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Bài giảng 

CÔNG TÁC THAM MƯU, GIÚP VIỆC  

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  

GIÁM SÁT TỪ XA TRÊN PHẦN MỀM THÔNG TIN BÁO CÁO 
 

PHẦN 1: CÔNG TÁC THAM MƯU, GIÚP VIỆC  

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHCSXH 

1.1. Công tác tham mưu, giúp việc Ban đại diện Hội đồng quản trị 

Đến nay, Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh và Giám đốc Phòng giao dịch 

NHCSXH cấp huyện đã tham mưu, giúp việc Ban đại diện HĐQT cùng cấp 

ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Kết quả, tại nhiều địa phương, các 

cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là Chủ tịch UBND đã quan tâm, tạo điều 

kiện cho các hoạt động của NHCSXH, kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn 

vướng mắc tại địa phương.  

Điều này cho thấy đã có sự đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ 

của Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh và Giám đốc NHCSXH cấp huyện góp phần 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các 

cấp. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mô hình quản lý, 

nâng cao vai trò quản lý Nhà nước và vị thế của NHCSXH đối với hoạt động tín 

dụng chính sách tại cơ sở, phát huy hơn nữa hiệu quả tín dụng chính sách xã hội 

tại địa phương nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh 

xã hội, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền 

vững và xây dựng nông thôn mới. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đó, trong thời gian qua, kết quả 

kiểm tra kiểm soát nội bộ về tham mưu, giúp việc Ban đại diện HĐQT tại một 

số địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: (i) việc bổ sung nguồn vốn 

ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 

trên địa bàn còn thấp so với bình quân chung toàn hệ thống; (ii) thành viên Ban 

đại diện HĐQT cấp tỉnh, huyện tham dự họp không đầy đủ; (iii) tham mưu kiện 

toàn thành viên Ban đại diện HĐQT các cấp chưa kịp thời, không đúng thành 

phần, không ghi cụ thể họ tên mà chỉ ghi chức danh; (iv) một số thành viên Ban 

đại diện HĐQT không thực hiện kiểm tra, giám sát hoặc kiểm tra chưa đầy đủ 

địa bàn được giao phụ trách hoặc kiểm tra thiếu nội dung kiểm tra hoặc không 

kiểm tra chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên... 

Do vậy, để phát huy hơn nữa hiệu quả đã đạt được đồng thời khắc phục 

những hạn chế tồn tại nêu trên trong công tác tham mưu, giúp việc Ban đại diện 

HĐQT cùng cấp thì Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh và Giám đốc Phòng giao dịch 

NHCSXH cấp huyện cần nắm chắc, bám sát các quy định về cơ cấu, thành phần 

nhân sự Ban đại diện HĐQT; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đại diện HĐQT, đặc 
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biệt là thành viên Ban đại diện NHCSXH cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp xã; 

trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp và chế độ họp của Ban đại diện HĐQT. 

1.1.1. Cơ cấu, thành phần nhân sự Ban đại diện HĐQT 

1. Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW; quận 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ban đại diện HĐQT các cấp) là 

đại diện của HĐQT NHCSXH trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Quyết 

định của HĐQT trên địa bàn1.  

Ban đại diện HĐQT các cấp hoạt động theo Điều lệ về tổ chức hoạt động 

của NHCSXH và các quy định tại Quy chế hoạt động của Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 

17/4/2003 của HĐQT. 

2. Ban đại diện HĐQT các cấp do Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định 

thành lập. Trưởng Ban đại diện HĐQT là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban 

nhân dân cùng cấp. Ban đại diện HĐQT các cấp không cơ cấu chức danh Phó 

Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực và thành viên chuyên trách. Các thành 

viên Ban đại diện HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm2. 

3. Cơ cấu thành viên Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh thực hiện như cơ cấu 

thành viên HĐQT NHCSXH. Cơ cấu thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện 

thực hiện như cơ cấu thành viên HĐQT NHCSXH và cơ cấu thêm thành viên là 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã3. 

4. Giúp việc Ban đại diện HĐQT các cấp do Giám đốc NHCSXH chi 

nhánh, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH cùng cấp đảm nhiệm. Đối với địa 

bàn thành phố, thị xã, quận nơi chi nhánh đóng trụ sở, Giám đốc chi nhánh phân 

công một Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh đảm nhiệm4. 

1.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban đại diện HĐQT 

1.1.2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn Ban đại diện HĐQT các cấp5 

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban đại 

diện HĐQT cấp trên. 

- Duyệt kế hoạch huy động vốn và cho vay trên địa bàn để trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt; tổ chức khai thác, tập trung các nguồn vốn để bổ sung vốn cho 

vay tại địa phương. 

- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng trên địa bàn. 

                                                           
1. Điều 1 Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của HĐQT về ban hành Quy chế hoạt động của BĐD 

HĐQT NHCSXH các cấp. 

2. Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2015 của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của HĐQT. 

3. Điểm 1 Khoản 2 Điều1 Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2015 của HĐQT. 

4. Điểm 2 Khoản 2 Điều1 Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2015 của HĐQT. 

5. Điều 29 Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ 

về tổ chức và hoạt động của NHCSXH. 
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- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các bên nhận ủy thác thực hiện đúng chính 

sách và chế độ nghiệp vụ theo quy định. 

- Phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác chỉ đạo thành lập các 

Tổ TK&VV. 

- Nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất HĐQT trình Chính phủ bổ sung, sửa đổi, ban 

hành chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

- Chấp hành chế độ thỉnh thị, báo cáo lên cấp trên và các cơ quan quản lý 

nhà nước theo quy định.  

1.1.2.2. Nhiệm vụ của thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện là Chủ 

tịch UBND cấp xã6  

a) Chủ trì chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của 

NHCSXH trên địa bàn cấp xã đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng chính 

sách theo quy định; kiện toàn Ban giảm nghèo nhằm nâng cao chất lượng tham 

mưu, giúp việc 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 (Tổ TK&VV) quản lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách 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. 

b) Tham dự các phiên họp định kỳ, đột xuất của Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH cấp huyện (không được cử người đi dự họp thay); trường hợp vắng 

mặt thì phải có ý kiến tham gia bằng văn bản về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

trong kỳ, kế hoạch kỳ tiếp theo và có ý kiến tham gia đầy đủ về các vấn đề được 

hỏi trong tài liệu họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. Tại kỳ họp Ban 

đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo, phản ánh 

tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng tín dụng của 

NHCSXH trên địa bàn cấp xã được phân công phụ trách. Nội dung báo cáo tập 

trung chủ yếu vào các vấn đề chính như: 

- Phản ánh ngắn gọn về tình hình hoạt động tín dụng (tình hình thực hiện 

kế hoạch dư nợ, kết quả cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn, nợ bị chiếm dụng) 

trên địa bàn. 

- Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện tại địa 

bàn xã. 

- Nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách so với kế hoạch 

vốn được thông báo và kế hoạch triển khai kế hoạch tín dụng trong quý tiếp theo. 

                                                           
6. Khoản 2 văn bản số 819/NHCS-TDNN ngày 09/4/2015 của Tổng Giám đốc về việc hướng dẫn thực hiện bổ 

sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. 
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- Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và đề xuất, kiến nghị trong tổ 

chức, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng tại địa bàn, đặc biệt là vấn 

đề nợ xấu, lãi tồn đọng, xử lý nợ bị rủi ro, hoạt động của Tổ TK&VV và thực 

hiện dịch vụ ủy thác của các Hội, đoàn thể cấp xã. 

- Nghiên cứu, đề xuất tham mưu với các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa 

đổi bất cập về chính sách tín dụng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - 

xã hội và nhu cầu của người dân địa phương. 

c) Chủ tịch UBND cấp xã cử 01 cán bộ của Ban giảm nghèo cấp xã làm 

công tác giúp việc cho Chủ tịch UBND cấp xã về các công việc liên quan đến 

NHCSXH. Cán bộ này được NHCSXH tập huấn về nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác, hướng dẫn lập Báo cáo về tình hình, kết quả thực 

hiện các chương trình tín dụng chính sách,... và các nội dung tham mưu cho Chủ 

tịch UBND cấp xã trước thời điểm dự kiến họp Ban đại diện HĐQT cấp huyện. 

d) Các thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND cấp xã thường xuyên 

thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng tại địa bàn 

cấp xã theo chương trình kiểm tra, giám sát của BĐD HĐQT hàng năm; định kỳ 

một quý phải kiểm tra ít nhất 01 thôn, một số Tổ TK&VV và một số hộ vay, đặc 

biệt Tổ TK&VV có chất lượng hoạt động chưa tốt. 

1.1.3. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp quy định tại Nghị định 

số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ 

1.1.3.1. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Ban chỉ đạo Chương trình xoá đói, giảm 

nghèo địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các tổ chức chính 

trị - xã hội tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án sản xuất - kinh doanh, 

chuyển đổi cơ cấu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, các chương trình 

chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, 

hướng dẫn thị trường với việc sử dụng vốn tín dụng; kết hợp chương trình kinh 

tế với chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng và chương trình văn hoá-xã hội 

nhằm hỗ trợ Người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hạn chế 

rủi ro. 

b) Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc trích một 

phần từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương hàng năm để chuyển 

cho Chi nhánh NHCSXH trên địa bàn theo quy định “Hàng năm, Uỷ ban nhân 

dân các cấp được trích một phần từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp 

mình để tăng nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

trên địa bàn”. 

c) Quyết định thành lập và giám sát hoạt động của Ban đại diện HĐQT tại 

địa phương theo quy định của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH. 
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d) Chỉ đạo các tổ chức nhận uỷ thác trong việc chấp hành chính sách tín 

dụng đối với Người vay tại địa phương, xử lý các sai phạm, khen thưởng kịp 

thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp cho hoạt động của NHCSXH.  

đ) Tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách địa phương đang 

cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác quy định trong Nghị định 

78/2002/NĐ-CP, kể cả Quỹ cho vay xoá đói, giảm nghèo do địa phương lập 

(nếu có) vào đầu mối NHCSXH. 

e) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

1.1.3.2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

a) Chỉ đạo các ngành và Ban chỉ đạo Chương trình xoá đói, giảm nghèo 

của huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động và tạo điều kiện để thực hiện chính sách tín dụng đối với 

Người vay trên địa bàn. 

b) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã chấp hành đầy đủ các quy định về thành 

lập Tổ TK&VV, bình xét cho vay, xác nhận danh sách hộ nghèo đủ điều kiện vay, 

kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, trả nợ, trả lãi tiền vay của Người vay. 

c) Quyết định thành lập và giám sát hoạt động của Ban đại diện HĐQT 

theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH. 

1.1.3.3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã  

a) Lập danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo do Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội công bố.  

b) Chỉ đạo việc thành lập và chấp thuận hoạt động của Tổ TK&VV. 

c) Tổ chức và chỉ đạo Ban chỉ đạo Chương trình xoá đói, giảm nghèo cấp 

xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc bình xét hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác được vay vốn bảo đảm dân chủ và công khai, xác 

nhận danh sách hộ nghèo vay vốn, phối hợp với tổ chức cho vay, Tổ Tiết kiệm 

và vay vốn kiểm tra việc sử dụng vốn vay và đôn đốc thu hồi nợ. 

d) Có ý kiến về đề nghị của Người vay đối với các trường hợp xin gia hạn 

nợ và xử lý rủi ro. 

đ) Phối hợp với các Ban, ngành chức năng ở cấp huyện, các tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức tài trợ và tổ chức cho vay mở các lớp hướng dẫn về kỹ thuật 

trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, kiến thức về thị trường…, quy chế vay vốn, trả 

nợ của NHCSXH.  
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1.1.4. Chế độ họp của Ban đại diện HĐQT7 

1. Ban đại diện HĐQT họp 3 tháng một lần vào những ngày đầu tháng của 

tháng đầu quý, do Trưởng Ban đại diện HĐQT (hoặc người được uỷ quyền) 

quyết định ngày họp, triệu tập và chủ trì.  

Trong trường hợp cần thiết, Ban đại diện HĐQT có thể họp phiên bất 

thường theo đề nghị của Trưởng Ban đại diện hoặc Giám đốc Chi nhánh 

NHCSXH cùng cấp  hoặc trên 50% số thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị. 

2. Nội dung họp Ban đại diện Hội đồng quản trị 

a) Kiểm điểm việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT, 

kết luận của Ban đại diện HĐQT tại các phiên họp thường kỳ. 

b) Thảo luận báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh, Phòng Giao dịch 

NHCSXH cùng cấp và nhiệm vụ, kế hoạch kỳ hoạt động tiếp theo. 

c) Thảo luận và thông qua nội dung cần báo cáo lên cấp trên, cho ý kiến 

giải quyết những kiến nghị của cấp dưới thuộc thẩm quyền.  

3. Phương thức họp 

a) Đối với các phiên họp thường kỳ sẽ tổ chức họp tập trung và phải có ít 

nhất 1/2 số thành viên Ban đại diện HĐQT có mặt tại phiên họp. Các thành viên 

Ban đại diện HĐQT vắng mặt có lý do được cử người đi họp thay nhưng phải 

được Trưởng Ban đại diện HĐQT chấp thuận. Người đi họp thay được quyền 

phát biểu đóng góp ý kiến nhưng không được tham gia biểu quyết.  

Các phiên họp Ban đại diện HĐQT có nội dung liên quan đến chức năng 

quản lý Nhà nước của Sở ban ngành không có thành viên tham gia Ban đại diện 

HĐQT, các tổ chức kinh tế khác, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, các hiệp 

hội, tổ chức phi Chính phủ thì Trưởng Ban đại diện HĐQT quyết định mời đại 

diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức đó dự họp. Các đại biểu được mời có 

quyền thảo luận đóng góp ý kiến, nhưng không tham gia biểu quyết. 

b) Trong trường hợp cấp bách không tổ chức được phiên họp tập trung, 

Trưởng Ban đại diện HĐQT lấy ý kiến các thành viên Ban đại diện HĐQT bằng 

phiếu biểu quyết. Các thành viên tham gia từng nội dung cụ thể ghi trên phiếu 

biểu quyết.  

4. Kết luận của mỗi kỳ họp Ban đại diện HĐQT đều được thông báo đến 

thành viên Ban đại diện HĐQT cùng cấp, Ban đại diện HĐQT cấp dưới, Chi 

nhánh NHCSXH cùng cấp, Chi nhánh, Phòng Giao dịch NHCSXH cấp dưới để 

tổ chức thực hiện. 

                                                           
7. Điều 13 Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của HĐQT về ban hành Quy chế hoạt động của BĐD 

HĐQT NHCSXH các cấp. 
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1.1.5. Công tác tham mưu, giúp việc Ban đại diện HĐQT 

1.1.5.1. Công tác tham mưu, giúp việc Ban đại diện HĐQT  

a) Nghiên cứu, đề xuất và giúp Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, huyện trong 

việc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện thực hiện tốt 

nhiệm vụ được quy định tại Điều 25, 26 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 

04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. 

b) Nghiên cứu, đề xuất và giúp Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, huyện về 

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội theo Kết 

luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 

chính sách xã hội; Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Chính phủ về 

việc ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW nhằm phát huy vai trò 

lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội của các cấp ủy 

đảng, chính quyền các cấp; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế 

hoạch và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội… 

c) Nghiên cứu, đề xuất và giúp Ban đại diện HĐQT cấp huyện giao nhiệm 

vụ cho thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp xã thực 

hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 văn bản số 819/NHCS-TDNN 

ngày 09/4/2015 về việc hướng dẫn thực hiện bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã 

tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. 

d) Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất 

việc triển khai các giải pháp thực hiện tín dụng chính sách xã hội; đề xuất tham 

mưu với các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi bất cập về chính sách tín dụng 

cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của người dân địa 

phương và các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.  

đ) Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng; nghị quyết, quyết định của HĐQT trên địa bàn. Tham 

mưu củng cố, kiện toàn kịp thời thành viên Ban đại diện HĐQT cùng cấp. Giúp 

Ban đại diện HĐQT thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất. 

1.1.5.2. Nhiệm vụ giúp việc Ban đại diện HĐQT   

a) Thường xuyên báo cáo với Trưởng Ban đại diện HĐQT tình hình hoạt 

động của NHCSXH trên địa bàn. 

b) Chuẩn bị nội dung và các điều kiện, phương tiện làm việc cần thiết cho 

các phiên họp Ban đại diện HĐQT, cụ thể nhiệm vụ của Giám đốc Phòng giao 

dịch NHCSXH cấp huyện gồm8: 

                                                           
8. Điểm đ Khoản 2 và Khoản 3 văn bản số 819/NHCS-TDNN ngày 09/4/2015 của Tổng Giám đốc về việc 

hướng dẫn thực hiện bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. 
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- Đăng ký thời gian tổ chức họp với UBND cấp huyện để đưa vào lịch 

làm việc của UBND cấp huyện. 

- Thông báo nội dung họp đến các thành viên Ban đại diện trước phiên 

họp tối thiểu 5 ngày. 

- Thực hiện tổng hợp, lập báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các 

chương trình tín dụng tại các xã, trên cơ sở đó đánh giá kết quả hoạt động của 

các Chủ tịch UBND cấp xã để báo cáo với Trưởng Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH cấp huyện. 

- Chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH hàng quý, và các 

tài liệu khác liên quan đến nội dung cuộc họp gửi các thành viên Ban đại diện 

trước phiên họp tối thiểu 05 ngày. Đối với thành viên không tham dự được phiên 

họp Ban đại diện thì phải có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi đến cuộc họp để 

thư ký tổng hợp báo cáo Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện.  

- Soạn thảo các Nghị quyết, Quyết định, thông báo kết luận của các phiên 

họp Ban đại diện HĐQT và gửi Ban đại diện NHCSXH cấp tỉnh, các thành viên 

Ban đại diện NHCSXH cấp huyện và những nơi cần báo cáo chậm nhất 10 ngày 

kể từ ngày họp Ban đại diện. 

- Chuẩn bị chương trình và kế hoạch kiểm tra quý tiếp theo cho Ban đại 

diện HĐQT.  

- Hàng quý, chậm nhất ngày 07 tháng đầu quý sau, tổng hợp kết quả chấm 

điểm đánh giá chất lượng tín dụng chính sách của từng đơn vị cấp xã báo cáo 

Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện làm căn cứ thiết yếu để Ban 

đại diện HĐQT cấp huyện có ý kiến nhận xét và chỉ đạo xử lý kịp thời những 

tồn tại, vướng mắc trong hoạt động tín dụng của từng xã ngay tại phiên họp 

thường kỳ của Ban đại diện HĐQT cấp huyện và là căn cứ quan trọng để đánh 

giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã với vai trò là 

thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện; đồng thời là căn cứ để báo 

cáo cấp ủy, chính quyền cấp xã, thường trực huyện ủy, UBND cấp huyện về kết 

quả triển khai nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã để phục vụ cho việc đánh 

giá xếp loại cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. 

c) Chuẩn bị tài liệu và kinh phí cho các phiên họp Ban đại diện HĐQT. 

d) Ghi chép biên bản các kỳ họp Ban đại diện HĐQT. 

đ) Soạn thảo các nghị quyết, quyết định, thông báo kết luận của các phiên 

họp Ban đại diện HĐQT. 

e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Ban đại diện HĐQT. 

g) Chuẩn bị chương trình và kế hoạch kiểm tra cho Ban đại diện HĐQT và 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ viên HĐQT. 
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1.1.6. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc Ban 

đại diện HĐQT 

1. Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH 

cấp huyện cần phát huy và thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu, giúp việc 

cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH cùng cấp. Chủ động tham mưu cho Ban đại 

diện HĐQT trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

Chính phủ, Nghị quyết, Kết luận của HĐQT, Ban đại diện HĐQT cấp trên và 

các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

2. Tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể đối 

với mỗi thành viên nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi thành viên Ban 

đại diện HĐQT NHCSXH trong từng lĩnh vực công tác có liên quan đến hoạt 

động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. 

3. Tham mưu tổ chức đủ các phiên họp, nâng cao chất lượng báo cáo, chất 

lượng cuộc họp; ban hành nghị quyết, kết luận các kỳ họp để chỉ đạo thực hiện. 

4. Tham mưu Ban đại diện HĐQT cùng cấp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt 

Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, nâng cao chất lượng kiểm tra, 

giám sát của Thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp xã. 

PHẦN 2: CÔNG TÁC GIÁM SÁT TỪ XA TRÊN PHẦN MỀM  

THÔNG TIN BÁO CÁO 

7.1. Các văn bản hiện hành và chức năng trên hệ thống thông tin báo cáo 

7.1.1. Văn bản hiện hành 

- Văn bản số 3396/NHCS-KTNB ngày 07/10/2015 về việc tăng cường giám 

sát từ xa trên thông tin báo cáo mới. 

- Văn bản số 4931/NHCS-KTNB ngày 15/11/2017 về việc bổ sung tiêu chí 

giám sát từ xa. 

- Văn bản số 10010/NHCS-TDNN ngày 26/10/2021 về việc triển khai 

chức năng cảnh báo sai sót trên hệ thống Thông tin báo cáo. 

7.1.2. Chức năng trên hệ thống thông tin báo cáo 

- TIỆN ÍCH\BÁO CÁO GIÁM SÁT TỪ XA. 

- TIỆN ÍCH\CẢNH BÁO SAI SÓT THÔNG TIN. 

7.2. Các chỉ tiêu, báo cáo giám sát từ xa tại chức năng Tiện ích/Báo 

cáo giám sát từ xa 

7.2.1. Danh sách các chỉ tiêu, báo cáo 

- Tổ có só tổ viên không đạt yêu cầu. 

- Tổ TK&VV có số thành viên liên thôn, liên xã. 
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- Kiểm tra thu lãi, thu tiết kiệm tổ TK&VV. 

- Khách hàng vay nhiều món cùng một chương trình. 

- Khách hàng vay chồng chéo nhiều chương trình. 

- Tính tỷ lệ giao dịch tại điểm giao dịch xã. 

- Món vay trên N tháng không hoạt động. 

- Sao kê chi tiết hộ vay theo tổ. 

- Món vay đến hạn phân kỳ chưa trả nợ. 

- Món vay gia hạn vượt quy định. 

- HSSV sai logic phân kỳ. 

- Liệt kê phát sinh tài khoản (Mẫu số 12/KTNB). 

- Thống kê một số chỉ tiêu tín dụng (mẫu số 13/KTNB). 

- Kết quả thu nợ, xử lý nợ đến hạn (mẫu số 14/KTNB). 

- Thống kê lãi tồn các đơn vị trực thuộc (Mẫu số 15/KTNB). 

- Thực hiện định mức an toàn chi trả (Mẫu số 16/KTNB). 

- Khách hàng thuộc 2 tổ TK&VV (Mẫu số 17/KTNB). 

- Danh sách tổ trưởng vay vốn tại tổ khác (Mẫu số 18/KTNB). 

- HSSV ra trường chưa phân kỳ trả nợ (Mẫu số 19/KTNB). 

- Danh sách vợ chồng cùng vay vốn (Mẫu số 20/KTNB). 

- Danh sách cán bộ thực hiện giao dịch xã (Mẫu số 21/KTNB). 

- Kiểm tra vay vượt theo chương trình. 

- Truy vấn thông tin khách hàng. 

- Chuyển trạng thái nợ từ quá hạn vào trong hạn. 

- Xã, Tổ có nợ quá hạn trên 2%, tổ không hoạt động. 

- Danh sách tổ TK&VV được củng cố kiện toàn, hộ vay chuyển tổ nhiều 

lần trong kỳ. 

- Danh sách món vay có dư nợ từ (X) năm trở lên. 

- Giải ngân - thu nợ trong ngày. 

- Số Tổ trưởng Tổ TK&VV đến giao dịch với Ngân hàng. 

- Giải ngân sau khi xóa nợ, gia hạn nợ cho khách hàng rủi ro do nguyên 

nhân chết, mất tích. 

- Một số tiêu chí rà soát các món vay trước khi giải ngân. 

7.2.2. Tình hình thực tiễn các chỉ tiêu, báo cáo   
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Trong những năm qua, hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo giám sát từ xa 

được khai thác đã hỗ trợ tích cực cho các đơn vị trong hệ thống NHCSXH chủ 

động rà soát, chỉnh sửa kịp thời các sai sót nghiệp vụ, đặc biệt là cho vay chồng 

chéo, số lượng tổ viên Tổ TK&VV không đúng quy định, Tổ TK&VV liên thôn, 

khách hàng vay vốn có độ tuổi không phù hợp và rất nhiều chỉ tiêu cảnh báo sai 

sót khác theo từng chương trình tín dụng. 

Hiện nay, NHCSXH thực hiện hệ thống Intellect Core Banking và đang 

được nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, 

dịch vụ, phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới và đặc biệt là hoàn thành Kế hoạch 

chuyển đổi số của NHCSXH. Việc chuyển đổi số là một xu thế tất yếu khách 

quan và tác động mạnh mẽ của ứng dụng công nghệ số vào tất cả các lĩnh vực 

hoạt động của NHCSXH nên phương pháp giám sát - một trong các phương 

pháp kiểm tra kiểm soát nội bộ rất cần thiết phải cập nhật, chỉnh sửa cho phù 

hợp với tình hình mới góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả xử lý 

nghiệp vụ.  

Do đó, các chỉ tiêu, báo cáo nêu trên hầu hết đã được bổ sung, chỉnh sửa 

và triển khai tại ứng dụng TIỆN ÍCH\CẢNH BÁO SAI SÓT THÔNG TIN theo 

văn bản số 10010/NHCS-TDNN ngày 26/10/2021 về việc triển khai chức năng 

cảnh báo sai sót trên hệ thống thông tin báo cáo nhằm khắc phục các tồn tại, sai 

sót về thông tin khách hàng, khoản vay, Tổ Tiết kiệm và vay vốn,...được phát 

hiện qua khai thác số liệu trên hệ thống Intellect Core Banking và kiểm tra thực 

tế thời gian qua. 

Trên cơ sở các văn bản về Chuyển đổi số của NHCSXH: Nghị quyết số 

137-NQ/ĐU ngày 15/7/2021 của Đảng ủy NHCSXH Trung ương về việc “Thực 

hiện Chuyển đổi số trong NHCSXH đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; 

Quyết định số 10868/QĐ-NHCS ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc về việc 

phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số của NHCSXH đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”: Hội sở chính tiếp tục rà soát các nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm 

vụ của từng Ban chuyên môn được giao để loại bỏ các cảnh báo sai sót chưa phù 

hợp, bổ sung cảnh báo sai sót tăng cường kiểm soát thông tin khách hàng trên hệ 

thống Thông tin báo cáo, tránh chồng chéo. 

7.3. Cảnh báo sai sót tại chức năng Tiện ích/Cảnh báo sai sót thông tin 

- NHCSXH nơi cho vay thực hiện truy vấn thông tin cảnh báo sai sót, 

nhập giải trình cho các trường hợp được cảnh báo và gửi dữ liệu giải trình đến 

chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh trên hệ thống TTBC. 

- NHCSXH cấp tỉnh: Khai thác thông tin cảnh báo sai sót và kiểm soát nội 

dung giải trình của NHCSXH nơi cho vay. 

- Hội sở chính: Khai thác thông tin cảnh báo sai sót của các đơn vị, kết 

quả giải trình của NHCSXH nơi cho vay và kết quả phê duyệt giải trình của 

NHCSXH cấp tỉnh.  


