
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 41-KH/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Bình Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2021 

 

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 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 

Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân 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 địa phương. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc trực 

tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng chính sách xã hội.  

2. Yêu cầu 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội 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 

Trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Chỉ thị số 40-

CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ 

chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu như sau: 
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1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu kỹ nội dung Chỉ thị số 40-

CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và 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 

để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng và tính nhân 

văn sâu sắc của chính sách này trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 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.  

Các cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác tín dụng chính sách 

xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng và triển 

khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025, dưới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thường trực cấp ủy và Ủy ban nhân 

dân các cấp, không được “khoán trắng” cho Ngân hàng Chính sách xã hội. 

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các chính sách liên quan đến tín dụng 

chính sách xã hội nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phát 

triển tín dụng chính sách xã hội; từng bước mở rộng đối tượng chính sách xã hội 

được vay vốn, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với các chương trình 

mục tiêu quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương. 

3. Xác định nội dung, nhiệm vụ, bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, 

nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác cho Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh; đồng thời, tạo điều kiện cho Ngân hàng Chính sách xã 

hội tỉnh mở rộng huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và xã hội để cho vay. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội 

Khuyến học và các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát các nguồn quỹ hiện đang 

quản lý, trường hợp không trái với các hướng dẫn, yêu cầu, quy định của các 

nguồn quỹ để xem xét gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội; đồng thời, tiếp tục 

tăng cường công tác 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 cho vay hộ nghèo và các 

đối tượng chính sách. 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án bổ sung nguồn 

vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay 

đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận, giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương 

trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín dụng chính sách xã hội; xác định đây 

là nội dung công tác thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thường trực 

cấp ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp duy trì chế độ làm việc với Ngân hàng 

Chính sách xã hội cùng cấp theo định kỳ 01 quý/lần đối với cấp xã, 6 tháng/lần đối 
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với cấp huyện, 01 năm/lần đối với cấp tỉnh và khi cần thiết thì làm việc bất thường 

để nghe báo cáo tình hình và kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

công tác tín dụng chính sách xã hội. 

5. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 

mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù; chủ 

động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả; tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng. Nâng cao năng lực quản trị, 

tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; phối hợp kiểm tra, giám sát đối với 

hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức 

chính trị - xã hội và tình hình sử dụng vốn của người vay; có giải pháp phát triển 

các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ, viên chức, bổ sung, kiện 

toàn, bồi dưỡng nhân sự để thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội. Chủ 

động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tích cực tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội 

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp: 

 Tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt 

động tín dụng chính sách xã hội và công tác nhận ủy thác của Ngân hàng Chính 

sách xã hội, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay; đẩy mạnh cuộc vận 

động “vì người nghèo” nhằm huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để bổ 

sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt các chương trình 

tín dụng chính sách xã hội.  

 Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác quản lý, 

nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Tập trung thực hiện tốt 

các công việc được Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác, bảo đảm cho vay đúng 

chính sách, đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế 

- xã hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông, Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 

về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc góp 

phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an 

sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. 
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3. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, 

đánh giá việc thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy để theo dõi, chỉ đạo./.     

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Ban Kinh tế Trung ương Đảng,  

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II, 

- Ban cán sự đảng NHCSXH Việt Nam, 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, 

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Mặt trận TQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh, 

- Các ban của Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 
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