
1 
 

UBND HUYỆN BẮC BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ NHCSXH HUYỆN 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  

Số:  02  /NQ-BĐD HĐQT                 Bắc Bình, ngày  14  tháng 4 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quý IV năm 2020 

 

Ngày 14/4/2021 tại hội trường UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản 

trị Ngân hàng chính sách xã hội (BĐD.HĐQT.NHCSXH) huyện tiến hành họp 

đánh giá kết quả hoạt động quý I năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ quý II và 

6 tháng đầu năm 2021 dưới sự chủ trì của ông Trần Thanh Toàn - Phó Chủ tịch 

UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Bắc Bình; 

có 23/28 thành viên BĐD-HĐQT dự họp (trong đó 5 thành viên tham gia góp ý 

bằng văn bản). 

Sau khi nghe Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện báo cáo kết quả hoạt 

động; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Ban đại diện HĐQT NHCSXH 

huyện thống nhất Quyết nghị: 

 1. Nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện 

quý I năm 2021, phương hướng nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm 2021. Ban 

đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ 

lực cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động NHCSXH huyện, 

Hội nhận uỷ thác hai cấp và UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai nhiệm 

vụ quý I năm 2021.  

1.1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng, Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ, Chương trình hành động số 33-NQ/TU ngày 24/02/2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 169-KH/HU ngày 25/6/2015 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 

chính sách xã hội. Đặc biệt là Thông báo Kết luận số 841-TB/VPTU ngày 

27/9/2019 của Thường trực tỉnh ủy về sơ kết 5 năm Chỉ thị 40-CT/TW và 

Chương trình hành động số 33-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XII) 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Kết luận 

số 1083-TB/VPTU ngày 24/8/2020 về đánh giá 1 năm thực hiện nhiệm vụ tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội". Thông báo số 

14-TB/HU ngày 16/9/2020 Kết luận của Thường trực huyện ủy tại buổi làm việc 
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với Ngân hàng chính sách, các ngành về triển khai năm thực hiện nhiệm vụ "về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 

1.2. Kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện đến 31/3/2021:  

-  Nguồn vốn huy động tiền gửi 45.494 trđ (trong đó tiền gửi tiết kiệm qua 

tổ TK&VV là 21.113 trđ; của tổ chức, cá nhân là 24.381 trđ), tăng 4.596 trđ 

(11,24%) so với đầu năm và đạt 99,12%/ KH. Doanh số cho vay là 23.728 trđ, 

với 1.222 lượt hộ vay, doanh số thu nợ 11.989 trđ. Tổng dư nợ tín dụng là 

360.730 trđ, với 13.177 hộ vay còn dư nợ, tăng 11.707 trđ (3,35%) so đầu năm 

và đạt 94,35% so với KH. Chất lượng tín dụng được duy trì, số dư nợ quá hạn là 

420 trđ, nợ khoanh là 27 trđ, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh  là 0,12%. Tổng thu 

lãi 6.610 trđ, tỷ lệ thu lãi 97,46% so với lãi phải thu; lãi tồn  chưa thu 713 trđ. 

- Công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm, Ban đại diện HĐQT 

ban hành chương trình kiểm tra, thành viên Ban đại diện huyện thực hiện kiểm 

tra 1/9, số xã kiểm tra 1/18; thành viên Ban đại diện cấp xã, hội cấp huyện, xã đã 

xây dựng kế hoạch và chưa tiến hành kiểm tra. 

 -Tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 
NHCSXH trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện giải 
ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng; đôn đốc thu hồi nợ, lãi... góp phần 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên cũng như hiệu quả triển khai tín dụng 
chính sách xã hội trên địa bàn cả nước. Đến 31/3/2021, các tổ chức chính trị - 
xã hội quản lý dư nợ nhận ủy thác là 360.302 trđ, chiếm 99,88%/ tổng dư nợ 

toàn huyện, trong đó: Hội Phụ nữ chiếm 43,76%; Hội Nông dân chiếm 27,18%; 

HộiCựu chiến binh chiếm 18,64%; Đoàn Thanh niên chiếm 10,42%/dư nợ ủy 

thác. Hoạt động nhận ủy thác được thực hiện thông qua 18 Điểm giao dịch xã, 

thị trấn, với 287 Tổ TK&VV đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác. 

1.2.  Đánh giá chung:  

Trong quý I năm 2021, tuy còn gặp nhiều khó khăn tác động như nắng 

hạn, dịch Covid-19 nhưng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tranh 

thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và hỗ trợ của NHCSXH cấp trên, sự 

hỗ trợ của các ban ngành, kết quả hoạt động của NHCSXH huyện đã đạt được 

những thành quả đáng khích lệ;  

 Công tác thông tin truyền thông được quan tâm thường xuyên, thông qua 

việc phối hợp với Đài PT-TH huyện và các trang tin báo chí, trang điện tử của 

tỉnh, huyện và báo đài TW thường trú tại địa phương. 

 Nguồn vốn cấp mới lũy kế 35.645 trđ, trong đó HSSV giải ngân theo thực 

tế (tăng 6.945 trđ) và ngân sách tỉnh, huyện 800 trđ, cùng với nguồn thu nợ cho 

vay quay vòng gần 12.000 trđ, doanh số cho vay 23.728 trđ, với 1.222 lượt hộ 

vay, tạo thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được dịch 
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vụ tài chính tín dụng xây dựng 426 công trình nước sạch và 329 công trình vệ 

sinh được các cấp ủy đảng và nhân dân đồng tình ủng hộ. 

  Các chương trình tín dụng ưu đãi đã và đang góp phần phát triển sản 

xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho 

huyện; từng bước thay đổi nhận thức của một bộ phận nhân dân, địa bàn nông 

thôn ngày thêm khởi sắc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt khó khăn, 

tồn tại như sau: 

 1.3. Khó khăn tồn tại: 

 - Các thành viên Ban đại diện cấp xã (Chủ tịch) còn hạn chế trong việc 

tham gia họp giao ban tại ngày giao dịch cố định tại Điểm GDX (57,41%), hạn 

chế đến việc chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng 

chính sách. 

- Nguồn vốn huy động tiết kiệm của tổ chức, cá nhân đạt thấp 92,26% so 

kế hoạch; Số hộ vay chưa tham gia gửi TGTK 336 hộ, chiếm 2,55%, số hộ 2 

tháng không hoạt động lớn (430 món (0,33%) - dư nợ 7.312 trđ). Nguồn vốn 

Ngân sách huyện ủy thác đạt thấp so kế hoạch 300/1.000 trđ(30%). 

 - Việc phối hợp giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị xã hội, tổ xử lý 

nợ chưa kịp thời, đồng bộ trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền 

trong việc xử lý nợ quá hạn, lãi tồn đọng  và rà soát địa chỉ hộ bỏ khỏi địa 

phương của 6 xã là 584 trđ/22 hộ, trong đó 448 trđ nợ trong hạn đến hạn năm 

2021 là 127,5 trđ; đồng thời số hộ đi làm ăn xa là 27 hộ, dư nợ 520,7 trđ, góp 

phần hạn chế đến chất lượng tín dụng.  

 - Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát của Hội cấp xã, thị trấn đối với 

Ban quản lý tổ TK&VV chưa thường xuyên, nên việc chấn chỉnh những sai sót 

trong thực hiện hợp đồng ủy nhiệm với ngân hàng chưa kịp thời. 

2. Nhiệm vụ quý II/2021 

Phát huy những kết quả đạt được trong quý I năm 2021, để hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm 2021; nhằm triển khai 

thực hiện có kết quả Thông báo số 14-TB/HU ngày 16/9/2020 của Thường  trực 

Huyện ủy tại buổi làm việc với Ngân hàng chính sách, các ngành về triển khai 

thực hiện nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính 

sách xã hội và Công văn số 2306/UBND-VX ngày 29/9/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc triển khai thực hiện thông báo kết luận số 14-TB/HU của 

Thường trực Huyện ủy; yêu cầu các ngành, các cấp có liên quan và Ngân hàng 

CSXH huyện thực hiện một số nội dung sau:  

2.1. Ngân hàng CSXH huyện 

- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu cấp trên giao dư nợ nguồn vốn cấp mới đạt từ  

99,5% trở lên (tiếp tục huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân, tiền gửi tiết 

kiệm tổ TK&VV; dư nợ các chương trình: hộ nghèo, cận nghèo,hộ mới thoát 
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nghèo, Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nước sạch &VSMT 

nông thôn và hộ SXKD vùng khó khăn), Riêng chương trình NOXH có địa chỉ cụ 

thể và phấn đấu giải ngân 30%. Chú trọng tập trung đầu tư cho xã xây dựng 

nông thôn mới Bình An; các xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Phối hợp với 

các phòng, ban liên quan tham mưu cho UBND huyện tiếp tục cân đối nguồn 

ngân sách ủy thác năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. 

- Tăng cường công tác củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, chú trọng 

công tác xử lý thu hồi nợ đến hạn đến 30/6/2021 là 8.862 trđ, trong đó hết thời 

gian gia hạn 26 trđ; nợ quá hạn, nợ khoanh tích cực xử lý thu hồi; củng cố và 

nâng cao chất lượng tổ TK&VV trung bình 12 tổ, yếu 01 tổ và tổ TK&VV có tỷ 

lệ nợ quá hạn trên 2% (6 tổ: Phan Rí Thành 3 tổ, Bình An - Hồng Thái – Sông 

Lũy mỗi xã 1 tổ); tăng cường công tác CBTD đi cơ sở trực xã và phối hợp cùng 

hội ủy thác nâng cao chất lượng họp tổ viên tổ TK&VV. 

- Phối hợp với Hội ủy thác cấp huyện chấn chỉnh nâng cao chất lượng 

hoạt động của Hội nhận ủy thác cấp xã thực hiện chưa tốt các nội dung trong 

hợp đồng ủy thác. Đồng thời phối hợp thực hiện văn bản 3111/NHCS-KHNV 

ngày 31/3/2021 V/V tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi gửi vào NHCSXH 

huyện. 

- Tăng cường và đẩy nhanh tiến độ công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ 

theo Kế hoạch đã được NHCSXH tỉnh thông báo cho các trưởng thôn, khu phố, 

cán bộ giảm nghèo, Hội nhận ủy thác xã, thị trấn và Ban quản lý tổ TK&VV.  

- Phối hợp với VP.UBND huyện và các cơ quan liên quan tham mưu 

UBND huyện kiện toàn củng cố Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. 

-Tiếp tục tuyên truyền, thu thập thông tin xử lý kịp thời, triệt để hộ vay 

vốn bỏ đi khỏi địa phương  theo văn bản 4421/NHCS-QLN nhất là các hộ đến 

hạn trong năm 2021. 

- Tiếp tục thực hiện Thông báo 14-TB/HU ngày 16/9/2020 Kết luận của 

Thường trực huyện ủy tại buổi làm việc với Ngân hàng chính sách, các ngành về 

triển khai năm thực hiện nhiệm vụ "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

tín dụng chính sách xã hội. Giao ban với thường trực Đảng ủy và UBND xã, thị 

trấn  01 quý/lần vào ngày trực giao dịch xã vào tháng cuối quý.  

2.2.  Chủ tịch UBND xã, thị trấn 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra 

hàng quý đến hộ vay, tổ TK&VV của thôn, khu phố hoàn thành chậm nhất đến 

ngày 25/11/2021. 
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- Chỉ đạo tổ chức hội đoàn thể, trưởng thôn (khu phố), Tổ TK&VV triển 

khai thực hiện nghiêm túc việc bình xét hộ vay vốn đúng đối tượng thụ hưởng; 

rà soát hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú và chỉ đạo các cơ quan có liên quan 

Công an phối hợp, cung cấp thông tin cho NHCSXH để rà soát, kiểm tra, xác 

minh, tìm kiếm địa chỉ của hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú để xử lý, đôn đốc 

thu hồi nợ (văn bản 3317/NHCS-QLN ngày 18/6/2020 của Tổng giám đốc 

NHCSXH); và hoàn thiện hồ sơ xử lý rủi ro theo Quyết định 50/2010/QĐ-TTg 

ngày 28/7/2010 và Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 về cơ chế xử 

lý rủi ro của NHCSXH ( Quyết định 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 có hiệu 

lực từ ngày 19/5/2021). 

- Tham gia trực tiếp phiên họp giao ban hàng tháng tại phiên giao dịch xã, 

thị trấn  để nắm bắt và chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn trong quá trình 

thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; và hỗ trợ bảo vệ tại phiên giao dịch 

cố định tại xã nhất là những ngày nghỉ hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật). 

- Thường xuyên chỉ đạo rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo 

mới phát sinh và đủ điều kiện vay vốn năm 2021, lập danh sách cung cấp cho 

NHCSXH huyện để cân đối vốn và giải ngân; đồng thời lập danh sách hộ nghèo, 

hộ cận nghèo không đủ điều kiện vay vốn và niêm yết công khai tại Điểm giao 

dịch xã, thị trấn.  

2.3. Phòng Lao động- TB&XH 

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường 

xuyên rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm theo Thông tư 17/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/6/2016 giai đoạn 2016-2020 cho năm 2021 và rà soát theo 

Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 

(áp dụng giai đoạn 2022-2025). Phối hợp với các xã, thị trấn rà soát danh sách 

hộ dự kiến thoát nghèo, thoát cận nghèo cung cấp cho NHCSXH đầu tư vốn tạo 

điều kiện hộ thoát nghèo bền vững. Phối hợp thực hiện tốt Chương trình phối 

hợp công tác giữa Sở Lao động-TB&XH với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh 

ngày 06/5/2020. 

 2.5. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 Phối hợp thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 618/CTr.PHLN-SNN-

NHCS ngày 10/7/2020 giữa Sở Nông nghiệp &PTNT với Chi nhánh Ngân hàng 

CSXH tỉnh. 

2.6. Phòng Dân tộc 

 Triển khai Kế hoạch số 1176/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về triển khai Nghị quyết số 12/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị 
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quyết 88/2019/QH14 về Đề án phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS 

và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phối hợp với UBND các xã thuần đồng bào 

dân tộc triển khai hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ gốc, 

lãi khi đến hạn. 

2.7. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với NHCSXH và các ngành liên quan xây dựng kế 

hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trình các cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt; tiếp tục cân đối tham mưu UBND huyện chuyển nguồn ủy thác cho 

NHCSXH theo chỉ tiêu giao năm 2021 còn là 700 trđ. 

2.8. Các tổ chức Huyện hội 

Tiến hành rà soát và  kiểm tra theo kế hoạch, phối hợp với Ngân hàng 

CSXH thường xuyên kiểm tra, giám sát Hội đoàn thể cấp xã thực hiện nội dung 

ủy thác tại Điểm giao dịch xã và hoạt động của tổ TK&VV năm 2021 nhằm 

chấn chỉnh những tồn tại, sai sót; chỉ đạo hội cấp xã, tổ TK&VV triển khai thực 

hiện nghiêm túc việc rà soát hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú; đồng thời qua đại 

hội đảng và đại hội Hội LHPN nếu có thay đổi nhân sự thì kiện toàn và hỗ trợ, 

giúp đỡ. 

2.9. Các thành viên Ban đại diện  

Chủ động thực hiện kiểm tra địa bàn được phân công phụ trách theo 

Chương trình số 03/ BĐD HĐQT ngày 26/02/2021 Chương trình kiểm tra, giám 

sát Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện năm 2021 và phân công thành viên 

phụ trách địa bàn xã, thị trấn (theo kế hoạch trong quý II/2021 có 6 thành viên 

phân công thực hiện kiểm tra)  

Nghị quyết này gửi đến thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH 

huyện, các ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các xã, thị trấn; yêu cầu 

NHCSXH, thủ trưởng các ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai có kết quả nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                

-TT (HU,HĐND) huyện;    

-Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

-TV.BĐD-HĐQT; 

-NHCSXH huyện; 

-Các xã, thị trấn;                                                                    

-Lưu.                      

TM.BĐD-HĐQT-NHCSXH HUYỆN 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Thanh Toàn 
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