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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh - Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh 

tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối  

với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo  

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002  

của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 15/8/2022, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị The Pride, UBND 

tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối 

với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 

78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 

số 78/2002/NĐ-CP) do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính 

sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tổng Giám 

đốc NHCSXH, lãnh đạo các Ban chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH, lãnh đạo Vụ 

chuyên ngành thuộc Văn phòng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh; thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; các sở, ban, ngành, tổ chức 

chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh; Thường trực huyện ủy, thành ủy; lãnh 

đạo UBND các huyện, thành phố kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH 

các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên Trưởng Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH cấp tỉnh, huyện; nguyên lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh; Ban 

Giám đốc, các Trưởng, Phó phòng chuyên môn nghiệp vụ Chi nhánh NHCSXH 

tỉnh, Ban Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, các tổ chức chính trị 

- xã hội nhận ủy thác cấp huyện; các tập thể, cá nhân được khen thưởng và tham 

gia báo cáo tham luận tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết 20 năm triển khai 

thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; các báo cáo 

tham luận; ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo NHCSXH Trung ương, lãnh 

đạo Tỉnh ủy; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 20 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Ban đại diện 

HĐQT NHCSXH các cấp đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động 

tín dụng chính sách trên địa bàn, cùng với đó là sự vào cuộc có trách nhiệm của 

các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt 

là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Chi nhánh NHCSXH 
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tỉnh đã chủ động, tích cực trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi của Chính 

phủ đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời, hiệu quả, được 

các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Tổng nguồn vốn đến thời điểm báo cáo là 3.694 tỷ đồng, tăng 3.501 tỷ 

đồng, gấp 19,1 lần so với năm 2003, trong đó nguồn vốn huy động tại địa 

phương được cấp bù lãi suất là 585,5 tỷ đồng, tăng 580,7 tỷ đồng so với năm 

2003; UBND tỉnh và các huyện, thành phố đã quan tâm chuyển nguồn vốn ngân 

sách địa phương uỷ thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác với tổng số tiền là 103 tỷ đồng (chiếm 2,8% tổng nguồn vốn), 

tăng 81 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với năm 2003 và tăng 67,5 tỷ đồng so với trước 

khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng. 

Tổng doanh số cho vay đạt 11.352,2 tỷ đồng, với hơn 470 nghìn lượt hộ 

được vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 3.584,6 tỷ đồng, tăng 

3.397,3 tỷ đồng, gấp 19,1 lần so với năm 2002, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình 

quân hằng năm đạt 17%, với 65.989 hộ còn dư nợ. Chất lượng tín dụng ngày 

càng được củng cố và nâng cao, nợ quá hạn chiếm 0,05%/tổng dư nợ (năm 2003 

là 2,68%). Số xã không có nợ quá hạn là 143/200 xã, chiếm 71,5%.  

Nguồn vốn cho vay đã giúp gần 45 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, góp 

phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân hàng năm trên 3%; tạo việc làm 

cho hơn 28 nghìn lao động, trong đó có 2,6 nghìn lượt lao động đi lao động ở 

nước ngoài; 31 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn; trên 128 nghìn công 

trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng; hỗ trợ cải tạo, 

xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo được 7,9 nghìn ngôi nhà và 238 căn nhà ở xã 

hội cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập 

thấp; hỗ trợ 44 doanh nghiệp và cơ sở giáo dục được vay vốn để trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho 

1,8 nghìn lượt lao động; 07 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 

vay vốn để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, 

chống dịch Covid-19.  

Qua 20 năm triển khai tín dụng chính sách theo Nghị định số 

78/2002/NĐ-CP đã khẳng định chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo 

và đối tượng chính sách khác và mô hình tổ chức hoạt động của NHCSXH là 

hoàn toàn phù hợp, có hiệu lực và hiệu quả cao; đã huy động được sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia triển khai thực hiện. 

Đây là mô hình quản lý sáng tạo và phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam nói chung 

và Lạng Sơn nói riêng; chính sách tín dụng ưu đãi góp phần tích cực trong công 

tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông 

thôn mới. Nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn có vốn để phát triển sản xuất, trồng trọt, 

chăn nuôi từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững; không còn tình trạng học 

sinh, sinh viên phải bỏ học do gia đình gặp khó khăn về tài chính; nhiều hộ gia 

đình xây dựng được các công trình nước sạch và vệ sinh nâng cao sức khỏe, bảo 

vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, nhiều hộ nghèo có nhà ở ổn 
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định, khang trang. Vốn tín dụng chính sách góp phần quan trọng trong việc thu 

hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển 

kinh tế tại địa phương. 

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp được tăng cường và thực hiện 

theo đúng quy định đã góp phần chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, phòng ngừa 

hiệu quả rủi ro tín dụng; công tác đào tạo, tập huấn được NHCSXH tỉnh và các 

tổ chức hội nhận uỷ thác các cấp phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội 

từ tỉnh đến cơ sở. 

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 20 năm qua, việc tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị định số 78/2022/NĐ-CP gặp một số khó khăn, hạn chế như: 

trình độ dân trí không đồng đều, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo 

ở một số nơi còn thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; còn 

thiếu các mô hình lồng ghép hiệu quả giữa các chương trình, dự án, khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư và chuyển giao khoa học, kỹ thuật với hoạt động 

vay vốn; một số ít hộ vay chưa nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc 

vay vốn và trả nợ nên còn ỷ lại vào chế độ chính sách của Nhà nước nên chưa 

thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng; một số tổ chức chính trị - xã hội 

nhận ủy thác cấp xã chưa thực hiện đầy đủ các nội dung công việc được ủy thác; 

công tác tuyên truyền vận động ở một số nơi còn hạn chế, công tác kiểm tra, 

giám sát hoạt động uỷ thác của một số tổ chức Hội cấp xã chưa kịp thời, chất 

lượng kiểm tra chưa cao; nguồn vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm được phân bổ hằng năm còn hạn chế, chưa đáp ứng 

đủ nhu cầu vay vốn của người lao động trên địa bàn; việc thu hồi nợ quá hạn đối 

với chương trình cho vay xuất khẩu lao động gặp khó khăn, nguyên nhân do 

người lao động đã được thanh lý hợp đồng nhưng công ty tuyển dụng chưa 

chuyển trả tiền cho người lao động. 

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 78/2002/NĐ-CP góp 

phần tích cực, có hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu về giảm nghèo 

bền vững, giải quyết việc làm, thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2030, yêu cầu Chi nhánh 

NHCSXH tỉnh; các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thành 

phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát định hướng hoạt động, mục tiêu 

và giải pháp trong Báo cáo tổng kết để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó 

tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 

tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014; Kết luận số 06-KL/TW ngày 

10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630/QĐ-TTg 

ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong những nhiệm vụ 
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trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây 

dựng nông thôn mới. Hỗ trợ các điều kiện cần thiết đối với hoạt động của 

NHCSXH, hằng năm bố trí kinh phí ngân sách địa phương ủy thác sang 

NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách.  

2. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp huy động nguồn tiền 

nhàn rỗi từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn gửi tiền vào NHCSXH để bổ sung 

nguồn vốn cho vay. 

3. Tập trung các nguồn lực về con người và nguồn vốn để triển khai có 

hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường 

xuyên rà soát nhu cầu vay vốn, đáp ứng 100% vốn vay cho hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Phấn đấu tăng 

trưởng dư nợ bình quân từ 7 - 8%/năm trở lên. Dự kiến tổng dư nợ đến năm 2030 

đạt 6.000 tỷ đồng. 

4. Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 

tham mưu UBND tỉnh xem xét xây dựng Đề án về tín dụng chính sách xã hội giai 

đoạn từ nay đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

5. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao 

chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%, 

hạn chế nợ quá hạn mới phát sinh, phấn đấu có ít nhất 30% đơn vị cấp huyện 

không có nợ quá hạn. Coi trọng chất lượng tín dụng, công tác ủy thác của các tổ 

chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm 

và vay vốn (TK&VV), hoạt động giao dịch tại xã, xây dựng hình ảnh NHCSXH 

phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo. 

6. Thực hiện nghiêm túc công tác bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối 

tượng, đúng quy trình, thủ tục, mức vay phù hợp; đặc biệt hộ vay phải có phương 

án rõ ràng, hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền lợi khi vay vốn; đồng thời 

phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa 

học - kỹ thuật, giúp người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Tổ 

chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc 

kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ; kết hợp với NHCSXH trong việc đào tạo, 

tập huấn bồi dưỡng để lựa chọn những Tổ trưởng Tổ TK&VV có năng lực, kiến 

thức quản lý kinh tế và nghiệp vụ ngân hàng thông qua việc bình xét cho vay 

chính xác, sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định.  

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách 

xã hội trên địa bàn, chú trọng công tác kiểm tra của Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH các cấp, của Chủ tịch UBND cấp xã, của các tổ chức chính trị - xã 

hội…để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến 

nghị của cơ sở và người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín 

dụng chính sách. 

8. Đẩy mạnh việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

thực tiễn phục vụ nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả cho hoạt động chuyên môn. 
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9. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp với cơ quan báo, 

đài, chính quyền địa phương và Hội đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền về hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách, các mô hình 

làm ăn hiệu quả, các chủ trương, chính sách mới, về quyền và nghĩa vụ của hộ 

vay vốn,... 

10. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn, xây dựng đội 

ngũ cán bộ ngân hàng tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, 

tinh thông nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời phối hợp 

với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng làm việc trực 

tiếp tại cơ sở. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành 

phố, Chi nhánh NHCSXH tỉnh; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- NHCSXH Trung ương; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- TV BCĐ theo QĐ số 905/QĐ-UBND; 

- Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban ĐD HĐQT NHCSXH các huyện, TP; 

- Phòng giao dịch NHCSXH các huyện; 

- Đại biểu dự Hội nghị theo Giấy mời  

  số 333/GM-UBND ngày 07/8/2022; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

- Lưu: VT, KGVX (NCD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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