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BĐD HĐQT NHCSXH TỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /NQ-BĐDHĐQT Nam Định, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phiên họp thường kỳ của BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh Nam Định 

(Quý II năm 2021) 
 

Ngày 09/7/2021, tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) 

tỉnh Nam Định, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH tỉnh đã họp 

phiên thường kỳ Quý II/2021 do ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì. 

Tham dự phiên họp có 11/12 thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và 

các ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn của NHCSXH tỉnh. 

Tại phiên họp, Ban đại diện HĐQT đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động 6 

tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý III/2021 của Ban đại diện HĐQT và 

NHCSXH tỉnh. 

Sau khi thảo luận, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã thống nhất quyết nghị:  

1. Về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 

- 6 tháng đầu năm, các cấp các ngành tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính 

trị quan trọng, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, tình hình dịch Covid-19 

tiếp tục diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên. BĐD 

HĐQT NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo NHCSXH tỉnh bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Chính phủ, Văn bản chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, chính quyền địa phương.... tiếp 

tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ cho 

sản xuất kinh doanh, đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

- NHCSXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các Hội, đoàn 

thể nhận ủy thác giải ngân cho 19.310 lượt khách hàng với số tiền 681,7 tỷ đồng, bằng 

116,3% cùng kỳ năm trước. Dư nợ đến 30/6/2021 đạt: 3.372,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ 

năm trước tăng 232,3 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 159,2 tỷ đồng tương ứng tăng 

4,95%, đạt 98,3% kế hoạch dư nợ; với 100.134 khách hàng đang có dư nợ. Trong đó: 

nợ quá hạn: 4,3 tỷ đồng, chiếm 0,13% tổng dư nợ, so với đầu năm tăng 0,6 tỷ đồng.  

- Từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã có 1.066 hộ thoát nghèo, 2.124 hộ thoát cận 

nghèo; tạo việc làm cho 1.119 lao động; 1.979 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

được vay vốn; xây dựng 20.036 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; 51 căn nhà ở 

cho người có thu nhập thấp đóng góp tích cực vào việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội. 

- Cùng với việc tập trung thực hiện tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch 

NHCSXH Việt Nam giao, BĐD HĐQT và NHCSXH cũng thực hiện nhiều nhiệm vụ 

trọng tâm khác như: Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực 

hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, quan tâm dành một phần ngân sách ủy thác 

qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
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khác; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các giải pháp hỗ trợ, tháo 

gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, 

bệnh Viêm da nổi cục ở bò; thực hiện rà soát, chấn chỉnh hoạt động đối với 100% Tổ 

tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); duy trì và tổ chức tốt các phiên giao dịch tại xã trong 

điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tổ 

chức các lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách, đẩy 

mạnh công tác truyền thông tín dụng chính sách;... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số khó khăn, tồn tại như:  

- Nguồn vốn ngân sách địa phương các cấp chuyển sang năm 2021 tuy có 

chuyển biến tốt hơn so với các năm trước song vẫn còn hạn chế, đến nay mới chỉ 

chiếm 1,1% tổng nguồn vốn, là một trong những đơn vị có nguồn vốn ủy thác địa 

phương thấp nhất toàn quốc. 

- Nợ quá hạn tăng so với đầu năm, nguyên nhân chủ yếu do hộ vay bỏ đi khỏi 

địa phương không rõ địa chỉ để liên lạc, đôn đốc thu hồi nợ.  

- Một số Hội, đoàn thể cơ sở chất lượng thực hiện một số nội dung ủy thác 

chưa cao, nhất là công tác kiểm tra, giám sát; chưa tích cực chỉ đạo các Tổ TK&VV 

thực hiện nâng mức vay đáp ứng theo nhu cầu vốn phù hợp với phương án sản xuất 

kinh doanh của hộ vay.  

- Một số Tổ trưởng Tổ TK&VV chưa tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá 

hạn, hồ sơ sổ sách lưu giữ chưa đầy đủ, chưa khoa học; chưa tổ chức sinh hoạt  tổ định 

kỳ theo quy ước hoạt động; chưa tích cực tuyên truyền, vận động tổ viên tham gia tiết 

kiệm nên tỷ lệ tổ viên tham gia đều hàng tháng còn thấp. 

2. Về phương hướng, nhiệm vụ quý III/2021 

2.1. Đối với hoạt động của Ban đại diện 

- BĐD HĐQT các cấp tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp triển khai thực 

hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách 

xã hội và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí về việc tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; quan tâm bố trí 

vốn từ ngân sách, nguồn vốn có tính chất từ thiện và nguồn vốn hợp pháp khác ủy 

thác qua NHCSXH. 

- Để tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp 

phần vào giảm cấp bù cho ngân sách nhà nước, BĐD HĐQT phát động phong trào 

gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo, đề nghị các tổ chức, cơ quan, đoàn thể 

thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc mở tài khoản tiền gửi tại NHCSXH, 

đồng thời gửi các khoản tiền nhàn rỗi, các quỹ vào NHCSXH. 

- Thực hiện phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn kịp thời giữa các địa bàn, giữa các 

chương trình theo đúng quy định của NHCSXH Việt Nam, đảm bảo nguồn vốn tín dụng 

chính sách luôn được sử dụng triệt để. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với 

NHCSXH triển khai chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương 

ngừng việc, phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Các thành viên BĐD HĐQT tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 

phấn đấu hoàn thành trước 30/9/2021.  
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- Chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương phối hợp với NHCSXH rà soát 

nhu cầu, xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022. 

2.2. Hoạt động của Ban giảm nghèo trong việc phối hợp với NHCSXH và Tổ chức 

Hội, đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn 

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai kịp thời, hiệu quả các chương 

trình tín dụng chính sách trên địa bàn, xác định đối tượng vay vốn, nhu cầu vốn, 

tham mưu phân bổ vốn đến các thôn, xóm phù hợp với nhu cầu của người dân địa 

phương để tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. 

- Thường xuyên rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo định kỳ hàng năm và phát sinh trong năm theo Thông tư số 17/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ 

sung Thông tư số 17 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; chỉ đạo rà soát và 

sớm có danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo Nghị 

định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo 

đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn làm cơ sở cho NHCSXH cho vay. 

- Phối hợp với NHCSXH và các Hội, đoàn thể trong việc củng cố, kiện toàn tổ 

TK&VV hoạt động kém hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn; 

tìm kiếm thông tin các hộ đi khỏi nơi cư trú để liên hệ thu hồi nợ và xử lý kịp thời khi 

hộ vay trở về địa phương. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng ưu 

đãi và hoạt động của NHCSXH.  

2.3. Hoạt động của NHCSXH 

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Kết luận số 06-

KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn nhận 

ủy thác địa phương.  

- Tập trung cho vay các chương trình theo chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao; 

tích cực huy động các nguồn vốn, tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, 

tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV. 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Đối với 

hộ vay bỏ đi khỏi địa phương, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm, Thuế, Công an... để 

tìm kiếm, kiểm tra thông tin về người vay và các thành viên trong hộ gia đình đôn 

đốc thu hồi vốn, phấn đấu giảm tỷ lệ quá hạn so với đầu năm. 

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các giải pháp hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ổn định đời sống và khôi 

phục sản xuất kinh doanh; tuyên truyền rộng rãi và triển khai hiệu quả chương trình 

cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất 

theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

- Tham mưu và giúp việc cho Ban đại diện HĐQT thực hiện chương trình kiểm tra 

năm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát từ xa, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, 

chấn chỉnh các sai sót, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. 

- Phối hợp với các Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên 

truyền, tập huấn cho các cán bộ tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách. 

2.4. Đối với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác 

- Bám sát các nội dung nhận ủy thác, chỉ đạo các Hội cơ sở thực hiện đúng, 

đủ, nâng cao chất lượng ủy thác; có các giải pháp phù hợp để tăng trưởng dư nợ cho 
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các Tổ TK&VV, các địa bàn có dư nợ thấp; bình xét cho vay đúng đối tượng, nâng 

mức vay đáp ứng nhu cầu vốn phù hợp với quy mô, mô hình sản xuất kinh doanh 

để hộ vay đầu tư đạt hiệu quả.  

- Tổ chức rà soát cụ thể nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm, tổng hợp gửi Ban đại diện HĐQT và NHCSXH tỉnh để làm cơ sở đề 

xuất với Trung ương, chính quyền địa phương quan tâm, xem xét bổ sung. 

- Tăng cường hơn nữa đối với công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 

của tổ TK&VV, ổn định, duy trì các tổ có chất lượng hoạt động tốt, bố trí cán bộ tham 

dự sinh hoạt với tổ TK&VV trung bình, yếu để tiến hành phân tích, làm rõ nguyên 

nhân, có biện pháp củng cố kiện toàn phù hợp phấn đấu giảm số tổ trung bình, không 

còn tổ yếu. 

- Nâng cao chất lượng tín dụng, chủ động rà soát, phân tích cụ thể từng món 

nợ quá hạn, tìm biện pháp xử lý phù hợp, tham mưu cho chính quyền địa phương 

vào cuộc xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ khó đòi, thường xuyên tìm kiếm thông 

tin hộ vay đi khỏi địa phương để đôn đốc thu hồi nợ, phấn đấu các Hội, đoàn thể đều 

giảm được nợ quá hạn so với đầu năm; theo dõi nắm bắt và kiểm soát tốt việc sử 

dụng vốn của hộ vay; phối hợp với NHCSXH nâng cao chất lượng, hiệu quả và 

đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch xã. 

- Các cấp Hội tích cực thực hiện kế hoạch kiểm tra năm, phấn đấu đến 30/9/2021 

cơ bản hoàn thành. Đồng thời tăng cường kiểm tra những nơi có chất lượng hoạt động 

thấp, nợ quá hạn cao.  

- Phối hợp thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ việc đối chiếu, 

phân loại nợ định kỳ trong năm 2021 theo Quy chế phân loại nợ ban hành kèm theo 

Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, khi có văn bản 

hướng dẫn thực hiện của NHCSXH Việt Nam. 

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội; tư vấn, 

hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- HĐQT NHCSXH Việt Nam;  

- Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh; 

- BĐD HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố; 

- NHCSXH tỉnh, huyện; 

- Lưu: VP1, VP6. 
  

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Lê Đoài 
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