
TÀI LIỆU 

 NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  

 CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ  

 

I. VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ TRONG THỰC HIỆN TÍN 

DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

1. Cơ sở xác định vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã 

- Ngay từ khi thành lập NHCSXH, Chính phủ đã xác định vai trò của Chủ 

tịch UBND cấp xã trong thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 

10 năm 2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Điều 27 của Nghị định đã đưa rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã: 

(i) Lập danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo do Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội công bố;  

(ii) Chỉ đạo việc thành lập và chấp thuận hoạt động của Tổ TK&VV;  

(iii) Tổ chức và chỉ đạo Ban Chỉ đạo Chương trình xoá đói, giảm nghèo 

cấp xã phối hợp với các tổ chức CTXH 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 TK&VV 

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

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

hạn nợ và xử lý rủi ro; 

(v) 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. 

- Ngày 02/3/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1423/VPCP-

KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc bổ sung Chủ 

tịch UBND xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện: 

(i) Đồng ý chủ trương cho phép bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia 

Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo 

Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết định cụ thể theo thẩm quyền, đảm bảo 

phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương  

(ii) NHCSXH phối hợp với UBND các cấp trong việc lựa chọn thời điểm 

thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, đảm bảo hiệu quả, 

thiết thực. 

- Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động TDCSXH chỉ rõ:  

(i) Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, 

chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm 

vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, các 
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ngành, địa phương và đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các 

nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông 

thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và 

giảm nghèo bền vững  

(ii) Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền 

trong việc củng cố, nâng cao chất lượng TDCSXH; công tác điều tra, xác định 

đối tượng được vay vốn; phối hợp giữa các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào 

tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của NHCSXH, 

giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả. 

2. Vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng CSXH 

a) Chủ trì chỉ đạo và triển khai thực hiện hoạt động TDCSXH trên địa bàn 

Trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của 

NHCSXH trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách theo 

quy định; chỉ đạo lồng ghép thực hiện các chương trình TDCSXH với định 

hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương góp phần thực hiện mục tiêu 

Chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.  

Các nội dung liên quan đến TDCSXH đã được Chủ tịch UBND cấp xã 

tham mưu đưa vào chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên, định kỳ 

của Đảng ủy và UBND cấp xã. Trên cơ sở Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT và 

Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, của Đảng ủy, UBND cấp xã, Chủ tịch 

UBND cấp xã đã chỉ đạo toàn diện hoạt động TDCSXH tại địa phương. Từ việc 

triển khai, phổ biến các chương trình, chính sách tín dụng mới đến việc chỉ đạo 

rà soát nhu cầu vay vốn, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tín dụng theo từng năm và 

giai đoạn; phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ đến tận thôn, ấp; quan tâm chỉ đạo 

các tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý tốt nguồn vốn đã cho vay từ khâu bình 

xét cho vay, xác nhận đối tượng, giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay, 

đôn đốc thực hiện các cam kết với Ngân hàng, với Tổ TK&VV, thực hiện trả nợ 

khi đến hạn và xử lý những vấn đề liên quan.  

b) Nghiên cứu, đề xuất tham mưu bổ sung, sửa đổi chính sách tín dụng 

Với vai trò là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, chịu 

trách nhiệm trực tiếp trong triển khai TDCSXH tại địa phương, thông qua quá 

trình chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân 

liên quan, Chủ tịch UBND cấp xã chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng 

mắc từ cơ sở, nhất là từ các đối tượng thụ hưởng chính sách để phản ánh, kiến 

nghị kịp thời với Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. Cụ thể: 

- Đề xuất với Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện để giải quyết 

những khó khăn vướng mắc trong thẩm quyền của cấp huyện nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn 

TDCSXH, sử dụng vốn vay hiệu quả. 



3 

 

 

 

- Thông qua các Đoàn tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp, Đoàn Đại biểu 

quốc hội, Đoàn kiểm tra khảo sát các ban ngành để kiến nghị với Chính phủ, Bộ, 

ngành trung ương, UBND cấp tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, ban hành các chính sách 

cho phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả trong quản lý sử dụng nguồn vốn 

TDCSXH nhằm góp phần hoàn thiện các cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn.  

c) Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện 

Chủ tịch UBND cấp xã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban đại diện 

HĐQT, chủ động nghiên cứu báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH cấp huyện, các Nghị quyết của cấp trên để tham gia ý kiến và triển 

khai thực hiện. Chủ tịch UBND cấp xã đã trực tiếp nắm bắt chủ trương, thông 

tin chính sách, các nội dung chỉ đạo liên quan đến hoạt động TDCSXH của 

HĐQT và Ban đại diện HĐQT các cấp, nhất là các chính sách mới được ban 

hành; kết quả hoạt động TDCSXH tại các xã trong huyện, từ đó có cơ sở so sánh 

với hoạt động của đơn vị; đồng thời trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện 

TDCSXH, những khó khăn vướng mắc phát sinh tại địa bàn xã phụ trách, cũng 

như học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn. Các Nghị quyết của HĐQT và Ban 

đại diện HĐQT các cấp phải được UBND cấp  xã quan tâm chỉ đạo triển khai 

kịp thời, đầy đủ.   

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, khi tham gia Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã cần quan tâm thực hiện kiểm tra, 

giám sát kết quả triển khai các chương trình TDCSXH trên địa bàn xã, kiểm tra, 

giát sát tại hộ vay, Tổ TK&VV, các tổ chức CTXH nhận ủy thác. Đồng thời, 

thực hiện công tác chấn chỉnh, khắc phục tồn tại sai sót sau kiểm tra.  

d) Chỉ đạo các tổ chức CTXH, các chi bộ thôn với vai trò là Bí thư/Phó Bí 

thư Đảng ủy cấp xã 

- Chủ tịch UBND cấp xã với vị trí là Bí thư/Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã đã 

thực hiện 02 chức năng chỉ đạo của Đảng và quản lý Nhà nước, thường xuyên 

chỉ đạo cấp ủy, chi bộ tại các thôn ấp đưa vào Nghị quyết chi bộ để lãnh đạo 

Trưởng thôn và các tổ chức CTXH trong triển khai thực hiện các chương trình 

TDCSXH trên địa bàn, gắn hiệu quả của TDCSXH với kết quả đánh giá nhận 

xét đảng viên và chi bộ hàng năm.  

- Chỉ đạo các chi bộ, tổ chức CTXH làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tư 

tưởng quần chúng nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các 

Quyết định, Nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn về thực hiện các 

chương trình TDCSXH đến đảng viên tại các cuộc sinh hoạt chi bộ và phổ biến 

tại các buổi họp thôn để người dân nắm bắt và triển khai thực hiện.  

- Chỉ đạo và giới thiệu các đảng viên làm Tổ trưởng Tổ TK&VV và chỉ 

đạo yêu cầu các đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc vay vốn, phát triển kinh 

tế và hướng dẫn cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, sử dụng 

vốn có hiệu quả. 
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- Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Trưởng thôn tích cực tham gia quản lý 

hoạt động TDCSXH. Tăng cường kiểm tra trưởng thôn trong việc tham dự họp 

cùng Tổ TK&VV để giám sát công tác bình xét cho vay, giám sát hoạt động của 

Tổ TK&VV, sử dụng vốn hộ vay, phối hợp thực hiện các công việc khác như 

đôn đốc nợ khó đòi, thông báo các trường hợp đi khỏi địa phương, xác nhận hồ 

sơ xử lý rủi ro. 

đ) Chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã:   

Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã thực hiện nhiệm 

vụ tham mưu giúp việc trong việc tập trung nguồn lực, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, hướng dẫn cho các 

hộ phương pháp sản xuất, kinh doanh, chuyển giao mô hình, gắn kết tiêu thụ sản 

phẩm, hỗ trợ các đối tượng vay vốn TDCSXH; giúp việc cho Chủ tịch UBND 

cấp xã trong phân bổ nguồn vốn, giám sát tại cơ sở đối với chương trình xây 

dựng nông thôn mới; giúp việc cho Chủ tịch UBND cấp xã để tập trung nguồn 

lực và tổ chức triển khai xây dựng chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh 

tế, nâng cao đời sống, tạo việc làm, tăng thu nhập.  

Chủ tịch UBND cấp xã đã phân công 01 cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã 

tham mưu giúp việc trong công việc liên quan đến TDCSXH. Theo đó Chủ tịch 

UBND cấp xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ Ban giảm nghèo phối hợp chặt chẽ 

với NHCSXH trong việc triển khai các chương trình TDCSXH trên địa bàn; 

nghiên cứu, đề xuất tham mưu với Chủ tịch UBND cấp xã phân bổ hợp lý nguồn 

vốn các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm phát huy hiệu quả thiết thực, phù 

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

phương; tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ 

chức CTXH nhận ủy thác, các Tổ TK&VV trong việc thực hiện nghiêm túc hợp 

đồng ủy thác, ủy nhiệm đã ký kết với NHCSXH.  

e) Đối với hoạt động của Tổ TK&VV 

Khi tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, Chủ tịch UBND 

cấp xã không chỉ quan tâm đến việc phê duyệt, thành lập các Tổ TK&VV mà 

còn phải quan tâm đến việc quản lý hoạt động của các Tổ TK&VV; nắm bắt tình 

hình hoạt động của Tổ TK&VV thông qua các cuộc họp giao ban cũng như qua 

công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại các thôn.  

g) Đối với hoạt động của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã 

Hoạt động giao dịch tại xã là một phương thức hoạt động nghiệp vụ đặc 

thù của NHCSXH được tổ chức thực hiện thống nhất trong hệ thống, là một bộ 

phận tác nghiệp không thể tách rời của NHCSXH để phục vụ hộ nghèo và các 

đối tượng chính sách khác. Chủ tịch UBND cấp xã cần quan tâm đến hoạt động 

giao dịch xã của NHCSXH. Cụ thể:   

- Thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban với NHCSXH tại Điểm 

giao dịch xã hàng tháng, trực tiếp nắm bắt thông tin từ cán bộ NHCSXH cũng 
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như các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ tổ TK&VV, tổ chức CTXH nhận ủy 

thác để thống nhất đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời.  

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm treo công khai chính sách tín 

dụng, địa điểm giao dịch của Điểm giao dịch xã, phân công an ninh xã hỗ trợ 

bảo vệ Tổ giao dịch trong phiên giao dịch v.v..., giúp người dân tiếp cận với 

hoạt động của NHCSXH dễ dàng, thuận tiện nhất.  

II. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ 

TRONG THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  

1. Về việc xác nhận đối tượng vay vốn 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng nguồn vốn TDCSXH tại xã. 

Nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn TDCSXH trên cơ sở nhu cầu vốn tín dụng từ các 

thôn. Sử dụng nguồn vốn TDCSXH hiệu quả là góp phần giảm nghèo bền vững, 

xây dụng nông thôn mới và tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch 

UBND xã quyết định việc sử dụng TDCSXH trên địa bàn xã. 

- Giao cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã chịu trách nhiệm rà soát lại các đối 

tượng vay vốn và tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận đối tượng vay 

vốn NHCSXH chính xác. 

- Xác nhận thủ tục ủy quyền của hộ gia đình trên địa bàn xã. 

- Chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã phối hợp với Ngân hàng, tổ chức CTXH 

nhận ủy thác hàng năm rà soát, lập danh sách phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo gửi tới Tổ trưởng Tổ TK&VV, công khai tại cấp xã và gửi 

Ngân hàng  trước khi Tổ bình xét cho vay, gồm: 

+ Hộ đủ điều kiện vay vốn (thuộc đối tượng thụ hưởng, có sức lao động, 

cư trú ổn định tại địa phương, có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có 

khả năng trả nợ) có nhu cầu vay; 

+ Hộ không đủ điều kiện vay vốn (không có sức lao động hoặc mắc các tệ 

nạn xã hội...); 

+ Hộ chưa cho vay (là hộ thuộc đối tượng vay vốn, có sức khỏe nhưng 

không có tư liệu sản xuất, phương án SXKD có hiệu quả, không có việc làm). 

2. Đối với Tổ TK&VV 

- Thực hiện thành lập Tổ TK&VV phù hợp với địa bàn thôn, xã theo quy 

định của NHCSXH và phê duyệt trên Biên bản họp Tổ mẫu 10A/TD về việc 

thành lập tổ TK&VV  

- Thường xuyên chỉ đạo kiện toàn, củng cố Tổ TK&VV. Cụ thể: 

+ Phê duyệt Biên bản họp Tổ mẫu 10B/TD về việc thay đổi thành viên 

Ban quản lý Tổ. 
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+ Phê duyệt việc giải thể Tổ TK&VV mẫu 10C/TD theo đề nghị của 

NHCSXH do nhu cầu chia tách, sáp nhập hoặc Tổ hoạt động kém hiệu quả, có 

nhiều thành viên vi phạm Quy ước hoạt động của Tổ; 

- Phê duyệt danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH mẫu 03/TD 

theo đề nghị của tổ TK&VV. 

3. Đối với Trưởng thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác của NHCSXH 

Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Trưởng thôn. Chỉ đạo Trưởng 

thôn và các tổ chức CTXH nhận ủy thác chủ động phối hợp với NHCSXH,  tạo 

mọi điều kiện cho các hoạt động của NHCSXH ở địa phương để phổ biến, triển 

khai, thực hiện và quản lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Những 

công việc cụ thể: 

- Phối hợp với NHCSXH để tuyên truyền, vận động hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn NHCSXH gia nhập 

tổ TK&VV; 

- Đứng ra thành lập tổ TK&VV theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 

05/3/2013 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH; 

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch tín dụng từ các thôn và tổng hợp nhu cầu 

vay vốn thực tế tại địa phương;  

- Chủ trì họp giao ban và thông báo giao (điều chỉnh) nguồn vốn về tới 

các thôn. Sau đó chỉ đạo các Tổ TK&VV trong thôn tổ chức bình xét cho vay; 

- Giám sát tổ TK&VV thực hiện việc bình xét các hộ được vay vốn để 

đảm bảo đúng đối tượng và công khai, dân chủ, công bằng;  

- Tham gia chứng kiến cuộc họp thay đổi thành viên Ban quản lý Tổ 

TK&VV; 

- Tham gia chứng kiến việc thực hiện ủy quyền của hộ gia đình khi vay 

vốn tại NHCSXH; 

- Theo dõi, giúp đỡ người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả;  

- Đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn;  

- Thực hiện kiểm tra, xác minh và có ý kiến về việc tổ viên đề nghị gia 

hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, xử lý nợ bị rủi ro; 

- Nắm bắt kịp thời thông tin các hộ vay bỏ đi khỏi địa phương; Tích cực 

tham gia xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu, nợ bị rủi ro. 

4. Đối với công tác quản lý và xử lý nợ 

- Chủ tịch UBND xã thực hiện quản lý nợ trên địa bàn xã với những nội 

dung cụ thể là: 

+ Theo dõi tình hình dư nợ và chất lượng tín dụng trên địa bàn. 
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+ Đôn đốc người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả góp phần 

giảm nghèo bền vững và xây dụng nông thôn mới.  

- Chủ tịch UBND xã tham gia xử lý nợ đối với các món nợ có nguy cơ rủi 

ro. Cụ thể: 

+ Thành lập và duy trì hoạt động của “Tổ đôn đốc thu nợ khó đòi cấp xã” 

theo đề nghị của NHCSXH nơi cho vay để tăng cường hiệu quả trong công tác 

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 quá hạn nhưng không trả, các trường hợp 

chiếm dụng tiền gốc, lãi của tổ viên, không để nguồn vốn TDCSXH của Nhà 

nước bị thất thoát, lãng phí. 

+ Xác nhận các món vay xin gia hạn nợ, xác nhận trên hồ sơ xử lý rủi ro. 

5. Nghiệp vụ khi là thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện 

- Tham gia đầy đủ các các phiên họp Ban đại diện HĐQT. Trường hợp 

không tham dự được phiên họp Ban đại diện 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, kế hoạch triển khai kế hoạch tín dụng trong quý tiếp theo. 

+ 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. 

- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và thông 

báo kết luận đã được thông qua tại các cuộc họp Ban đại diện HĐQT. 

- Phối hợp chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án triển khai trên địa 

bàn với chính sách tín dụng của NHCSXH. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách tín 

dụng ưu đãi của NHCSXH tại địa bàn cấp xã theo chương trình kiểm tra, giám 

sát của Ban đại diện HĐQT.  Định kỳ mỗi quý phải kiểm tra ít nhất 01 thôn, một 
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số Tổ TK&VV và một số hộ vay. Tập trung kiểm tra các Tổ TK&VV có chất 

lượng hoạt động chưa tốt, những hộ vay sử dụng vốn kém hiệu quả.  

6. Đối với Ban giảm nghèo cấp xã 

- Kiện toàn Ban giảm nghèo cấp xã theo đúng quy định để nâng cao chất 

lượng tham mưu, giúp việc cho UBND xã trong việc: 

+ Tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; 

xác định nhu cầu vốn và tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng;  

+ Rà soát, lập danh sách hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

- Chỉ đạo cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã - người được NHCSXH chi trả 

phụ cấp và tập huấn nắm được các nội dung sau: 

+ Nội dung các chương trình cho vay của NHCSXH, đặc biệt là các 

chương trình cho vay đang thực hiện tại địa bàn cấp xã; 

+ Tham mưu rà soát danh sách hộ vay, xây dựng và phân bổ nguồn vốn 

và lập Báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả thực hiện các chương trình tín dụng 

chính sách xã hội,... theo mẫu số 01/BC; 

+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã về những nội dung trên báo cáo 

trước thời điểm dự kiến họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện và các 

công việc khác do Chủ tịch UBND cấp xã giao. 

7. Đối với công tác thông tin tuyên truyền 

- Chỉ đạo bộ phận truyền thông cấp xã thường xuyên đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để 

người dân được biết và chấp hành tốt chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của 

Nhà nước;  

- Biểu dương kịp thời những tổ chức CTXH, Thôn, Tổ làm tốt công tác 

TDCSXH và những hộ sử dụng vốn vay có hiệu quả, tạo không khí thi đua trong 

thực hiện TDCSXH tại địa phương./. 

 


