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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên tại Hội nghị sơ kết 05
năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư
Trung ương Khóa XI về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng
đối với tín dụng chính sách xã hội
Ngày 13/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm
thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương
khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã
hội. Đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Thị Đức
Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đồng chủ
trì Hội nghị; tham dự hội nghị gồm đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành, Hội,
đoàn thể tỉnh; thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; đại diện Thường
trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN, Hội, đoàn thể huyện, Trưởng
Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố; Lãnh đạo Chi nhánh
NHCSXH tỉnh; Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH các huyện và các tập thể,
cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Tổng Giám đốc
NHCSXH Việt Nam tặng giấy khen.
Sau khi nghe Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
tỉnh trình bày báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban
Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng
chính sách xã hội; báo cáo tham luận của Thường trực Huyện ủy: Bình Sơn, Lý
Sơn, UBND huyện Mộ Đức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh và các ý kiến góp ý, thảo luận của các đại biểu dự hội nghị; ý
kiến phát biểu của Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
Lê Thị Đức Hạnh, đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ
đạo như sau:
1. Về đánh giá kết quả đạt được qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị
số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Khóa XI
Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chính
quyền địa phương, các Sở, ban ngành, Hội, đoàn thể và NHCSXH trong việc
triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương. Sau 05
năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, hoạt động tín
dụng chính sách tại địa phương luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời
của Chính phủ, các Bộ, ngành và NHCSXH Việt Nam; sự lãnh đạo chỉ đạo của
Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Ban đại diện
HĐQT NHCSXH các cấp cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban,
ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, cấp ủy, chính quyền địa
phương, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực

hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,
đảm bảo an sinh xã hội; nguồn vốn tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo và
các đối tượng chính sách khác đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tích
cực, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nhiều cơ hội
để tạo ra việc làm mới, ngành nghề mới; tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tự
vươn lên thoát nghèo, làm cho bộ mặt nông nghiệp, nông thôn thực sự khởi
sắc, đổi mới; đồng thời, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen và
tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn.
Tổng nguồn vốn cho vay đạt 3.342 tỷ đồng, tăng 1.031 tỷ đồng so với
cuối năm 2014; trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang
NHCSXH cho vay đạt 160 tỷ đồng, tăng 107 tỷ đồng so với cuối năm 2014.
Tổng dư nợ cho vay đạt 3.335 tỷ đồng, với gần 100 ngàn hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.
Trong 05 năm tăng trưởng tín dụng 1.029 tỷ đồng (tỷ lệ tăng trưởng đạt
44,6%); song song với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính
sách cũng được nâng lên đáng kể, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,29%, nợ khoanh
chiếm 0,10% (nợ quá hạn: 9.696 triệu đồng và nợ khoanh: 3.498 triệu đồng);
tạo điều kiện cho 183.691 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, trong đó có
20.302 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, trang trải chi
phí học tập; 9.409 lao động được tạo việc làm và đi xuất khẩu lao động có thời
hạn ở nước ngoài; 12.451 hộ vay vốn để sản xuất, kinh doanh tại vùng khó
khăn; 41.598 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây
dựng; 1.343 căn nhà cho hộ nghèo,...
Kết quả nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho gần 55 nghìn hộ
thoát nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, giảm tỷ lệ hộ
nghèo đến nay xuống còn 9,39%, ước đến cuối năm 2019 giảm còn 7,79%
(theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020) và có 61 xã đạt
chuẩn nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong thời gian qua, không
những có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn mang tính xã hội và tính nhân văn sâu
sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các
đối tượng chính sách khác. Từ những kết quả đạt được đã khẳng định Chỉ thị
số 40-CT/TW đã tác động mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm
và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương quan tâm, chú trọng, tạo điều kiện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu
quả các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối
tượng chính sách.
2. Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và triển
khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách tín dụng đối với hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác. Đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các Hội,
đoàn thể các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ
thể sau:
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a. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 40CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐTTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND
tỉnh, xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách
xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch,
hoạt động thường xuyên của các cấp ủy đảng, các Sở, ban ngành, địa phương và
đơn vị; thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng
chính sách trên địa bàn.
b. Bám sát chương trình việc làm, chương trình giảm nghèo, chương trình
xây dựng nông thôn mới để nghiên cứu, đề xuất trình HĐND cùng cấp xem xét,
nâng mức trích nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ
sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng đủ nhu cầu vốn của người dân trên địa bàn;
tiếp tục nghiên cứu, rà soát cơ chế chính sách cho vay từ nguồn vốn ngân sách
địa phương ủy thác qua NHCSXH, sửa đổi quy chế, chính sách cho vay linh
hoạt, mở rộng đối tượng thụ hưởng, xem xét có cơ chế chính sách hỗ trợ lãi suất,
nâng mức cho vay phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế tại địa
phương.
c. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về các chủ
trương, chính sách tín dụng ưu đãi, nhằm giúp người nghèo và các đối tượng
chính sách nhận thức, hiểu rõ hơn về mô hình, phương thức hoạt động, ý nghĩa
chính trị, xã hội và vai trò của NHCSXH đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã
hội, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Nhân rộng các mô hình phát
triển kinh tế có hiệu quả; lồng ghép các chương trình tín dụng chính sách với
công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, phát triển nông nghiệp, nông
thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nhằm giúp hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác có kế hoạch, định hướng vay vốn chuyển đổi cơ cấu
giống, cây trồng, vật nuôi sang sản xuất hàng hóa, mở rộng dịch vụ và phát triển
trang trại,… góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu giảm nghèo
bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
d. Thực hiện tốt công tác điều tra và quản lý chặt chẽ danh sách hộ nghèo,
hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; tiếp tục thực hiện tốt công tác rà
soát, bổ sung kịp thời các hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức bình xét cho vay phải
đảm bảo, công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, để tạo điều kiện cho
hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện được tiếp
cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi và sử dụng vốn có hiệu quả.
đ. Đề nghị các Hội, đoàn thể các cấp tăng cường công tác chỉ đạo hoạt
động ủy thác đối với các Hội cơ sở, Tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường
xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cướng
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phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quá trình triển khai thực hiện; củng cố
kịp thời và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, thực
hiện công tác tập huấn nghiệp vụ, đào tạo cho cán bộ Hội, đoàn thể và Ban quản
lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhằm nâng cao năng lực quản lý.....
e. Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp nâng cao vai trò,
trách nhiệm trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các tín dụng chính sách; chú
trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban đại diện là Chủ tịch
UBND cấp xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá
trình triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi; kịp thời chỉ đạo, đề
xuất, kiến nghị các cấp các ngành tháo gỡ, giải quyết các bất cập về cơ chế
chính sách và các tồn tại, vướng mắc,...
g. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
- Tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu để tổ chức
thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới; đồng thời, tham mưu, đề
xuất cấp thẩm quyền tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ NHCSXH,
Hội đoàn thể, Ban giảm nghèo, Tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện tốt công tác
cho vay, thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, lãi tồn đọng, nâng cao chất lượng tín dụng
ưu đãi, giữ vững tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp nhất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý
các tồn tại vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan,
đơn vị và các địa phương biết và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa
trong thời gian đến./.
Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc NHCSXH (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: TC, LĐ-TB và XH,
GD và ĐT, NN và PTNT;
- Các hội: Nông dân, LHPN, CCB;
- Tỉnh đoàn;
- NHNN Chi nhánh Quảng Ngãi;
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- Thường trực huyện ủy các huyện;
- UBND huyện, thành phố;
- VPUB: C, PCVP (KT, VX), VX, CBTH;
- Lưu VT, KT an43.
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