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Bài 5 

GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG VAI TRÒ CỦA BAN GIẢM NGHÈO 

CẤP XÃ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH 

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ: 

- Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng 

giảm nghèo bền vững từ năm 2011 đến năm 2020  

- Quyết định số 104/QĐ-BCĐGNBV ngày 24/09/2012 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về giảm nghèo bền vững ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 

- Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt chiến lược phát triển của NHCSXH giai đoạn 2011-2020. Trong đó: 

Tại Điểm d, đ, Khoản 8, Điều 2 đã quy định: 

Nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã trong việc: 

Triển khai thực hiện chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn; kiện toàn Ban giảm 

nghèo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt việc tham mưu cho 

UBND cùng cấp quản lý, phê duyệt danh sách hộ nghèo và đối tượng chính sách 

vay vốn NHCSXH; chỉ đạo Trưởng thôn, ấp, bản, tổ dân phố phối hợp cùng 

NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý chặt 

chẽ vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; theo dõi, giúp đỡ người vay vốn 

sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi ngân 

hàng đầy đủ, đúng hạn; tích cực tham gia xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu. 

Nghiên cứu, đề xuất tham mưu với các cấp có thẩm quyền thực thi chính 

sách tín dụng xã hội một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế 

- xã hội và nhu cầu của người dân địa phương. 

- Văn bản số 819/NHCS-TDNN ngày 09/4/2015 của Tổng Giám đốc 

NHCSXH về việc hướng dẫn thực hiện bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham 

gia thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN GIẢM NGHÈO CẤP XÃ 

TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã quản lý các chương trình 

tín dụng chính sách trên địa bàn 

- Phối hợp với NHCSXH và các bên liên quan để tuyên truyền, phổ biến 

chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; vận 

động hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay đúng mục 

đích, thực hành tiết kiệm để tạo lập vốn tự có h  trợ việc trả nợ khi đến hạn. 
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- Phối hợp tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao công nghệ, khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư để nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh; liên 

kết, hợp tác tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm. 

- Hàng năm, tham mưu tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng 

chính sách trên địa bàn để rút ra những mặt làm được, chưa làm được; có giải 

pháp thực hiện cho năm tiếp theo. Mặt khác, nghiên cứu, tham mưu UBND cấp 

xã đề xuất với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi bất cập về chính sách tín 

dụng (nếu có) cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu 

của người dân địa phương. 

2. Tham mưu UBND cấp xã xác định nhu cầu vốn và tổ chức thực hiện 

chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao 

- Hàng năm, rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn theo các chương trình tín 

dụng chính sách nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn. 

- Tham mưu tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng (cho vay, 

huy động tiền gửi tiết kiệm) của từng ấp/khóm trong xã. Quan tâm, xây dựng 

các mô hình điển hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa 

phương và gắn với xây dựng nông thôn mới. 

3. Tham mưu UBND cấp xã xác định đối tượng vay vốn 

- Thường xuyên rà soát, lập danh sách hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác (kể cả danh sách bổ sung) theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-

LĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kịp thời 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để NHCSXH cho 

vay theo quy định. 

- Trước khi trình UBND cấp xã xem xét, phê duyệt Danh sách hộ gia đình 

đề nghị vay vốn NHCSXH - Mẫu 03/TD, Ban giảm nghèo có trách nhiệm rà 

soát/kiểm soát lại đối tượng đã được Tổ TK&VV bình xét cho vay, đảm bảo đúng 

đối tượng thụ hưởng theo quy định. 

4. Đối với hoạt động của Tổ TK&VV 

- Tham mưu UBND cấp xã trong việc chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của 

Tổ TK&VV đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 

05/3/2013 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH. Theo đó: 

+ Giao Trưởng ấp/khóm, tổ chức Hội đoàn thể đứng ra vận động thành 

lập Tổ TK&VV (ở những nơi chưa có hoặc đã có Tổ TK&VV nhưng có đủ điều 

kiện thành lập Tổ mới). Tổ TK&VV được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện 

và được UBND cấp xã phê duyệt. 



3 

 

+ Tham mưu để có biện pháp tháo gỡ đối với những Tổ TK&VV hoạt 

động kém hiệu quả, có nhiều thành viên vi phạm quy ước hoạt động của Tổ, 

những Tổ TK&VV phải kiện toàn củng cố, chia tách, sáp nhập… 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác gia nhập Tổ TK&VV để phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong 

sản xuất, kinh doanh và đời sống; cũng như cùng giám sát nhau trong việc vay 

vốn, sử dụng vốn vay, thực hành tiết kiệm và trả nợ Ngân hàng. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã đôn đốc Trưởng ấp/khóm, tổ chức 

Hội đoàn thể nhận ủy thác quan tâm theo dõi hoạt động của Tổ TK&VV, đặc 

biệt, là phải tham gia các cuộc họp bình xét cho vay theo quy định, đảm bảo 

công khai minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, phương án sử dụng vốn vay 

khả thi. 

- Tham mưu thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động của Tổ TK&VV 

theo quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV ban hành theo Quyết định số 

15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH. 

- Tham mưu UBND xã trong việc xác nhận Giấy ủy quyền hộ gia đình cử 

người giao dịch với NHCSXH; Danh sách hộ gia đình đề nghị chuyển đổi mục 

đích vay NHCSXH; Giấy đề nghị vay vốn h  trợ việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm (Mẫu 01a, 01b); Giấy đề nghị gia hạn nợ (nếu có)... 

5. Đối với hoạt động tại Điểm giao dịch xã 

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ về cơ 

sở vật chất cho hoạt động tại Điểm giao dịch xã của NHCSXH, đảm bảo an toàn 

và hiệu quả trong các phiên giao dịch tại xã. 

- Tham dự cuộc họp giao ban và quản lý Điểm giao dịch tại xã 

+ Hàng tháng, tham gia cuộc họp giao ban với NHCSXH tại Điểm giao 

dịch xã để nắm tình hình thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn và tham 

mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương có những giải pháp h  trợ 

nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương. 

+ Có biện pháp bảo vệ, duy trì biển hiệu Điểm giao dịch và các bảng công 

khai về chính sách và kết quả thực hiện chính sách tín dụng tại điểm giao dịch. 

6. Tham mưu UBND cấp xã thành lập và duy trì hoạt động của Tổ đôn 

đốc thu nợ khó đòi để xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ bị chiếm dụng…, đặc biệt 

có biện pháp thu hồi đối với những hộ có điều kiện trả nợ nhưng cố tình chây ỳ 

và các trường hợp chiếm dụng tiền gốc, lãi của tổ viên... 

7. Giúp việc khi Chủ tịch UBND cấp xã tham gia là thành viên Ban đại 

diện HĐQT NHCSXH cấp huyện theo quy định: chuẩn bị đầy đủ các nội dung 
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liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn để Chủ tịch UBND cấp 

xã tham dự họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. 

8. Báo cáo thống kê, lưu trữ hồ sơ 

- Thường xuyên báo cáo UBND cấp xã về tình hình hoạt động tín dụng 

chính sách trên địa bàn, nêu rõ tồn tại, yếu kém để tham mưu cấp ủy, chính 

quyền địa phương có giải pháp xử lý kịp thời. 

- Lưu trữ hồ sơ: Danh sách đối tượng chính sách và tài liệu, giấy tờ liên 

quan đến hoạt động tín dụng chính sách. 

II. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH ĐẾN NGÀY... 

(thời điểm tập huấn) 

1. Kết quả thực hiện các chƣơng trình tín dụng chính sách trên địa 

bàn huyện ... 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Chƣơng trình 

Huyện… Tỉnh (thành phố) Toàn quốc 

Tổng  

dƣ nợ 

Tỷ lệ 

NQH 

Tổng  

dƣ nợ 

Tỷ lệ 

NQH 

Tổng  

dƣ nợ 

Tỷ lệ 

NQH 

1 Hộ nghèo       

2 Hộ cận nghèo       

3 Hộ mới thoát nghèo       

4 HSSV       

5 
Nước sạch và 

VSMTNT 
  

    

… …       

 
Tổng cộng       

2. So sánh chất lƣợng tín dụng trên địa bàn huyện … với tỉnh (thành 

phố)… và toàn quốc 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT ĐỊA BÀN TỔNG DƢ NỢ 
TRONG ĐÓ: NỢ QUÁ HẠN 

SỐ TIỀN TỶ LỆ (%) 

1 Toàn quốc    

2 Toàn tỉnh ...    

3 Toàn huyện ...    

 Xã A    

 Xã B    

 …    
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III  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA BAN GIẢM NGHÈO 

CẤP XÃ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN ... 

1. Những mặt đƣợc 

2. Những tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

a. Nguyên nhân khách quan 

b. Nguyên nhân chủ quan 

4. Những bài học kinh nghiệm 

IV. GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BAN GIẢM NGHÈO CẤP 

XÃ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN … 

V. KIẾN NGHỊ 

 

 

 

 

 

 


