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KẾ HOẠCH 

triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với tín dụng chính sách xã hội  
----- 

  

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với tín dụng chính sách xã hội (sau đây viết tắt là Kết luận số 06-KL/TW); Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao vai trò, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách 

xã hội trong việc thực hiện chủ trương giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông 

thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh.  

- Cần xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 

2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

2.1. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 

22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021, Chương trình hành động số 

33-NQ/TU ngày 24/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tín dụng 

chính sách xã hội và Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy (có gửi kèm theo) để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm được ý nghĩa, tầm 

quan trọng và tính nhân văn sâu sắc của tín dụng chính sách xã hội; đồng thời thực 

hiện tốt chủ trương này góp phần tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và 

công bằng xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.  
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- Thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách 
xã hội; tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm gửi tiền vào 
Ngân hàng Chính sách xã hội để huy động nguồn lực để cho hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách được vay vốn. 

- Thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể Khối. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.3. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp ủy phối hợp với thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động tín dụng 
chính xã hội, nhất là Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (theo chỉ đạo tại Kế hoạch 
số 41-KH/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) xây dựng kế hoạch 
triển khai thực hiện phù hợp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ kế hoạch này và theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên.  

- Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn, cơ sở hội 
thường xuyên thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục thực hiện tốt 
chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 

- Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc thực hiện Kế 
hoạch này và tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả khi 
có yêu cầu./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Đoàn Khối và Hội CCB Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 
 
 
 
 

Phạm Thị Tố Loan 
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