
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

Số:         /UBND-TH                                      
Về việc tiếp tục thực hiện 

Chương trình cho vay đối với 

hộ mới thoát nghèo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Ia H’Drai, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

 Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 

21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 28/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Theo đề nghị Tổng giám 

đốc Ngân hàng chính sách xã hội tại Công văn số 1845/NHCS-TDNN ngày 

22/02/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chương trình cho vay đối với hộ mới thoát 

nghèo.   

Nhằm triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải quyết các vấn đề 

an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các Phòng, ban thuộc huyện 

Chủ động, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về tín dụng 

đối với hộ mới thoát nghèo và các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ để 

thay đổi nhận thức, tư duy phát triển kinh tế trong Nhân dân; phối hợp với PGD 

NHCSXH huyện, lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp với nguồn vốn vay để tăng 

năng lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác theo dõi, quản lý, 

khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi đầu tư vào các chương 

trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm 

nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

2. Đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính 

sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân 

dân, nhất là hộ mới thoát nghèo người nghèo, nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân; 

thực hiện tốt các nội dung được NHCSXH ủy thác. Tập trung tuyên truyền tác hại 

tín dụng đen để hộ mới thoát nghèo hiểu rõ, không bị lôi kéo; vận động Nhân dân, 

đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn vay vốn, để nhân rộng các mô 

hình kinh tế đang phát huy hiệu quả tại địa phương góp phần quan trọng thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm và giải quyết các vấn 

đề an sinh xã hội tại địa phương. 
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- Phối hợp với NHCSXH huyện, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện 

cho vay hộ mới thoát nghèo theo đúng quy định của Ngân hàng chính sách xã hội. 

Chú trọng công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, bình xét đối tượng vay 

vốn công khai minh bạch, tránh lạm dụng chính sách, tăng cường kiểm tra, giám 

sát đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, kết hợp đồng bộ giữa việc cho vay vốn gắn với 

hướng dẫn sử dụng vốn để hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả cao, hạn chế rủi ro. 

3. Phòng Lao động - Thương binh Xã hội  

 Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, các đơn vị có liên quan thường xuyên 

bám sát các tiêu chí hộ mới thoát nghèo được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi 

theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời theo quy định của Nhà nước, trình Ủy ban nhân 

dân huyện phê duyệt, đảm bảo các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu và đủ điều kiện 

đều được vay vốn tín dụng ưu đãi; cung cấp danh sách đối với hộ mới thoát nghèo 

theo Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về  tín 

dụng đối với hộ mới thoát nghèo và Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 

21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 28/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về tín dụng đối với hộ 

mới thoát cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện, để có cơ sở cho vay vốn theo 

quy định. 

4.  Ủy ban nhân dân các xã 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền đối với hoạt động tín 

dụng chính sách xã hội. Các cấp ủy đảng chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo, 

chỉ đạo với tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch 

hoạt động thường xuyên, cần có các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể. Tổ 

chức thực hiện tốt các chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách 

xã hội gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, 

bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, kết hợp chặt chẽ tín dụng chính 

sách xã hội với các đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, hoạt động khuyển 

nông lâm ngư, chuyển giao công nghệ và tạo sinh kế đời sống cho người dân. 

- Thường xuyên tổ chức rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh sách đối 

tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là chương trình 

cho vay hộ mới thoát nghèo có lãi suất ưu đãi cho hộ đồng bào dân tộc, trình Ủy 

ban nhân dân huyện phê duyệt để làm căn cứ xác nhận đối tượng vay vốn 

NHCSXH, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 

của Chính phủ, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, không để hộ mới thoát 

nghèo nào có nhu cầu vay vốn mà không được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng 

Chính sách xã hội; có văn bản giao/điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng của cấp 

trên giao và thu hồi nợ đến hạn thì thực hiện cho vay ngay trong tháng và hàng 

tháng không để giảm dư nợ so với đầu tháng. 

- Chỉ đạo Thôn trưởng có trách nhiệm quản lý nguồn vốn cho vay tại thôn, 

kiểm tra chặt chẽ các đối tượng được thụ hướng nguồn vốn tín dụng chính sách; 
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vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các cam kết trong Hợp đồng vay vốn; 

theo dõi, giúp đỡ người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. 

5. Đối với NHCSXH huyện 

- Chủ động Phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã triển khai kịp thời nguồn vốn cho 

vay hộ mới thoát nghèo, đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ mới thoát nghèo theo đúng 

quy định, phục vụ kịp thời cho tổ chức sản xuất, kinh doanh; lồng ghép có hiệu quả 

hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao 

công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các hoạt động 

của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với chính quyền địa 

phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền chính sách tín dụng ưu đãi, đặc biết tập trung triển khai đến Ủy ban nhân 

dân, các Hội đoàn thể nhận ủy thác thông báo đến mọi người dân biết việc thực 

hiện các chương trình tín dụng được quy định của Tổng Giám đốc NHCSXH; tạo 

điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách tín 

dụng ưu đãi của Nhà nước. 

- Chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng 

quản trị NHCSXH huyện về kết quả hoạt động để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc và kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 

các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Yêu cầu các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai tổ chức thực hiện đạt 

hiệu quả./.      

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- NHCSXH tỉnh (để báo cáo); 

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (để b/c); 

- Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện (để 

theo dõi, chỉ đạo); 

- Các thành viên Ban đại diện HĐQT huyện 

(để phối hợp); 

- Đảng ủy các xã (để phối hợp); 

- UBND các xã(t/h); 

-  Lưu VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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