
UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1281 /UBND-KGVX 
 

V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ về “Vai trò, hiệu 
quả tín dụng chính sách trong thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo bền vững” 

 Lạng Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi:  
 - Các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  

  Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương 
  Binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
  tỉnh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 

 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động 
  tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh,  
  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh; 

 - Huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND các huyện, 
  thành phố. 

 

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong 
thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững” tại Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 
15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các 
chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp 
theo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo, tạo nguồn lực cho tỉnh 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND 
tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Tài chính  

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội tham mưu UBND tỉnh hằng năm cân đối, bố trí ngân sách tăng nguồn 
vốn ủy thác sang Chi nhánh NHCSXH tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách khác, nhất là các hộ gia đình, người lao động bị thu hồi đất 
nông nghiệp để phát triển công nghiệp và đô thị hóa trên địa bàn tỉnh cần vay 
vốn giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông  

Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Sở Lao động- 
Thương binh và Xã hội, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cường công tác thông tin 
truyền thông vận động mọi tầng lớp xã hội tham gia tín dụng chính sách xã hội, 
các đối tượng thụ hưởng mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận tín dụng chính sách, 
tạo điều kiện để người dân có vốn sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, vươn 
lên thoát nghèo và làm giàu. 
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3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh 

Quan tâm, tạo điều kiện cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh được tiếp cận các 
quỹ nhàn rỗi với mức lãi suất thấp, có thời hạn gửi dài hạn để tăng thêm nguồn 
vốn, mở rộng đối tượng vay vốn cho các hộ có mức thu nhập trung bình có vốn 
sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống vươn lên làm giàu. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao 
động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh 

- Thường xuyên củng cố nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện tín 
dụng chính sách xã hội, phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các 
tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách, nâng cao hiệu 
quả giám sát toàn diện. 

- Thực hiện tốt các nội dung được NHCSXH ủy thác; phối hợp chặt chẽ 
với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất 
lượng tín dụng, bình xét đối tượng vay vốn công khai minh bạch, tránh lạm dụng 
chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng 
dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, lồng ghép với các chương trình, dự án, làm 
tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, 
kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu. 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có tiền nhàn rỗi gửi vào 
Chi nhánh NHCSXH tỉnh để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với các hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách khác, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã 
hội, phát triển kinh tế tại địa phương.  

5. Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách 
xã hội; xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính 
sách xã hội là một nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường 
xuyên; cần có các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, hằng năm cân đối 
nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH huyện để cho vay.  

- Thực hiện huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn 
với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo 
đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, kết hợp chặt chẽ tín dụng chính 
sách xã hội với các đề án phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động khuyến nông lâm 
ngư, chuyển giao công nghệ và tạo sinh kế đời sống cho người dân địa phương. 

- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của huyện quan tâm bố trí 
cơ sở vật chất, mặt bằng xây dựng trụ sở cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện 
đối với những Phòng giao dịch còn chật hẹp, xuống cấp chưa đáp ứng được quy 
mô hoạt động của đơn vị. 
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6. Chi nhánh NHCSXH tỉnh 

- Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, củng 
cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH 
các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cơ sở; chú trọng công tác đào tạo 
nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và đời sống cho cán bộ. 

- Quản lý an toàn, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; tăng cường tính chủ 
động trong việc huy động vốn để có thể cho vay các hộ gia đình đã thoát nghèo, 
hộ gia đình có mức sống trung bình; nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho 
các tổ chức chính trị xã hội; rà soát lại cơ chế ủy thác, trách nhiệm của các bên 
liên quan cho phù hợp; duy trì hiệu quả các điểm giao dịch xã; đảm bảo hiệu quả 
chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. 

- Tập trung xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh để đảm bảo phát triển an toàn, 
bền vững, chủ động đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cấp trên hoàn thiện các 
cơ chế, chính sách, xử lý nợ; hạn chế phát sinh nợ xấu mới. 

Các sở, ban, ngành, Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các TV BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 Dương Xuân Huyên        
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