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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng
tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày 25 tháng 5 năm 2011, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường
trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội.
Tham dự buổi làm việc có đại diện các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Cựu
chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội
(NHCSXH) về kết quả hoạt động của NHCSXH trong thời gian qua, phương hướng
hoạt động trong thời gian tới và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:
Giảm nghèo là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước để phát
triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với ổn định chính trị - xã hội. Chính sách tín
dụng ưu đãi là một trong các chính sách quan trọng hỗ trợ giảm nghèo, giúp người
nghèo giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo. Cùng với các hỗ trợ trực tiếp, chính sách
tín dụng với lãi suất ưu đãi đã tạo được các điều kiện thực tế để hộ nghèo, người
nghèo tiếp cận, vay được vốn để họ sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống.
Hoạt động của NHCSXH trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích
cực trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, đã đóng góp thiết thực vào việc
thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo. Sự kết hợp các tổ chức
chính trị - xã hội thông qua hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn là một mô hình
hiệu quả của NHCSXH và phù hợp với điều kiện của nước ta. Sau hơn 8 năm hoạt
động, NHCSXH đã triển khai được trên 10.000 điểm giải ngân đến tận xã để đưa tín
dụng chính sách đến gần với người nghèo, đã cho vay trên 10 triệu lượt hộ nghèo và
đối tượng chính sách, góp phần giúp trên 2 triệu hộ thoát nghèo. Đa số người nghèo
sử dụng có hiệu quả vốn vay và có ý thức tốt trong việc hoàn trả vốn vay; một bộ
phận người nghèo sau khi vay vốn đã biết cách làm ăn, vượt qua đói nghèo và vươn
lên khá giả.
Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian qua còn một số hạn
chế: do thiếu sự thống nhất về đối tượng và mức độ hỗ trợ của các chính sách tín
dụng ưu đãi đã được ban hành; nhu cầu về tín dụng lớn, trong khi ngân sách Nhà
nước có hạn, khả năng huy động của NHCSXH còn hạn chế nên chưa đảm bảo đủ
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nhu cầu vay. Chưa có các cơ chế phù hợp đảm bảo cho NHCSXH hoạt động chủ
động, ổn định để thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi mà Chính phủ ban hành.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi trong thời gian
tới, đảm bảo cho NHCSXH hoạt động ổn định, góp phần thực hiện tốt các chính
sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan cần thực hiện
một số nội dung sau:
1. Phải tập trung xây dựng cho được Chiến lược phát triển của NHCSXH
giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 với mục tiêu cụ thể, rõ ràng gắn với
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chiến lược giảm nghèo của Quốc
gia. Trong đó:
- Tín dụng chính sách là để Nhà nước hỗ trợ lãi suất giúp người nghèo tiếp
cận, vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh để từng bước giảm nghèo và thoát nghèo
bền vững.
- Đối tượng phục vụ chủ yếu và thường xuyên của NHCSXH là hộ nghèo.
Nhà nước sẽ ủy thác NHCSXH thực hiện cho vay một số đối tượng khác để giải
quyết một số mục tiêu cụ thể trong một thời gian nhất định.
- Tín dụng chính sách được phân loại theo vùng và áp dụng cho nhóm đối
tượng khác nhau với mức hỗ trợ khác nhau.
- Nguồn vốn được xác định hợp lý trên cơ sở nhu cầu cần thiết và khả năng
ngân sách Nhà nước, khả năng tự huy động của NHCSXH, các nguồn vốn đóng góp
của xã hội, nguồn vốn ODA ưu đãi...
- Để đảm bảo cho NHCSXH hoạt động chủ động, ổn định, an toàn, cần xác
định cụ thể hoạt động tín dụng và dịch vụ mà NHCSXH được phép thực hiện; đồng
thời xây dựng và tổ chức hoạt động tốt cơ chế bù đắp rủi ro, thanh tra, giám sát,
quản trị hợp lý.
2. Về nội dung sửa đổi bổ sung Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng
10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính
sách khác:
- Trên cơ sở định hướng của Chiến lược phát triển của NHCSXH giai đoạn
2011 - 2015 tầm nhìn 2020 sửa đổi quy định của Nghị định số 78/2002/NĐ-CP để
bảo đảm phù hợp với yêu cầu và tình hình mà Chiến lược đặt ra.
3. Trong Quý III năm 2011, NHCSXH phối hợp với các cơ quan liên quan
xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Chiến lược và Nghị định sửa đổi
bổ sung Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.
4. Để đảm bảo cho NHCSXH có vốn cho vay học sinh, sinh viên, Bộ Tài
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm thực hiện các chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 14/TTg-KTTH ngày 25 tháng 2 năm
2011 về vốn cho học sinh, sinh viên, trên cơ sở mức cho vay sẽ tăng lên 1 triệu
đồng/tháng/học sinh, sinh viên kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 theo Quyết định số
853/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
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Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, tổ chức liên quan biết,
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, KHĐT,
Nội vụ, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Hội Cựu chiến binh VN;
- Hội Nông dân VN;
- TW Hội LH Phụ nữ VN;
- TW Đoàn TNCSHCM;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, TKBT, KGVX, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4) M. Cường 35.
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Phạm Văn Phượng

