
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:             /UBND-VP6 
V/v triển khai các chương trình cho vay  

ưu đãi qua NHCSXH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP 

của Chính phủ về Chương trình phục hồi  

và phát triển kinh tế - xã hội  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Nam Định, ngày        tháng 3 năm 2022 

    Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định; 

- Các Hội, đoàn thể: Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ,  

   Hội Cựu chiến binh, Tỉnh Đoàn Nam Định; 

- Các sở, ngành: Sở Lao động TB&XH, Sở Xây dựng,  

   Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông, 

   Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2021/QH15 

về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 

11/NQ-CP); Kế hoạch số 933/KH-NHCS ngày 30/01/2022 của Ngân hàng Chính sách xã 

hội (NHCSXH) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP; Kế hoạch số 

30/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP 

của Chính phủ.  

Để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng 

đối tượng nhằm hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó 

khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị 

quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm 

vụ sau: 

1. Các Sở, ngành có liên quan.  

a) Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố chỉ đạo cơ quan Lao động thương binh xã hội chủ động phối hợp với NHCSXH 

cùng cấp rà soát nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo 

quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 

74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 trên địa bàn. Trong đó, cần quan tâm đến đối tượng 

người lao động đi làm ăn xa từ các tỉnh, thành phố vì tác động tiêu cực của dịch bệnh 

Covid-19 đã quay trở về địa phương để tiếp tục sinh sống, chưa có việc làm và thu nhập 

ổn định, có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, duy trì, ổn định cuộc sống. 
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b) Sở Xây dựng: Phối hợp với NHCSXH xác định nhu cầu về nhà ở xã hội trong thời 

gian tới nhằm thực hiện tốt chính sách cho vay theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và khoản 10, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 

01/4/2021 của Chính phủ. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai chính sách đến các 

đối tượng thụ hưởng thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với NHCSXH xác định nhu cầu 

vay vốn, cụ thể là: Chính sách cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị học tập và trang trải chi phí học tập; cho vay ưu 

đãi đối với các cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 

tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. Việc trang trải chi phí học tập thực hiện theo 

Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007. 

d) Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, cung cấp thông tin 

người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện để NHCSXH rà soát, xác định, 

kiểm soát danh sách người lao động đề nghị vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì 

và mở rộng việc làm đã có thu nhập ổn định, đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, 

không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách. 

đ) Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên 

truyền rộng rãi Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và chủ trương, chính sách của 

Nhà nước về tín dụng ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của 

Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số  418-

CV/TU ngày 15/11/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh về triển khai Kết luận 06-KL/TW. Trong đó, tập trung triển khai kịp thời, 

hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; đồng thời, quan tâm bổ sung 

nguồn vốn nhận ủy thác địa phương, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách góp phần 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.  

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, NHCSXH xác định nhu cầu vay vốn thực 

hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và kế 

hoạch của UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan và UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trên địa bàn tổ chức rà soát đối tượng, 

nhận diện đối tượng và xác định nhu cầu vay vốn, phân bổ nguồn vốn đến các thôn, xóm 

phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả nguồn vốn 

được giao. 

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

sách. Phát huy vai trò của Trưởng thôn, đại diện cho chính quyền cơ sở tham gia giám sát 

ngay từ khi bình xét cho vay tại các tổ TK&VV; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai tại cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp xâm tiêu, chiếm 

dụng, lợi dụng chính sách để trục lợi…  
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- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn thường xuyên, tích cực tuyên truyền, 

phổ biến chủ trương, chính sách cho vay đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực 

hiện và giám sát. 

3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Phòng giao dịch NHCSXH 

các huyện:  

- Tham mưu cho UBND cùng cấp, phối hợp với các ngành và các đơn vị có liên 

quan chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách cho vay Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; các văn bản 

hướng dẫn của NHCSXH và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh. 

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện và thành phố 

rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn các đối tượng được thụ hưởng chính sách cho vay ưu 

đãi qua NHCSXH theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa 

bàn đảm bảo chính xác, kịp thời. Căn cứ kết quả rà soát nhu cầu vay vốn xây dựng kế 

hoạch vốn giải ngân trong 02 năm (2022-2023) báo cáo UBND tỉnh đề nghị NHCSXH 

Trung ương bố trí nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ 

hưởng. 

- Tham mưu UBND cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện các quy định về điều chỉnh linh 

hoạt nguồn vốn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách 

xã hội Việt Nam.  

- Phối hợp chặt chẽ Cấp ủy, Chính quyền địa phương tại cở sở, các Tổ chức chính trị - 

xã hội nhận ủy thác tổ chức triển khai, hướng dẫn thủ tục vay vốn, tổ chức Điểm giao dịch 

xã và giải ngân tới các đối tượng thụ hưởng đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền và tập huấn cho cán cán bộ tham gia vào 

hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 

4. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, NHCSXH thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn 

đối với các chương trình tín dụng làm căn cứ để cho vay theo quy định tại Nghị quyết số 

11/NQ-CP. 

- Thực hiện tốt công tác nhận ủy thác của NHCSXH, nắm chắc tình hình sử dụng 

vốn của người vay; chủ động, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH kịp thời chuyển nguồn 

vốn đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm 

bảo việc thực hiện chính sách đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; kịp 

thời thông tin về các cá nhân, đơn vị trục lợi chính sách để xử lý theo quy định. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Nhà 

nước về tín dụng chính sách, đặc biệt là các chính sách mới theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của 

Chính phủ đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát; Phát hiện và 

nhân rộng gương người tốt - việc tốt, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả …. phản 

ánh kịp thời tác động tích cực từ chính sách tín dụng cho vay Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. 
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5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện 

tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Phát 

huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước và chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan hoạt động tín dụng 

chính sách xã hội đến được với người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

6. Tổ chức thực hiện. 

Để thuận lợi cho việc triển khai chương trình đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy 

định các Sở, Ban, ngành, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quá 

trình tổ chức thực hiện; cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của 

đơn vị mình để tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trên địa bàn trong quá trình triển khai 

rà soát, kiểm tra, xác định đối tượng và tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục cho vay. 

Chi nhánh NHCSXH tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực 

hiện; chủ động tháo gỡ kịp thời những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc, 

trong quá trình triển khai thực hiện; những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất biện 

pháp giải quyết. 

Giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp kết 

quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và NHCSXH Việt Nam theo quy định./. 

 Nơi nhận:                    
- NHCSXH Việt Nam;  

- Thường trực Tỉnh ủy;              (để b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Thường trực UBND tỉnh;       

- Như trên; 

- Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP6. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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