãn
hang näm dat 12,2%. Trong do, ngun vn ngân sách dja phucmg chuyên qua
NHCSXH tinh ày thác cho vay d?.t 95,3 t dông, tAng 65,6 t dông, tAng gap 3,2
lan so vôi cuôi nAm 2014.
Ben canh do, d phü hçip v&i qua trInh phát trin san xut cüa các mô hInh
kinh doanh cn dâu tu dài han, Chü tjch Hi dông quán trl NHCSXH dA ban
hãnh Quyêt djnh so 12/QD-Hf)QT ye vic nâng murc cho vay và thai han cho
vay thi da dOi vOi h nghèo vâi müc cho vay tôi da là 100 triu dng, thai han
cho vay tôi da là 120 tháng; nâng müc vay tôi da là 100 triu dông/01 lao dng
dôi vai cho vay h trg t?o vic lam, duy trI và ma rng vic lam quy djnh tai
Nghj djnh sO 74/2019/ND-CP.
a) Dwnçtáy thác
Trong giai doan 2015-2020, thng doanh so cho vay theo phuong thàc ày
thác thông qua 04 to chüc CTXH dat 4.027 t' dông, vâi hon 130 nghln krçit h
nghèo và cac dôi tuçing chinh sach khác &rçic vay von; tong doanh s thu nçi dat
2.987 t' dông (bang 74% doanh so cho vay).
Dn ngày 30/4/2020, t6ng du nq th%rc hin theo phiro'ng thàc cho vay üy
thác là 2.706 t dông, chiêm 99,6% tong du nçi NHCSXH tinh; tAng so vOi nAm
2014 là 1.040 t dông, tôc d tAng tru&ng bInh quán hang nAm dat 12,4%, vâi
67.339 h dang cOn du nc tai N}ICSXH, du no bInh quânIh là 40,2 triu dng,
tAng 16,3 triu dOng/h so vai cuôi nAm 2014. Trong do:
- Hi Lien hip Phu nü: Tng du nçi ày thác 1.138 t dng, chim t
tr9ng 42%/Tong du nçi ày thác, tAng 376,6 t' dông so vâi nAm 2014, vri 28.277
ho cOn du ng.

' Cho vay h trçl hO nghèo xãy dyiig nhà ô phông, tránh bo, It khu vrc min trung theo QuyEt djnh s
48/2014/QD-TTg; cho vay hO mi thoát nghèo theo Quyêt djnh so 28/2015/QD-TTg; cho vay hO trq nhà doi
v&i H nghèo theo QuyOt djnh so 33/2015/QD-TTg; cho vay nhà a xà hOi theo Nghj djnh sO 100/2015/ND-CP;
cho vay hO trc phát trin kinh t - xà hOi vüng dan tOc thiOu sO và min ncii giai doan 2017-2020 theo Quy& djnh
sO 2085/QD-TTg.
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- Hi Nông dan: Tng du nçi ày thác 852 t' dng, chim t trçng
31%/Tong dii ncr ày thác, tang 273,6 t dông so vci nám 2014, vôi 21.687 h
con dii ncr.
-Hi Cru Chin binh: Tng dii nq ày thác 452 t' dng, chim t trçng
1 7%/Tong dii nq ày thác, tang 218 t' dOng so vth nãm 2014, vói 10.858 h cOn
duncr.
- Doàn Thanh niên: Tng dix nq ày thác 264 t dng, chim t trçng
10%/Tng dii nq ày thác, tang 171,8 t dng so vth näm 2014, vói 6.517 ht cOn
dix ncr.
b) ChaAt lirrng dir nç üy thác
Trong giai dotn 2015-2020, cüng vi vic tang tnu&ng tin diing, cht
hrçrng tin diing chInh sách xA hOi thu&ng xuyên thrçrc càng cô, nãng cao vâi
nhiu giãi pháp tIch clrc, sang tao mOi Va duqc thirc hin dông b tir cap tinh den
cp co s&. Do do, ncr qua han giãm dan qua các nàm, t' l ncr qua han näm sau
thp hon näm tnr&c, s mOn vay 3 tháng không hoat dng giâm dan, dä hoat
dng tth lai và duy trI hang tháng, t 1 thu lãi tang dan qua tirng nàm, gop phân
bâo toàn nguôn von tin diing chInh sách. Hoat dng ày thác càa các to chüc
CTXH dâ cO nhiu chuyên bin tIch circ, dem lai hiu qua cao, the hin s1r quyêt
tam và vào cuc càa các to chüc CTXH các cap. Nh?r vy, chat hung hoat dng
tin ditng chinh sách xã hi tai xä luôn gilt vltng chat li.rcing xep loai tOt, v&i diem
châm tai th?yi dim 31/3/2020 cao nht toàn h thng.
Ti'r t l ncr qua han 0,33%/di..r ncr ày thác qua các t chüc CTXH cui näm
2014 giâm xuông cOn 0,08% thri diem 30/4/2020, t l giãm 0,25%, vth so dix
ncr qua han là 2,3 t)' dOng, giám 3,3 t) dOng so vói nàm 2014, dc bit dixa 01
don vj huyn không cO ncr qua han (Huyn Vinh Linh). Trong dO:
- Hi Nông dan: Giám 1.563 triu dng ng qua han so vài cui nàm 2014,
sO dii ncr qua han hin nay là 629 triu dông, chiêm 0,07% tOng dii ncr, giâm
0,3% so v&i cuOi näm 2014. Co 95/123 Hi cap xâ khOng có ncr qua han, chiêm
77% Hi ày thác.
- Hi Lien hip Phii nit: Giám 1.208 triu dng ncr qua han so vi cui
näm 2014, sO dix ncr qua han hin nay là 1.056 triu dOng, chiêm 0,09% tOng dix
ncr, giãm 0,2% so vri cuOi näm 2014. Co 103/125 Hi xã không có ncr qua han,
chiêm 82% Hi ày thác.
- Hôi Cru Chin binh: Giàm 439 triu dng nq qua han so v&i cui nàm
2014, so dii ncr qua han hin nay là 400 triu dOng, chiêm 0,09% tOng dix ncr,
giàm 0,27% so vOn cuôi näm 2014. Co 93/105 Hi xâ khOng có ncr qua han,
chiëm 89% Hi ày thác.
- Doàn Thanh niên: Giâm 61 triu dng ncr qua han so vOni cui nàm 2014,
sO dix ncr qua han hin nay là 201 triu dông, chiêm 0,08% tng dii ncr, giâm
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0,21% so vài cué,i näm 2014. Co 74/84 Hi xâ kbông có nq qua hn, chim 88%
Hiüythác.
Dn 3 0/4/2020, con 764 mon 3 tháng không hot dng, vOi s tin dii ng
là 19,3 t dng, giàm 746 mon so vOi nàm 2014. Trong do: Hi Nông dan 292
mOn, s' tin 6,7 t dng; Hi Lien hip Phii nct 223 món, so tiên 5,8 t5' dông;
Hi Cçru chin binh 156 món, s tiên 4,2 tr dông; Doàn Thanh niên 93 món, so
ti&n 2,6 t ctông).
c,) C'ht 1w9ng hogi d3ng T TK& VV
Xác djnh cht li.rçing boat dng T TK&VV là yu t quy& djnh dn cht
hrçing tin ding cüa don vi, các to chüc CTXH nh.n üy thác luôn chü tr9ng cOng
tác kim tra, giám sat, dánh giá, phãn tIch chat li.rçing hoat dng cüa To TK&VV
djnh kS' hang tháng, kt qua xp loai dirçic cong khai ngay tai mi phiên giao
djch tai xà. Qua dO, khen thi.thng, dng viên khIch 1 kjp thai các To TK&VV co
cht huqng hot dng tM. Dng thai, kiên quyêt kin toàn, thay the Ban quãn l
T TK&VV chit hxçng hoat dng yu kern, nha v.y chat hrçxng hoat dng cüa
các T TK&VV ngày càng &rçyc nâng cao.
Ben canh do, d thuân igi cho vic hot dng và quán 1 cüa To TK&VV,
däc bit trong cong tác sixth hot djnh kS' cüa to. Trong thai gian qua, cong tác
kin toàn, chia tách, sap nhp To TK&VV theo hi.r&ng lien cii, lien kê (to theo
ci1m dan cii lien k) duçc thc hin dng b trong toàn tinh và so dO bOa sau khi
kien toan de tiep tiic theo doi. Qua do, Ban quan ly To TK&VV da nam ducic
các thành viên trong T TK&VV, thumg xuyên to chüc sixth hoat To TK&VV,
giüp di nhau trong vic sir dvng von vay có hiu qua, dOn dôc np lâi, gui tién
qua To TK&VV hang thang kjp thai, nh6 vy hoat dng cUa To T&VV dã di
vào né nép, On djnh và Co chat lircing.
A

A
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T& 2.221 T TK&VV cui nàm 2014 NHCSXH dâ phi hqp
cac t
churc CTXH quyêt liit kin toàn, sap nhp và den nay cOn 1.836 To TK&VV,
giâm 385 To TK&VV so
cuôi nàm 2014. So tO khá, tot tang len rO rt và so
tO trung bInh, yêu kern giãm và den nay không cOn. Theo ket qua châm diem
phân loai To TK&VV den du nãm 2020, so tOt chiêm 96,5%, t 1 to tot tang
6,5% so vâi cuOi nàm 2014; khá chi chiêm 3,5%; không con to xêp 1°ai trung
bInh và yêu kern, giám 88 tO xêp l°ai trung bInh và 3 tO xep loi yeu kern so vai
näm 2014. Vói 1.705 tô/1.836 to không cO nçi qua han, chiêm 93% tOng sO To
TK&VV. Dir nçv bInh quân là 1.487 triu dOng/Tô, t.ng 737 triu dông/Tô so
vai narn 2014; So thành vien cOn dii nçi bInh quânfTô TK&VV là 37 thành
vien/To, tang 7 thành viên/Tô so vói näm 2014; Dii no bInh quân là 39 triu
dOng/h, tang 14 triu dông/ho so vai nAm 2014.
vai

vai

to

to

Dn nay, 100% t có dii s6 tin glri và 99,9% t6 viên tham gia gài tin
kim thông qua To TK&VV. Tir bInh quãn so dir tiêt kirnIdx.r nçi hO dt 497
nghIn dông/h tang len dat 2,5 triu dông/h, tang 2 triu dng/hô, vâi so dir

tit
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ti&n gi'ri dn 30/4/2020 dat 169 t) dng, tang 134,4 t dng và g.p 4,8 lan so vâi
cui näm 2014.
2. Nhthig kt qua dt thrqc
2.1. V thi1c hin ni dung thôa thun

a) Cong tdc tuyên truytn, vin dng
To chüc CTXH các cp dy manh cong tác thông tin, tuyên truyn, ph
bin chü trinng, chInh sách cüa Dãng, Nhà nrâc ye tin diing chInh sách xâ hi,
các quy djnh cüa NHCSXH, cüa t chirc CTXH trong hot dng Uy thác diiài
nhiu hInh thüc dôi mâi, da dng và phong phü nhiz:
- Thông qua các phrang tin thông tin dai chüng (dài, báo): Thirc hin
dãng tái tin, bài, ãnh v hoat dng üy thác trên Website các tO chüc CTXH, báo
dài Trung uong và dja phucmg. Thi.rng xuyên tuyên truyên, nêu giicing các diên
hInh tiên tin trong s1r dung von vay du ttx san xuât kinh doanh hiu qua, vuo'n
len thoát nghèo... d khuyn khIch, dng viên các hi viên manh dan vay vOn, tçr
lrc vucin len.
- Thông qua phát tài lieu, các bui giao hxu, t9a dam, các bui sinh hoat
chi hi, hçp T TK&VV, hçp thOn, các buôi tp huân nghip v11, các buôi hçp
giao ban tai Dim giao djch xâ,. . dê tuyên truyên ye các chixcmg trInh tin diing
dang trin khai, nâng cao thüc cUa ngix?.ii vay trong vic vay và trà nçi ngân
hang, thtrc hin quy ixàc cüa to; tu van, huOng dn giüp ngu?i vay nâng cao hiu
qua sir dirng von cüng nhi.r nâng cao nghip v11 üy thác cho can b to chi'rc
CTXH và Ban quân 1 To TK&VV.
- Thrc hin 1ng ghép cOng tác thông tin tuyên truyn v tIn diing chInh
sách vâi các buôi hçc tp chuyên giao ky thut và khoa bce cong ngh mói trong
ehän nuOi và trông trçt cüa Tram khuyên nông, khuyên lam, khuyn ngu do các
dja phuong to chüc cho ngui dan, qua do dA giñp chInh quyên dja phuong và
ngui dan hiêu và thirc dixçic trách nhim cüa mInh trong vic to chirc, triên khai
th%rc hin cüng nhi.r cp nht kjp thOi các thông tin mâi ye tin dung chInh sách.
b,) COng tác kim tra, giám sat /zo(it d3ng cüa TJ TK& V
To và to viên To TK& VV

Ban quân 1j

COng tác kim tra, giám sat hoat dng tin ding chinh sách dã và dang phát
huy hiu hrc, hi.0 qua, là giâi pháp quan tr9ng trong vic nâng cao chit krçing
hoat dng, git v€ng k' cuong, k' luQt diêu hành. Trong 5 nàm qua các t chüc
CTXH nhn üy thác các cap dâ phOi hqp vâi NHCSXH các cp thirc hin t&
cong tác kiem tra, giám sat hot dng cüa To TK&VV, Ban quân 1 T TK&VV
và to viên To TK&VV, cii the:
- Thrc hin giám sat toàn din các hoat dng cüa T TK&VV theo dñng
Quy chê ye to chirc và hoat dng cüa T TK&VV, trtrc tip tham gia hp và chi
dao các buOi hp TO TK&VV theo dñng quy djnh.
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- Th%rc hin giám sat và don d& Ban quân 1 T TK&VV thrc hin dung
các thim v11 duqc üy nhim theo Hçrp dông üy nhim dã k vói NT-IC SXI-I.
- Thirc hin t& cong tác kim tra vic str diing vn vay cüa 100% các mon
vay mói trong vOng 30 ngày k tr ngày NHCSXH giãi ngân cho h vay.
- Don dc Ban quán 1 T TK&VV giám sat vic sü diing v6n vay dung
miic dIch và cO hiu qua, trâ nq, trã lãi, thirc hành tiêt kim... cüa to viên.
- Giám sat các phiên giao djch, các hoat dng giao djch cüa NT-ICSXH tai
xà; giám sat, bâo quãn các ni dung Cong khai cUa NHCSXH tai Diem giao
dch; giám sat các hott dng cüa N}ICSXH tai h vay, To TK&VV.
- Thông báo kjp thii cho Ngân hang non cho vay v các tnthng hçip sü
diing vn vay bj rüi ro do nguyen nhân khách quan (thiên tai, djch bnh, hOa
hoan, chit, mt tIch...) và rüi ro do nguyen nhân chü quan (sir diing vOn vay sai
miic dIch, ngix?yi vay trn,...) d co bin pháp xr 1 thIch hcip.
Trong giai doan 2015 - 2020, các t chirc CTXH nhn üy thác cp tinh,
cp huyn t chirc kiêm tra 180 luçit huyn, 2.425 luçit xâ, 2765 lisgt TO
TK&VV. Thông qua cong tác kiêm tra, giám sat dâ kjp thôi näm bat vrâng mac,
tn ti d giâi thIch, tuyên truyên cho hi viên và kjp th?ji chân chinh, khäc phc
nhtrng sai sot, ton tai tai con s&.
c) Các hoçit d5ngph6i hçtp thrc hin càng NHCSXH
- TIch crc phi hqp v&i NHCSXH và chInh quyên dja phucing d giâi
ngân nhanh chóng, thun igi von vay den các dôi tuqng thii hu&ng, cUng nhu
quán 1 nçi vay, don doe thu hôi non den han, cho vay quay vOng kjp thi; th?c
hin các bin pháp xà 1 các trixing hqp nq chây ', nq qua han, ngui vay bO di
khOi dja phuong, các khoân nq bj rüi ro do nguyen nhân khách quan; thirc hin
Cong tác dôi chiêu, phân tIch nçi vay NRC SXH cüa khách hang.
- Tai phiên giao djch chü dng phi hçip vOi NHCSXH rà soát kjp thii xir
1, don dOe thu hM nçi, han chê thi da phát sinh kh uOc 3 tháng khOng hoat
dng và h vay bô di khOi noni cii trü, chü tr9ng cong tác kiêm tra bang kê mu
13/TD cUa TO TK&VV và thrc hin châm diem, cong khai xp 1oi T TK&VV
ngay tai phiên giao djch xä.
- Thuàng xuyen trao di, cp nht thông tin, k& qua thirc hin cüng nhu
các khó khàn, vung mac ti'r tinh den con s& duOi vOi nhiu hInh thi'rc nhix giao
ban trirc tuyén, nhóm zalo chi dao diêu hành. Qua do, kjp thi nm bt và dixa ra
các giãi pháp thao g, dOng thôi kin nghj vOi chInh quyn, cac donn vi có lien
quan dê giãi quyêt khó khän cho con s&.
- Hang nãm, các t chirc CTXH các cp dã tIch circ chi dao xay dirng và
ding k các mO hmnh dr an gän vOi chuyên dOi cay trông vt nuOi, phat trin
kinh tê, giâi quyêt vic lam. Trên con sO do, NHCSXH tinh chi dao các PhOng
giao djch xem xét, thâm djnh cho vay d6i vOi nhüng dir an phü hqp, dam báo
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quy djnh và dâ thrc hin cho vay gn 300 mô hInh, vôi s tin gn 15 t dng.
Cong tác tu vn, hu&ng dn xây dirng và nhân rng mô hInh san xuât, kinh
doanh din hInh, giüp nhau yuan len thoát nghèo và lam giàu chInh dáng duçic
quan tam thirc hin.
- Tham gia tIch c1rc và ph& hqp t chàc thành cong các Hi ngh, hi thi lien
quan dn hott dng tin ding chInh sách xã hi nhu: H)i thi "nghip viii giOi, tài
näng van ngh các cap"; Hi nghj tong kêt "Dánh giá 15 näm hoat dtng tin dung
chInh sách xâ hi các cap"; Dc bit, dat k& qua qua trong cuOc thi "Tim hiêu ye
thrc hin Chi thj s 40-CTITW", vâi 01 giái nhât và 01 giãi nhI toàn quôc. Qua do
tao nén các dcit sinh hot chinh trj, ehuyên môn, vAn hóa vAn ngh sâu rng, tuyên
truyn hInh ãnh hoat dng cüa NHCSXH và kêt qua thrc hin tIn dung chinh sách
xâ hi dn cp ày, chInh quyn và nguñ dan trén dja bàn cá nithc.

2.2. V thrc hin trách nhiêm cüa các Ben
a. Track nhiêm cüa các t chá'c CJXH nhn áy thác
- T ehirc thirc hin t& các ni dung ày thác dirge NHCSXH ày thác và t
ehàc triên khai dông b den các tO chàc CTXH cap co sâ. Quan tam rà soát,
phân cOng, phân nhim cii the cho b phn can b chuyên trách theo dôi hoat
dng ày thác, ehà dng phôi hgp vâi NHCSXH dê triên khai; thrc hin nghiêm
tàc quy djnh Ban ThuOng v1i tO chüe CTXH cap xã không kiem nhim Ban quãn
I To TK&VV.
- Xây dirng và thirc hin k hoach kim tra, giám sat hang nAm v hoat
dng nhn ày thác, hoat dng càa To TK&VV, hoat dng vay vOn và sà diing
von vay càa các h vay. PhOi hcip to chüc t3p huân nghip vii ày thác cho can b
to chüc Hi, doàn the các cap và Ban quãn l To TK&VV. Trong giai doan
2015-2020, dA to chüc dirge gân 450 1&p vol han 22 ngàn hrgt hçc viên duqc
dào tao, bao gôm Can b to chüc CTXI-1 các cap và Ban quàn l To TK&VV.
- PMi hgp t chüc giao ban theo djnh k' nhu: Cp xA, T TK&VV 01
tháng/lân tai Diem giao djch xA; cap huyn 02 tháng/lân; cp tinh 03 tháng/l.n.
Djnh k' hang nAm, tO chàc Clxi-! cap tinh, huyn t chüc so, tng kit, dánh giá
kêt qua thc hin ày thác, nhüng wOng mac, tn t?i và tir do phát huy nh&ng kt
qua dat dirge, dê ra các giâi pháp thirc hin khAc phiic trong thOi gian tOi.
b. Track nhiêm cüa NHCSXH
- Hang nAm th%rc hin tot cOng tác huy dng ngun vOn, cung àng dy dü,
kjp thOi nguôn vOn cho vay dOi vOi h nghèo và các dOi tugng chInh sách khác
theo chi tiêu k hoach dirge giao hang näm; tao diêu kin cho các to chüc CTXH
thirc hin tot ni dung nhn ày thác dã k két.
- Trin khai mt each bài bàn và kjp thai các vAn bàn nghip vçi, nht là
khi có thay d&, bô sung ye chà tn.rang, chInh sách tin ding cho các tO chàc
CT)U-1 nhn ày thác các cap dé các ni dung cOng vic dirge triên khai mt each
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thông su& vâ hiu qua nht; chü dng t chüc giao ban djnh kS' d nm bt tInh
hInh, kjp th?yi tháo g khó khãn vithng mac phát sinh.
- Thanh toán dy dü, dung kS' han phi üy thác cho to chrc CTXH nhn üy
thác các cap. Trong giai doan 201 5-2020, tOng so tiên phi üy thác NHCSXH tinh
dã chi trâ cho các t chi'rc CTXH các cap là hn 56 t5' dông theo dung van bàn
thôa thun. Cüng vi do, tng s tin hoa hông dã chi trã cho Ban quàn 1 To
TK&VV hcin 122 t' ding, s ti n hoa hông bInh quân 01 To là hin 1 triu
dông/tháng.
3. Tn ti, hin ch và nguyen nhân
Trong giai doan 2015-2020, boat dng Uy thác vay vn trên dja bàn tinh
dã có nhiu chuyn bin tIch circ, dem lai hiu qua cao, the hin sir quyêt tarn và
vào cuc cüa các to chrc CTXH các cap. Tuy nhiên, tai mt so dja phuong, tai
mt s th chüc CTXH nhn üy thác các cap, vic thirc hin hoat dng üy thác
cho vay h nghèo và các dôi tlrçing chInh sách khác vn cOn ton tai, han chê.
3.1. Tn ti, hn ch
- MOt s noi chi có mt (hoc hai) th chüc CTXH tham gia hoat dng üy
thác, khOng phát huy di.rçic the manh cüa các to chirc CT)(H cOn 1i và khOng tao
dng lirc thi dua giOa các don vj nhn üy thác. Den 3 0/4/2020, toàn tinh cOn 63
don vj cap xã cüa 03/04 to chirc CTXH chua tham gia boat dng üy thác vâi
NHCSXH. Trong dO, Hi nông dan cOn 2 xâ, Hi Ciru chiên binh con 20 xã và
Doàn Thanh niên Cong san HO Chi Minh cOn 41 dcin vj cap xã.
- Cong tác kim tra, giám sat cua Ban quãn l T TK&VV và các th chi'rc
CT-XH nhn u thác mt so noi chua chat chê, vn cOn phát sinh các tru?Yng
hcip h vay bO di khOi noi cix trü khi dang cOn nçi NHCSXH, d&n den rat khO
khän trong cong tác thu hôi cCng nhu xü 1 nci. Mc dü, trong thôi gian qua
NHCSXH tinh dä chü dng thirc hin nhiêu giãi pháp nhix phôi hcip vOi Cong an
tinh, COng an ngoi tinh dê diéu tra, xác minh thOng tin dOi vi h vay von dang
cOn di.r no tai NRC SXI-I dä bO di khOi noi cix trü, tuy nhiên den nay vn cOn 52
h vay vOn bO di khOi ncii ctr trü, vi sO tiên gOc là 1,1 t ding chua xác minh
&rçc thông tin dja chi noi chuyên den cüa h vay.
- Cong tác tp hu.n nghip vi quãn l vn nhn üy thác chü yu do
NI-IC SXH chü dng thrc hin, các to chirc CTXH nh.n üy thác von vay cüa
N}ICSXH, nhât là các tO chüc CTXH nh.n üy thác cap huyn, xâ. chixa chü dng
thirc hin Cong tác dào tao, t3p huân nghip vi quán l vOn cho can b t chuc
CTXH cap xä và Ban quân l To TK&\TV mOi duqc kin toàn hoc chua hiu
cách thuc theo dOi, quân l có hiu qua nguôn von üy thác.
- COng tác 1ng ghep các boat dng h trq k' thu,t, chuyn giao khoa hoc
cOng ngh cüa các co quan nhà nithc và các to chirc CTXH vOi ngun vn tin
dtng chInh sách vn cOn hn chê, chua phát huy tOi uu hiu qua sir diing v6n vay.
3.2. Nguyen nhân cüa tn ti
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a. Nguyen nhân khách quan
Thrc hin chü truong sap dja giOi hành chInh dà hInh thành cac xâ quy
mô hrn, dja bàn rng nên diz nçi iiy thác ngày cãng tang, so luçng khôi lixqng
cong vic üy thác cüa các to chixc CTXH ngày mt 1n. Trong khi do, hrc li.rçmg
can b t chüc CTXH cp xã cOn hn chê, khôi lugng cOng tác hi nhiêu, cong
tác üy thác vri NHCSXH thirc hin kiêm nhirn, vi 4y ânh huàng không nhO
den cong tác triên khai thim vil Uy thác và chat luqng hot dng cty thác,nhât
là ti các huyn mien nüi, vüng sâu, vi1ng xa, vOng dông bào dan tc thiêu so.
b. Nguyen nhân clzü quan
- Mt s t chtrc CTXH chua sp xêp, bô trI hcTp l giia cong tác hi và
cOng tác üy thác, dn dn chira quan tam bô trI on dnh can b theo dOi chuyên
trách cong tác üy thác, nht là khâu kim tra, giám sat hot dng üy thác cüa to
chüc CTXH cp duâi và cOng tác kiêm tra, giám sat thirc tê si'r diing vOn cüa
ngiri vay sau khi giãi ngân; chua chü dng thc hin cong tác dào t?o, tp huãn
nghip vi quãn i von cho can b tO chirc CTXFI cap xA và Ban quán i To
TK&VV mâi dixçic kin toàn hoc chira hiêu each thirc theo dôi, quãn 1 cO hiu
qua nguOn von üy thác.
- Chira có b tiêu chI chAm dim dánh giá chit li.rcmg hoat dng üy thác
cüa các to chüc CTXH. Tü do, chua tao dng hrc mänh me cho các don vi nhn
üy thác trong tüng tO chirc CTXH cüng nhir gita các tO chüc CTXH khác nhau
trén cüng dja bàn thi dua phân dâu hoàn thành tot các ni dung cong vic dirge
üy thác. Hin nay, các to chirc CTXFI nhn üy thác thung lông ghép các tiêu
chI cUa hoat dng tin diing chmnh sách và hoit dông cüa t chüc CTXH dé thirc
hin dánh giá thi dua nên chira the hin rô vai trO cüa tin dicing chInh sách dOi vói
Ca nhân hay tp the di.rçic dánh giá, khen thuâng.
4. Dánh giá chung

4.1. Dánh giá hiu qua h09t d3ng üy thác trong thrc hin tin dyng
chinh sách xd h3i, gop phân thyc hin các chuong trinh myc tieu quIJc gia
- Nhüng k& qua dat dirge trong thai gian qua, khng djnh phuong thüc üy
thác rnt sO ni dung cong vic trong quy trinh cho vay vn dôi v&i h nghèo và
các dôi tugng chinh sách khác qua các to chüc CTXH là cách lam dung dan,
näng dng, sang tao; mt mO hInh hiu qua, rat dc trirng và mang tInh iru vit,
dâ huy dng dtrqc sue manh tOng hqp cüa cá h thông CTXH tham gia trong
vic triên khai tin diing chinh sách xA hi, chuyn tãi nguôn vn cüa Nba nirâc
den hang nghIn ngithi nghèo và các dOi tuqng chinh sách khác, giüp d h9 bit
scr diing von vay, nâng cao thu nhp, On djnh cuc sOng, gop phân thirc hin miic
tiêu quOc gia giâm nghèo bn vüng, xây drng nông thOn mói và dam bâo an
sinh xa hi. Dông thii, cOn phát huy dugc th manh cüa các t chirc CTXH,
nhât là trong cOng tác thông tin, tuyên truyên, 4n dng, giám sat và phãn bin
xâ hi trong vic thirc thi chü tnrong, chmnh sách cOa Dãng và Nba nithc.
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- Ngu6n von tin ding chInh sách dâ drçic dâu tu den 125/125 xã, phmg,
thj trn, 814/814 thôn và duçic thi;rc hin giâi ngân, thu ng, thu lâi ngay tai các
Dim giao djch xã, dông thai v9i mang luâi 1.836 To TK&VV phü kin tai các
thôn dã giüp h nghèo và các dii trçing chInh sách khác tiêp cn di.rçic vói chinh
sách tin di;ing - tài chInh cüa NHCSXH thun lqi, nhanh chóng, tiêt giãm &rçlc
thii gian và chi phi di 1ti. Vic cho vay thông qua To TK&VV dâ. &rçlc thi;rc
hin cong khai, dan chü, tang ctx&ng sir doàn kêt, tInh lang, nghTa xóm, nâng cao
trách nhim cüa ngi.r?iii vay trong vic thirc hin nghTa vi;i vói Nhà nuâc, trã nçi
NHCSXH.
- Ngun vn tin di;rng chinh sách üy thác qua các t chüc CTXH nhn üy
thác giai doan 2015-2020 dâ gop phân giüp cho hon 130 nghIn lizqt h nghèo,
h cn nghèo, h mâi thoát nghèo diiçic vay vOn phát triên san xuât kinh doanh
và cüng viii nhiêu nguOn 1i;rc khác dã gop phân giOp hcm 10.000 h vixqt qua
ngixông nghèo; gop phãn giãm t l h nghèo, cn nghèo tiêp c.n da chiêu giai
don 20 16-2020 ti'r 15,43% xu6ng con 8,08% (giãm 7,35%); giãm t 1 h cn
nghèo tfi 7,10% xuông cOn 6,47% (giãm 0,63%); thu hOt và tio vic lam cho
han 7 nghIn lao dng có vic lam và thu nhp on djnh, trong do giOp gân 200 lao
dng thric vay von di lao dng tai rnxc ngoài theo hçip dông; giOp cho han 16
nghIn h gia dInh ti các xâ vOng khó khãn duçic vay von dê SXKD; ho trçl cho
hon 11 nghln hrçit h9c sinh, sinh viên cO hoàn cãnh khó khãn di.ric vay von dê
trang trài chi phi hçc tip; dâu tu xây di;rng trên 46 nghIn cong trInh nithc sach và
cong trInh v sinh môi tnx&ng; trên 2 nghIn can nhà & cho h nghèo; hon 300 can
nhà & xä hi gop phân xây dimg do thj ngày càng van minh, hin dai,...
4.2 Dánh giá hiu qua hoit dng ãy Iliac Irong xây dtng b3 may và
hort dôngphong trào cüa các to clzá'c CTXH nhçin ãy Iliac
- Thông qua cOng tác Oy thác cho vay gop phn xây dçmg b may và hot
dng phong trào cOa các tO chirc CTXFI nhn Oy thác; thu hOt them nhiêu hi
viên, doàn viên tham gia; lam cho hot dng cOa các to chüc CTXH nhn üy
thác them da dng và phong phO han; tü do can b các to chüc CTXH có them
diêu kin gân dan han, và hot dng hiu qua han; thi;rc hin chüc nàng, nhim
vi cOa tO chüc hi, doàn th tOt han; näng li;rc cOa can b hi, doàn th &rcic
nâng cao, nhât là tai các vOng sâu, vOng xa. Các tO chüc hi, doàn the các cp cO
them nguôn kinh phi hot dng và thi;rc hin tOt han vic lông ghép các chuang
trInh, ké hoch cUa hôi, doàn the vài chtxang trInh vay von tin di;ing chinh sách.
- Vic gn chit luçrng hot dng nhn Oy thác vào các chi tiêu thi dua cOa
to chrc CTXH dâ to dng lirc thüc day nâng cao chat h.rçing Oy thác cOa t chirc
CTXH các cap, dOng th&i giOp cho phong trào cOa to chüc CTXH them sôi ni,
phong phO; cong tác kiêm tra, giám sat duçic thiic hin tot han; có nhiu nguii
tham gia hem tra, giám sat vic sir diing vn vay cOa ngi.r&i vay và huâng din,
giOp d ngu&i vay sü di;ing vOn vay dOng mi;ic dIch, cO hiu qua d có ngun trà
nq, trã lâi ngãn hang.
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- Tao si dng thun cüa các cp u dàng, chInh quyn, sij üng h cüa các
t.ng lop dan eli, sir doãn kt than ái giüp d nhau cüng phát triên kinh té, sir phát
trin bn vüng cüa các t6 churc doàn th trong dan cr, chông &rçlc nan cho vay
nng lãi trong nông thôn. Dng thii, tao niêm tin cüa nhân dan vol sir lãnh dao cüa
Dâng và ChInh phü ye cong cuc d& m&i dat niiOc, quyêt tam xoá dói giãm nghèo.
- Thông qua ngun vn tin diing chInh sách xã hi gop phn cüng c boat
dng cüa các t chüc CTXH tai co sO, gãn két cong dông dan cii thông qua hoat
dng cüa các T TK&VV, nguôn von tin ding chInh sách xã hi giüp nhân dan
barn dat, barn khOm, âp 0 các vüng khó khän, vüng sâu, vüng xa; dông th0i giüp
ehinh quyn Co sO hoach djnh, djnh htrOng phát trin kinh tê cho dja phlxong,
gi11p các t chüc CTXH gän bó, gân gui hon vth nhân dan, hi vién cüa hi,
doan the.
- Tang cuOng và cüng c lông tin cüa ngu0i dan vol Dãng và Nba niiOc;
thtrc hin dirge co chê cong khai tCr Co sO vol phuong châm "Dan biêt - Dan bàn
- Dan lam - Dan kiêm tra" dam bào von den dung dja chi nguOi thii huOng, tiêt
kim chi phi giao djch cho Ngân hang và khách hang..., gop phân dam bão an
sinh xa hôi.
III. NH(YNG BA! HQC KINH NGHIM

Sau 05 nãm t chüc thirc hin üy thác cho vay h nghèo và các di tl.rgng
chInh sách khác có the rut ra nhUng bài hçc kinh nghim sau:
1. Sir lAnh dao cüa cp üy, chInb quy&n các cp dc bit là chInh quyn
cap xà, s11 vào cuc cüa chInh quyên cap âp và s'r phôi hqp chat chë giüa
NHCSX}-I vol các to chüc CTXH là yêu to quan trQng nhât, tao nén thành cong
và kêt qua cüa cOng tác üy thác tin ding chInh sách xã hi; lam tot cOng the vn
dng, tuyên truyên, phát buy tinh than cbü dng, trách nhim cüa ngu&i dan nhât
là nguOi nghèo, h dông bào dan tc thiêu sO và nhUng h thuc vüng sâu, vüng
xa, vüng khó khän.
2. Phâi phân công, b6 trI can b dung nguOi, dung vic, dam báo on djnh
can b lam üy tbác CO dü näng Iirc, trinh d, nhit tInh trách nhim dê to chOc
thirc hin Uy thác 0 các cap Hi. Coi tr9ng cong tác dào tao, tp huân nghip vii
cho can b Hi và can b To TK&VV, dông thOi lam tot cOng tác huOng dn
each th(rc to chcrc san xuât, kinh doanh cho h nghèo và các dôi tuqng chinh
sách khác và trao dOi kinh nghim sir diing von hiu qua.
3. T chCrc CTXI-I các cAp phãi tIch circ vào cuc, chi dao các don vj trlrc
thuc, dc bit là cap xã nh.n thüc day dü trách nhim cüa mInh trong th?c hin
boat dng nhn üy thác vol N}ICSXH và lam tot các ni dung cOng vic üy thác.
Tang cuOng cong tác kiêm tra, giám sat cüa các to chüc CT)U-1 các cAp trong
triên khai boat dng uy thác cho vay h nghêo và các dOi tuqng chInh sách khác
t?i co sO nâng cao chat luqng hoat dng üy thác, ngàn ngira tiéu circ phát sinh.
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4. Phài thtthng xuyen cüng c& nâng cao cht luçing hot dng các T
TK&VV, dc bit là các To hoat dng chat lisçing giâm süt, không hiu qua. Duy
tn T TK&\TV theo cvm dan cu 1in k, bInh chçn T trtxông và Ban quãn 1 To
TK&VV Co näng hrc nhit tInh, uy tin; thijc hin tot vic cong khai, dan chü
trong hoat dng vay vOn; phát huy vai trO trách nhim, tInh chü &ng, sang tao
Cüa can b, hi viên, to viên tO TK&VV trong vic thrc hin và chap hành chInh
sách tin dung ixu dài.
5. Phát buy vai trO cüa Tru&ng thôn trong ph6i hcTp thrc hin boat dng
üy thác tai CO sO, nht là cOng tác tham gia hgp bInh xét tai To TK&VV, kiêm
tra sau khi cho vay, don doe xr 1 thu hOi nç xâu, khó dOi gop phân nâng cao
chat luçrng boat dng üy thác.
6. Nêu cao vai trO, tinh th.n trách nhim cüa ChÜ tjch UBND cp xã trong
t chc vn hành boat dng tin dung chInh sách xA hi trên da bàn, trong do CO
ni dung chi do, kiêm tra, giám sat hoat dng nhn üy thác cOa các to chrc
CTXH cap xâ, là nhân t nâng cao chit hxqng boat dng Oy thác và hoat dng
tin diing chInh sách xã hôi.
IV. KIEN NGH!, DE XUAT
I. V co ch, chInh sách
- Cho phép tip t1ic thirc hin Chuong trmnh tin diing cho vay h mOi thoát
ngheo và Chucing trInh tin ding thtrc hin Chiên hzcic quOc gia ye nuOc sach và
v sinh môi tnrOng nông thOn khi bet thOi hn quy djnh (31/12/2020); dong th&i
cho phép kéo dài thOi gian h gia dInh dugc thii hi.r&ng chInh sách tin dicing dOi
vOi h rn&i thoát nghèo ke tir khi ra khOi danh sách h nghèo, h cn nghèo len
tôi da là 5 nàm. Nâng thOi h?n cho vay tôi da cüa chucing trInh cho vay h mOi
thoát nghèo len 10 näm dê phü hqp vOi chu k' san xuât kinh doanh cüa CáC ba1
cay trông, vt flUÔ1 Co thOi gian sinh truOng dài nhu trOng cay an qua, trOng cay
cOng nghip.
- MO rng di ttrçing cho vay: (1) chuong trInh cho vay hpc sinh sinh viên
CO hoân cánh khó khän v&i dôi tugng là h có müc sOng trung bInh. (2) MO rng
dôi ti.rçmg cho vay, b sung them ehirang trInh tin diing dEi nhüng h gia dInh
thuôc diên kho khän (khOng thuôc diên ho ngheo, hO can ngheo, hO thoat ngheo)
thrçic vay vOn dê mO rng, dâu tu phát triên san xuât, kinh doanh, gop phân day
lüi và ttrng buOc xóa bO tin ding den tai dja phucing.
Xem xét dii vOi các h gia dInh t?i các xâ vüng II dt chu..n nOng thôn
mOi tiêp tic dugc sir dicing nguOn von cho vay h gia dInh san xuât kinh doanh
tai vIing khO khãn theo Quyêt djnh 31 /2007/QD-TTg cüa Thu tuOng ChInh phO
them 01 nãm sau khi dat ehuân nông thOn mOi dê dam b xây dirng nOng thôn
mOi mang tInh ben virng.
- Cho phép thrc hin ch d chi trà ph cp cho TruOng thOn tham gia
quân 1 vOn tin diving chInh sách trén dja bàn theo chi dao và phân cong thim
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vçt cüa Chü tjch UBND cp xã - thành viên, trong do CO nhim vi thrc hin
kim tra 100% các mon vay mói trong vOng 30 ngày sau khi NHCSXH giãi ngân.
- Di v&i các dja bàn huyn mi&n nüi, vIng sau, vting xa, ving có t 1 h
dông bào dan tc thiêu so cao, trInh d dan ti-i cOn thâp, dé chat luçing tin dimg chinh
sách xâ hi dat chit lisçing cao dOi hOi can b to chüc CTXH, nhât là hi cap xã phái
thu&ng xuyên kiêm tra, tuyên truyên, huing dan, trong khi diêu kin, phiwng tin di
1i khó khn, hiêm tr&. Do vy, dê nghj xem xét diêu chinh vic phãn bit t l phI
üy thác chi trã giüa 02 vOng khO khmn và vng cOn !ai trong do mi'rc phi üy thác tai
ving khO khän cao hGn khoãng 20%.
- D nghj NHCSXH Vit Nam quan tam bi sung ngun von cho vay mt
s chucmg trmnh tin ding trên dja bàn tinh Quãng Trj có nhu câu ion nhu Cho vay
rn.r&c sach và v sinh môi tnthng nông thôn; Cho vay h trq tto vic lam, duy trI
và ma rng vic lam; cho vay Nhà 0' xä hi theo Nghj djnh 100/201 5/ND-CP, gop
phãn dat các chi tiêu Nghj quyêt Di hi XVI dâ dê ra nhu: 1's' 1 dan so sr d%lng
ni.ràc sach, hçp v sinh 0' nông thôn dat 93%; bInh quân mi nàm tao vic lam
mOi cho trên 9.500 lao dng.
2. V giãi pháp thiyc hin
2.1. Doi vó'i cip üy, chInh quyn djaphwo'ng
- Tip tiic tang cu0'ng sir lânh do, chi do dM v&i hoat dng tin ding chInh
sá.ch xã hi, thrc hin t& Chi thj s 40-CT/TW cüa Ban BI this và Quyêt djnh
40 1/QD-TTg cüa Thu tithng Chinh phü ye tang cu0'ng sir lânh dao cüa Dàng dôi
vOi tin ding chInh sách xã hi. Tiêp tic, quan tam bô trI nguôn hrc tü ngân sách
dja phuong và các nguOn von hqp pháp khác dê bô sung nguôn von cho vay h
nghèo và các dôi tixçmg chInh sách khác trên dja bàn; h trq ye c sO vt chat, dja
diem giao djch, trang thiêt bj, phuing tin lam vic nhàm nâng cao nàng lire hoat
dng cüa NHCSXH, thrc hin hiu qua tin diing chInh sách xâ hôi trén dja bàn.
- Thu0'ng xuyên diu tra, rà soát, thng ké xác nhn h nghèo, h cn nghèo
và các dOi tlrqng chInh sách khác dé tao diêu kin cho các dôi tixçng nay di.rçic vay
von kjp th0'i, dung dOi tuçmg.
- Tang ci.r0'ng cong tác kim tra, giám sat di v&i hot dng tin diing chInh
sách tai cci sO, hoat dng üy thác cüa các to chüc CTXH, hot dng cüa T
TK&VV, tInh hinh sO ditng vOn cüa ngithi vay.
2.2. Dii vói các t clzá'c chInh - trxã h5i nhin üy thác
- Thirc hin chOc näng giám sat, phãn bin xã hi di v0'i vic thirc hin
các chü tnrccng, chInh sách cüa Dãng và Nhà ni.rOc ye giâm nghèo, bào dam an
sinh xâ hi cüng nhu dOi vOi hoat dng tin dung chInh sách do NT-ICSXH thirc
hin; Thirc hin tht vic nhn din các h vay vOn, tham gia hp bInh xét cho
vay dam bão nguyen tAc "cho vay dung dôi tuqng, vn vay CO 4t tu tung
ducmg lam dam báo và có kha näng trâ nq".
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- Thirc hin dÀy dü và Co hiu qua các cOng vic &rçc NIHCSXH üy thác;
1ng ghép các ni dung duoc üy thác vi các chrong trInh, dr an và hot dng
thuing xuyên cüa th chirc CTXH; lam t& cong tác tuvân, hung dan xây drng
và nhân rng các mô hInh san xuât, kinh doanh diên hInh, giüp nhau vucin
len thoát nghèo và lam giàu chInh clang.
- Lam t& cOng tác tuyên tmyn, ph bin các chü truong, chInh sách cüa
Dàng và Nhà nuóc ye tin di1ng chInh sách xã hi den mi tang lap nhân dan nhât
là ngthi ngheo và các di tuçxng chinh sách khác; nâng cao hiu qua giám sat
toàn dan di vâi tin diing chInh sách xã hi.
- Chü trçng cOng tác dào tao, t.p hu.n cho can b t chüc CTXH nhn u9
thác trong vic xây dijng kê ho?ch và to chüc kiêm tra, k näng kiêm tra, giám
sat, theo dOi dôi vâi h vay von và Ban quán 19 To TK&VV, dc bit ti các clan
vl có To TK&VV hoat dng không hiu qua.
- TAng cithng vai trO giám sat, kim tra to chrc CTXH cAp du&i trong vic
thirc hin mt so ni dung, cong vic duoc NHCSXI-I Uy thác; tAng cithng kiêm
tra hot dng cüa các TO TK&VV; chü clng phôi hçip rà soát, 1p ho so xi 19 ng
bj rüi ro kjp thi dôi vói các h vay dü diêu kin theo quy djnh dê trmnh cap có
thAm quyn xi'r 19 nh&m dam bão quyên igi cho khách hang, gop phân nâng cao
chat lu9ng tin ding üy thác.

2.3. Doii vói Ngân hang Ghmnh sách xd hOi
- Tiêp tVc tham muu và t chrc thirc hin hiu qua Ch thj 40-CT/TW,
ngày 22/11/2014 cüa Ban Bi thu Trung uang Dàng, ye tAng cuang sr lãnh do
cüa Dãng dOi vOi tin diing chInh sách xA hi; Quyêt djnh 401/QD-TTg ngày
14/3/2016 cüa Thu ti.râng ChInh phü ye ké hoach triên khai Chi thj 40-CT/TW
cüa Ban BI thu Trung ixong Dãng.
- Thuang xuyên kin toàn, cüng c, nâng cao chAt luqng hot dng cüa
BDD HDQT NHCSXH cac cap; tang ctrang cong tác kiem tra, kiêm soat ni b;
tO chrc tp huân,phO biên quy trInh nghip vi theo các quy djnh cüa NHCSXH.
Thuang xuyên bôi di.rông nâng cao nàng hrc chuyên mOn, do due nghê nghip
và chAm lo dai sOng v.t chat, tinh thAn cho can b viên chi'rc, ngu&i lao dng
trong don vj.
- Chü trQng chat luçmg tin ding, chAt luqng hot dng cüa các T
TK&VV; nâng cao hiu qua hot dng cOa các Diem giao djch xâ.
- Thuang xuyen quan tam phi hçip, chi dao các don vj lien quan tAng
cuang thirc hin cOng tác kiêm tra, giám sat djnh kS', dt xuât di vâi các don yj
nhn Uy thác dê phát hin ton ti, có kiên nghj, châri chinh, xir 19 kjp th&i; huang
dan các to chac CT)(H nhn üy thác các cAp, các T TK&VV v quy trInh,
nghip vii tin ding chInh sách d phi hqp trin khai ti co si.

2.4. Dái vél cong tác phái hip gifra NHCSXH và các ti chfrc CTXH
nhin áv thác
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- Xãy drng chi.rcmg trInh theo dOi k hoach và kt qua thirc hin kim tra,
giám sat boat dng üy thác cüa các to chirc CTXH ti'r cap xâ, huyn, tinh nhäm
nâng cao chit hrçing và hiu qua cüa cOng tác kiêm tra, giám sat.
- Rà soát, sAp xp Iai hoat dng üy thác cüa cáo &m vi cAp xâ, dam bão
các to chüc CTXH trên dja bàn dêu tham gia cong tác üy thác, phát huy tiêm
nãng san có Va t?o dng 1irc thi dua gifla các to chc CTXI-I.
- Tang cixYng cong tác kim tra, giám sat vic thirc hin cOng tác üy thác
cüa t chüc CTXH các cap d phát hin kjp thii các sai sot, vuàng mac phát
sinh, có giâi pháp xir 1 kjp thñ; PhOi hqp thrc hin tot cong tác dào tao, tp
huAn dê nâng cao nghip viI cho các can b tham gia hoat dng üy thác, Ban
quãn To TK&VV.
- Thrc hin các bin pháp xi 1y thu hM nçi qua han, nv bj chim ding, läi
ton d9ng, ngAn chin nq xâu phát sinh. Huóng dn và kp thñ xCr 1 no bj rüi ro
do nguyen nhân khách quan.
- Chü dng, thtrmg xuyên báo cáo cAp üy, chInh quyn dja phxcTng, Chü
tjch UBND cap xã - thânh viên Ban di din Hi dông quàn trj NHCSXH cap
huyn ye két qua thirc hin hoat dng üy thác trên dja bàn, các khó khAn, v.râng
mc dê duçic h trçl tháo gi kip thai. Dê nghj Chü tjch UBND cap xâ phân cOng
nhim vii, chi dao và thrc hin kiêm tra, giám sat dôi v9i Tri.râng thôn ye thirc
hin nhim viii quán 1 tin ding chInh sách xA hi tai thôn, trong do có vic tham
gia các cuc hçp bInh xét tai To TK&VV, kim tra 100% cãc mon vay mOi trong
vOng 30 ngày sau khi giái ngân và dOn dc thu hôi nq xâu, nçi khó dôi.
Ban Di din NHCSXH tinh Quãng Trj báo cáo.!.

Nc'i n/ian:
- NHCSXH VN;
- Doàn khão sat;
- Thành vién BDD tinh;
- Tnrâng BOD huyn, thj x, thãnh phô;
- Chi nhánh NHCSXH tinh;
- Cãc Hi, doàn th cp tinh;
- UBND các huyn, thj xa, thãnh ph&
- POD NHCSXH huyn, thj xâ;
- Lu'u: VT, VX.

TRU''NG BAN BA! DIN
•

:

PHO CHU T!CH UBND TINH
bang Nam

16

