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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)

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
-------

I. Tình hình trong thời gian qua

Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội  do Chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, 
góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương giảm nghèo, tạo việc 
làm,  bảo  đảm an sinh xã hội,  thúc đẩy phát  triển kinh tế -  xã hội tại địa 
phương.

Tuy nhiên, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội chưa thực sự ổn định, 
cơ cấu chưa hợp lý, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; chất lượng tín dụng 
chưa đồng đều. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự vào cuộc, chưa 
quan tâm đúng mức  đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Sự phối hợp 
giữa Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt chưa chặt chẽ…Do vậy, kết quả tín 
dụng chính sách xã hội còn hạn chế.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức quán triệt 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 và đề ra nhiệm 
vụ, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc và có kết quả, gắn với 
phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, 
bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Coi đây là nhiệm vụ thường 
xuyên của tất cả các cấp, các ngành.

2. Các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác khảo 
sát, xác định đúng đối tượng được vay vốn; hướng dẫn người nghèo sản xuất, 
kinh doanh, chú trọng bồi dưỡng tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, chuyển giao 
công nghệ gắn với hoạt động cho vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng Chính 

S  hóa b i Văn phố ở òng T nh y Bình Thu n. http://binhthuancpv.org.vn/ỉ ủ ậ



S  hóa b i Văn phố ở òng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

sách xã hội tỉnh, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.

Hàng tháng, hàng quý, thông qua công tác giao ban với tổ chức chính trị - 
xã hội và báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, kịp thời 
nắm bắt thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng ưu đãi trên địa bàn, rà soát 
nhu cầu thực tiễn của địa phương để chỉ đạo và xử lý kịp thời.

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ xử lý thu hồi 
nợ tại các xã, phường, thị trấn; quan tâm chỉ đạo các thôn, khu phố và hội đoàn 
thể nhận ủy thác thực hiện tốt việc bình xét các đối tượng thụ hưởng theo từng 
chương trình cho vay, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối 
tượng và có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, thường 
xuyên kiểm tra, giám sát việc thu hồi vốn, không được để xảy ra bất cứ trường 
hợp tiêu cực nào.

3. Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính trị - xã hội của tỉnh trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; phối hợp 
Ngân hàng Chính sách xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ 
trương, chính sách về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất 
là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; làm tốt công tác giám sát đối với 
công tác này, cả về đối tượng cho vay, thực hiện chính sách cho vay, thu hồi vốn... 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động vì người 
nghèo để huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và 
các cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của Chi nhánh Ngân hàng 
Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy 
thác; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 
tỉnh và các cấp chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất 
lượng tín dụng chính sách xã hội;  đẩy mạnh công tác tư vấn,  hướng dẫn xây 
dựng mô hình sản xuất kinh doanh điển hình và sử dụng vốn hiệu quả, bình 
xét đối tượng vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến 
hạn.

4. Hàng năm  Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí một 
phần kinh phí từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay, triển 
khai thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; 
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh là đầu mối tập trung nguồn vốn tín 
dụng chính sách xã hội được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 

5.  Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín 
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dụng chính sách xã hội của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, 
góp phần thực hiện tốt Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2020, Chương 
trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; củng cố, nâng cao chất lượng 
hoạt động của Ban đại diện hội đồng quản trị các cấp. Kiện toàn tổ chức đảng 
phù hợp với mô hình hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, 
chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề 
nghiệp của cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; chủ động thực 
hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn. Nâng 
cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường 
hoạt động tại các điểm giao dịch các xã; phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ 
đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các huyện, thị, thành ủy; Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây 
dựng kế hoạch cụ thể và lãnh đạo triển khai thực hiện tốt  Chương trình hành 
động này; định kỳ 6 tháng có sơ kết đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ 
giải pháp cho thời gian đến.

2. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên 
quan, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy theo dõi,  đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện  Chương trình hành 
động này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy để theo dõi, chỉ đạo./.  

           Nơi nh  ận  : T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;        
- Ban Kinh tế Trung ương Đảng;
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;
- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký, đóng dấu) 

Nguyễn Mạnh Hùng
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