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CHƯƠNG TRÌNH 

 Kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện Cao Lộc năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) về việc ban hành 

Quy chế hoạt động của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH các cấp; 

Căn cứ Chương trình số 10/CTr-BĐD ngày 05/02/2020 của Ban Đại diện 

HĐQT NHCSXH tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện 

HĐQT NHCSXH tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Cao Lộc xây dựng Chương trình 

kiểm tra, giám sát năm 2020 cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Phòng giao dịch NHCSXH huyện; 

2. UBND xã, thị trấn;  

3. Tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cho vay cấp huyện, cấp xã; 

4. Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV); 

5. Hộ vay vốn. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Nội dung kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH 

huyện 

a) Kiểm tra, giám sát hoạt động của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện: 

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc Ban đại diện HĐQT cùng cấp 

trong việc chuẩn bị tài liệu báo cáo, các điều kiện phục vụ các kỳ họp của Ban đại 

diện cấp huyện. Đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ các Đoàn kiểm tra, giám 

sát của thành viên Ban đại diện theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng hàng năm (trong phạm vi thời 

hiệu kiểm tra, giám sát); đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển 

NHCSXH trên địa bàn giai đoạn 2011- 2020 theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc 

NHCSXH.  

- Kết quả phối hợp với tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền, tập 

huấn và triển khai các văn bản nghiệp vụ về quản lý tín dụng chính sách, tổ chức 

hoạt động giao dịch tại xã. 
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b) Kiểm tra hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác; hoạt động 

nhận ủy nhiệm của các Tổ TK&VV trên địa bàn huyện. 

Công tác chỉ đạo củng cố Tổ TK&VV, thực hiện quy ước hoạt động, bình xét 

cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay tại hộ vay vốn, đôn đốc thu hồi nợ; vận động 

thành viên trong tổ tham gia gửi tiền tiết kiệm; theo dõi nắm bắt tình hình tổ viên, 

quản lý sổ sách, giấy tờ của tổ... 

c) Kiểm tra, đánh giá kết quả tín dụng chính sách trên địa bàn xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo Ban Giảm nghèo phối hợp với các tổ chức CTXH nhận ủy thác 

thực hiện các quy định liên quan đến tín dụng chính sách của Chính phủ tại địa 

phương;  

- Công tác chỉ đạo rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ 

hưởng; thực hiện quy trình phân giao vốn theo thông báo của Trưởng Ban đại diện 

HĐQT cấp huyện. 

- Kiểm tra công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Chính 

phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác để người thụ hưởng tiếp cận vốn tín dụng chính sách; tuyên truyền, vận động 

hộ vay tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV nhằm tạo ý thức 

tiết kiệm, tạo nguồn trả nợ lãi, gốc tiền vay, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm 

trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trách nhiệm trả nợ tiền vay 

khi đến hạn. 

- Kiểm tra việc nắm bắt tình hình thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh xảy ra trên địa 

bàn, sự phối hợp giữa NHCSXH, tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV trong việc 

xác nhận và hướng dẫn thiết lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định 

đối với các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan. 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ vay, đối 

chiếu, phân tích nợ, đánh giá chất lượng tín dụng chính sách, phân tích nguyên nhân 

nợ quá hạn, nắm bắt tình hình hộ vay vốn bỏ đi khỏi địa phương để có những giải 

pháp xử lý theo quy định nhằm không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng tín 

dụng. 

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng trên địa bàn, 

trong đó chú trọng quan tâm đối với chương trình tín dụng HSSV theo Quyết định 

số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn như: Công tác phổ 

biến chính sách tới các đối tượng thụ hưởng, công tác bình xét cho vay, xác nhận 

đối tượng vay vốn, công tác thu nợ, thu lãi, các chính sách giảm lãi tiền vay…, nội 

dung kiểm tra thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Tổng Giám đốc 

NHCSXH. 
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d) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị tại cơ sở trong 

quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, báo cáo với Ban đại diện 

HĐQT NHCSXH cấp tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

e) Các thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND cấp xã: Xây dựng kế hoạch 

và triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp ít nhất mỗi quý 01 thôn, một số 

Tổ TK&VV và một số hộ vay trên địa bàn xã theo nhiệm vụ đã được phân công; 

lựa chọn những thôn có nhiều vướng mắc, tồn tại để kiểm tra, giám sát. Thực hiện 

kiểm tra đột xuất khi cần thiết. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện thực hiện chương trình kiểm tra 

giám sát đến 100% các xã trên địa bàn. 

2. Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH cấp huyện tham mưu cho Ban Đại 

diện HĐQT NHCSXH cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, đề cương kiểm 

tra, giám sát năm 2020; phân công và đôn đốc các thành viên thực hiện kiểm tra, 

giám sát theo đúng kế hoạch. Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Lộc 

phân công cán bộ NHCSXH giúp việc cho thành viên Ban Đại diện huyện thực 

hiện chương trình kiểm tra giám sát. 

3. Các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện chủ động thời 

gian thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo Quyết định được 

phân công xong trước ngày 31/8/2020. Thành viên Ban đại diện là chủ tịch UBND 

xã thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát xong trước 31/10/2020. 

4. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được lập thành Biên bản (hoặc thông báo) 

và tổng hợp báo cáo gửi Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện (qua Phòng giao 

dịch NHCSXH huyện để tổng hợp). Giao Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổng 

hợp kết quả kiểm tra, giám sát tại địa phương gửi về Chi nhánh NHCSXH tỉnh 

theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo quy định. 

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Cao Lộc yêu cầu các Phòng ban, đơn 

vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, các thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH 

huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020./.  

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (B/cáo); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- NHCSXH tỉnh; 

- Các thành viên BĐD HĐQT huyện;   

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP, CVVP;  
- Lưu: VT. 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Hoàng Quy 
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