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NGHỊ QUYẾT 
Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện quý II năm 2019 

  
 

Ngày 11/7/2019, tại Hội trường UBND huyện Cao Lộc, Ban đại diện Hội 
đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức 
phiên họp định kỳ quý II năm 2019, dưới sự chủ trì của ông Hoàng Quy - Phó Chủ 
tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. 

Tham dự phiên họp có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, 
Ban Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện. Tại phiên họp các thành viên đã tập 
trung thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và  nhiệm vụ quý III năm 
2019 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Sau khi thảo luận, Ban đại diện 
HĐQT NHCSXH huyện đã thống nhất quyết nghị như sau: 

1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 với 
những nội dung chủ yếu sau: 

Bám sát các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban đại diện 
HĐQT NHCSXH tỉnh Lạng Sơn, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã thể hóa 
từng nội dung phù hợp với điều kiện địa phương để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 
hiện. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức kiện toàn 02 thành viên, tổ chức họp định 
kỳ theo đúng quy định, có 02/03 đoàn hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm 2019; 
15/23 Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện công tác kiểm tra giám sát định kỳ tại 
thôn, bản theo đúng kế hoạch; tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo 
thu hồi nợ khó đòi cấp huyện, chuyển vốn Ngân sách huyện số tiền 500 triệu hoàn 
thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao... 

Hoạt động của Phòng giao dịch được ổn định, công tác huy động vốn hoàn 
thành trước kế hoạch được giao, các nguồn vốn cho vay được triển khai kịp thời, 
hiệu quả, đúng đối tượng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đến 
30/6/2019 là: 205.734 triệu đồng, hoàn thành 98,6% kế hoạch giao, tăng 3.914 
triệu đồng so với năm 2018. Nợ qúa hạn giảm 22 triệu đồng so với quý I/2019. 
Chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã được nâng lên; các Tổ chức hội 
nhận ủy thác thực hiện tốt các nội dung được ủy thác, công tác kiểm tra giám sát 
được tăng cường. 

2. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, khắc 
phục những hạn chế yếu kém, để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được 
giao trong quý III/2019 các thành viên Ban đại diện cần tập trung chỉ đạo làm tốt 
một số công việc sau: 
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2.1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức (qua báo, đài, 
loa phát thanh của xã, niêm yết công khai, thông qua họp thôn, họp chi họi đoàn 
thể…) để mọi người dân được biết và tiếp cận được với các nguồn vốn của 
NHCSXH. Các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền về nâng mức cho vay tối đa lên 
100 triệu đồng/hộ đối với các chương trình cho vay Hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng đối với hộ nghèo, hộ cận 
nghèo. Tuyên truyền về gửi tiết kiệm tại NHCSXH, tại điểm giao dịch xã. Các tổ 
TK&VV phải vận động để hộ vay có ý thức, tạo thói quen dành dụm tiền tiết kiệm 
thì mới có thể vươn lên thoát nghèo. 

2.2. Các thành viên Ban đại diện HĐQT huyện khẩn trương thực hiện công 
tác kiểm tra giám sát theo chương trình và Quyết định được phân công, hoàn thành 
trong tháng 7 năm 2019. Các thành viên Ban đại diện HĐQT là chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra giám sát đối với thôn bản, 
tổ TK&VV định kỳ hằng quý, xã nào còn thiếu hồ sơ kiểm tra thì yêu cầu gửi bổ 
sung. Chủ tịch xã cần thường xuyên bố trí thời gian dự họp giao ban để nắm tình 
hình và chỉ đạo trực tiếp hoạt động vay vốn tại xã. 

2.3. Về cho vay hỗ trợ Hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-
TTg, UBND các xã rà soát các hộ có tên trong danh sách không có nhu cầu thụ hưởng 
thì trình đưa ra khỏi danh sách và lập danh sách các hộ có nhu cầu (là hộ nghèo mà 
nhà ở có nguy cơ sụp đổ, xuống cấp cần xây mới hoặc cải tạo sửa chữa) gửi phòng 
Kinh tế hạ tầng để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung vào Đề án. 

2.4. Đối với nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng. Yêu cầu UBND 
cấp xã giám sát chặt chẽ về đối tượng trước khi xác nhận cho vay; tổ chức hội phải 
kiểm tra chặt chẽ trước khi cho vay xem có đảm bảo không, có phù hợp với quy 
mô sản xuất của hộ vay không; tổ TK&VV phải bình xét công khai, dân chủ, tránh 
làm hình thức sẽ dễ dẫn đến việc lợi dụng các nguồn vốn lãi suất thấp, sử dụng vốn 
sai mục đích, vay hộ, vay ké, tiếp tay cho các hoạt động tín dụng đen tại nông 
thôn… 

2.5. NHCSXH Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức CTXH nhận uỷ thác, 
UBND các xã, thị trấn, các tổ TK&VV có kế hoạch chủ động thu hồi nợ đến hạn 
để cho vay quay vòng và giải ngân nguồn vốn mới được giao kịp thời, đúng quy 
trình, đúng đối tượng thụ hưởng, không để tồn đọng gây lãng phí vốn, 

- Phối hợp với các xã thực hiện các giải pháp huy động tiết kiệm qua dân cư 
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

- Tổ chức tập huấn cho các đối tượng theo Kế hoạch đã xây dựng, xong 
trước 31/7/2019. 

2.6. Các tổ chức CTXH nhận ủy thác tiếp tục phối hợp tốt với NHCSXH 
huyện thực kiện toàn hoạt động của các Tổ TK&VV hoạt động trung bình;  đặc 
biệt quan tâm tới công tác kiểm tra sau cho vay đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, 
không ngường nâng cao chất lượng nhận ủy thác. Chỉ đạo cấp xã trực giao dịch 
đầy đủ, giám sát chặt chẽ hoạt động của tổ TK&VV, rút ngắn thời gian giao dịch. 
Thực hiện tốt công tác sắp xếp, lưu giữ hồ sơ đảm bảo khoa học, tránh thất lạc. 
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Nhất trí với đề nghị của Hội Cựu chiến binh huyện về việc bàn giao tổ 
TK&VV cho Hội Cựu chiến binh quản lý, tại mỗi xã có ít nhất 01 tổ trên cơ sở có 
sự thống nhất cao với Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 

2.7. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Tổ thu hồi nợ khó đòi của xã hoàn thiện 
biên bản làm việc với các hộ quá hạn chây ỳ, có văn bản gửi Ban chỉ đạo xử lý nợ 
khó đòi cấp huyện xem xét xử lý. 

2.8. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát động tham gia Cuộc thi “Tìm 
hiểu và triển khai 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” tới toàn thể cán bộ viên chức, 
người lao động NHCSXH huyện; Cán bộ, hội viên, đoàn viên 04 tổ chức Hội đoàn 
thể nhận ủy thác và các đối tượng thụ hưởng từ các chương trình cho vay của 
NHCSXH; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia hưởng 
ứng Cuộc thi (công văn phát động gửi đến các đơn vị qua đường eOffice).  

Nghị quyết này được gửi đến các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH 
huyện, các tổ chức CTXH cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên 
quan để tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban đại diện HĐQT tỉnh; 
- NHCSXH tỉnh;  
- Thường trực huyện uỷ;                     (B/cáo) 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các TV BĐD HĐQT NHCSXH huyện; 
- NHCSXH huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN  
 

 
 

 
 
 

  
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Quy 
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