
Đồng chí Võ Thị Minh Thảo với mô hình “Tuyên truyền, vận
động việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;
tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng
chính sách khác”

-----

Với vai trò Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Thuận, Bí thư
Chi bộ Hội sở, đồng chí Võ Thị Minh Thảo luôn hưởng ứng và tham gia tích cực
phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. Qua 5 năm thực hiện
nhiệm vụ được giao, đồng chí Võ Thị Minh Thảo thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước; nhất là công tác tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối
tượng chính sách.

Đồng chí Võ Thị Minh Thảo chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể để vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân phát huy thế mạnh của địa
phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân; mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học vào sản
xuất kinh doanh, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích sản xuất kinh
doanh giỏi, làm giàu chính đáng... Từ đó, có nhiều hộ gia đình thoát nghèo vươn
lên làm giàu, nhiều học sinh, sinh viên có điều kiện tham gia học tập, giải quyết
công ăn việc làm cho địa phương; hiệu quả các phong trào góp phần giảm tỷ lệ hộ
nghèo toàn tỉnh từ 5,81% (năm 2016) xuống còn 1,92% (năm 2019); bình quân
mỗi năm giảm 0,97%. Giai đoạn từ 2016 - 2020, với tổng số vốn giải ngân cho
người nghèo và các đối tượng chính sách đạt 2.926 tỷ đồng, Chi nhánh Ngân hàng
CSXH tỉnh đã cho vay 117 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng
chính sách; góp phần giúp trên 28 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, cận nghèo;
giải quyết việc làm cho trên 6,6 ngàn lao động; giúp trên 9,8 ngàn học sinh, sinh
viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, sửa chữa trên 57
ngàn công trình nước sạch và 53 ngàn công trình vệ sinh; hỗ trợ xây dựng nhà ở
giai đoạn 2 cho 120 hộ nghèo; trên 13 ngàn hộ ở vùng khó khăn được vay vốn sản
xuất kinh doanh…; giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo để tiếp tục vươn lên
trong cuộc sống; giúp nhiều lao động có điều kiện phát triển kinh tế tạo nguồn thu
nhập; góp phần cải thiện nền kinh tế của địa phương.

Bên cạnh đó, việc công khai hóa thủ tục hành chính luôn được chú trọng.
Ngân hàng Chính sách xã hội từ tỉnh đến huyện tổ chức tốt việc công khai thủ tục
giải quyết công việc tại 124 xã, phường, thị trấn. Qua đó, thông tin tuyên truyền
kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, nhất là chính sách về tín dụng đến
với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Đồng chí Võ Thị Minh Thảo luôn quan tâm đến công tác xã hội từ thiện, đã
vận động cán bộ, viên chức, người lao động ngân hàng CSXH toàn tỉnh tham gia
đóng góp ủng hộ các chương trình thiện nguyện: thăm tặng quà cho người nghèo,
mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng Nhà tình thương, ủng hộ quỹ Vì người nghèo,
Quỹ đền ơn đáp nghĩa, chương trình xây dựng nông thôn mới…với tổng số tiền
2.160 triệu đồng.
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Hàng năm gia đình đồng chí Võ Thị Minh Thảo được nơi cư trú công nhận
gia đình đạt “Gia đình văn hóa”; chi bộ xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ 5 năm liên tục (2016 - 2020); được cấp có thẩm quyền công nhận đạt
danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 03 năm liền (2016 - 2018) và Chiến sĩ thi đua
ngành Ngân hàng năm 2016; năm 2019 nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND
Tỉnh Bình Thuận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Giấy khen của
Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; đồng thời được Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen đảng viên
“hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” và được tuyên dương, khen thưởng là
gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.


