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Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 
của Ban Bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín 

dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2014 - 2019) 
 

   

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh, 
ngày 21/8/2019, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư 
Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã 
hội” do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách 
xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại 
diện cho: Ban Tổng Giám đốc NHCSXH, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ban, ngành, Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo 
các Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo NHCSXH tỉnh, 
huyện; các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 40-
CT/TW của Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị, sau khi nghe Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh trình bày 
Dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của 
Ban Bí thư Khóa XI về“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 
chính sách xã hội”; các báo cáo tham luận; ý kiến phát biểu của đại biểu dự hội 
nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Sau 05 năm thực hiện, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã đi vào cuộc sống, tác động mạnh mẽ, 
tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền địa 
phương các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín 
dụng chính sách, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, 
phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH. Tổ chức 
thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 
thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách 
gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, 



 2

tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn 
mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 
là 2.869,6 tỷ đồng (tăng 976,6 tỷ đồng so với năm 2014), trong đó, nguồn vốn 
nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 68,01 tỷ đồng, (tăng 32,98 tỷ đồng so 
với năm 2014). Tổng dư nợ đạt 2.819,4 tỷ đồng, hiện có 70.827 hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tăng trưởng tín dụng trong 05 năm là 
930,8 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8,34%. Chất lượng tín 
dụng được nâng lên.Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho gần 30.000 hộ thoát 
nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 25,95% cuối năm 2015 xuống 
còn 15,83% cuối năm 2018; hơn 6.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn được vay vốn đi học; 7.914 lao động được tạo việc làm mới hoặc duy trì, 
mở rộng việc làm; gần 60.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được 
xây dựng, sửa chữa cải tạo hợp chuẩn quốc gia; 2.243 hộ nghèo được vay vốn 
hỗ trợ làm nhà ở. 

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách còn một 
số khó khăn, hạn chế:  

1. Nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cao nhưng 
nguồn cho vay còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người dân; 

2. Chất lượng kiểm tra của các cấp hội đoàn thể chưa cao, giám sát vốn 
vay chưa được thường xuyên liên tục, công tác kiểm tra sau cho vay của các cấp 
hội có lúc, có nơi chưa được kịp thời. 

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và 
Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, 
chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 
trị - xã hội và NHCSXH cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đề nghị cấp uỷ và chính quyền các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục 
quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín 
dụng chính sách xã hội, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư 
trong toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; hàng năm cân đối 
ngân sách theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao để bổ sung nguồn vốn sang NH 
CSXH tạo điều kiện để các đối tượng chính sách xã hội được tiếp cận nguồn vốn 
vay. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang 
thiết bị phục vụ hoạt động của NHCSXH; bố trí mặt bằng xây dựng trụ sở mới 
cho Phòng giao dịch NHCSXH các huyện Tràng Định, Bình Gia, Hữu Lũng bảo 
đảm hoạt động ổn định, lâu dài. 
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2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng 
cường quán triệt các cấp hội thực hiện tốt Chỉ thị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 
biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về tín dụng 
chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác. Các đoàn thể chính trị - xã hội nhận ủy thác có trách 
nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác và phối hợp chặt chẽ với 
NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng hoạt động 
tín dụng chính sách. 

3. Đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, tiếp tục làm tốt công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất cho các hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách khác để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp; nhân rộng các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả; các mô hình sản xuất kinh 
doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu để nhân dân trên địa 
bàn học tập. 

4. Giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, 
đoàn thể của tỉnh rà soát các nguồn vốn cho vay ưu đãi có nguồn gốc từ ngân 
sách nhà nước, các nguồn tài trợ chuyển giao hoặc ủy thác tập trung vào một đầu 
mối thực hiện; tham mưu cho UBND tỉnh, huyện, Ban đại diện HĐQT các cấp 
về hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; duy trì nề nếp hoạt động 
tại Điểm giao dịch các xã, phường, thị trấn; thường xuyên phối hợp với chính 
quyền, đơn vị nhận ủy thác triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi, 
góp phần thực hiện tốt các chương trình MTQG về giảm nghèo, xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh.  

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 
NHCSXH xây dựng Đề án hỗ trợ tín dụng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để 
cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn. 

6. Giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 
NHCSXH Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ý kiến tham 
luận tại Hội nghị, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết 
xong trước ngày 26/8/2019 để Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban 
hành gửi Ban Kinh tế Trung ương đúng thời gian quy định. 

UBND tỉnh thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các thành phần dự hội nghị theo giấy mời số      
283/GM-UBND ngày 13/8/2019; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KGVX, NC, KTCN, TH, THCB;  
- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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