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Kính gởi: 

 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ 

trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh,   

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 

- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, 
 

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, 

hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả quan 

trọng, góp phần tích cực trong việc hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng 

chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, cải thiện cuộc 

sống. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số cấp uỷ, chính quyền chưa quan 

tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, quản lý nguồn vốn 

tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; năng lực, trách nhiệm của một số đơn vị nhận 

uỷ thác tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giám sát, hướng dẫn người vay sử 

dụng vốn vay, việc đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn từng lúc chưa được quan 

tâm đúng mức, tỷ lệ nợ xấu còn ở mức cao.  

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai 

thực hiện tốt 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, Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 18/01/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính 

sách xã hội; đồng thời, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong triển khai thực 

hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng 

trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm 

nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xác 

định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng 

trong triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm và giai đoạn 5 năm 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần XIII của Đảng. 

2. Kịp thời cụ thể hoá các cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử 

dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội; tạo điều kiện cho Ngân hàng 

Chính sách xã hội mở rộng huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức và xã hội, mở 

rộng đối tượng được vay vốn, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay. Tập trung các 
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nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn 

vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác để uỷ thác hoặc gởi tiền 

vào Ngân hàng Chính sách xã hội. 

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong 

lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tăng cường chỉ đạo các ngành, 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã 

hội trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; xây dựng, 

lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền 

vững gắn với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; cân đối, ưu tiên bố trí 

ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn 

vốn tín dụng, để người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng 

ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 

4. Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 

quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù; chủ 

động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả; nâng cao năng lực 

quản trị và công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với 

hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động nhận uỷ thác của các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội và việc sử dụng vốn của người vay; phát triển các sản phẩm, dịch vụ 

hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện 

tốt chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng dịch 

Covid-19. 

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức 

năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; thực 

hiện tốt việc nhận uỷ thác và thực hiện đầy đủ các nội dung được uỷ thác; mở rộng 

Cuộc vận động Vì người nghèo nhằm bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách 

xã hội; hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, 

bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản 

xuất, kinh doanh hiệu quả của đoàn viên, hội viên, tạo sự lan toả trong xã hội, góp 

phần giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

  T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
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