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KẾ HOẠCH 

Tập huấn nghiệp vụ hoạt động cho vay vốn hỗ trợ  
giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023 

 

 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích  

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý vốn vay của các xã, 

phường trên địa bàn thành phố. 

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ tại khu dân cư về công tác vay vốn hỗ 

trợ giải quyết việc làm và phát triển kinh tế góp phần tăng thu nhập cho hộ  gia 

đình; phát triển các tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm giúp hội viên vay vốn giải 

quyết việc làm, ổn định cuộc sống.  

- Cập nhật, triển khai các văn bản, quy định mới về chính sách tín dụng 

qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).  

2. Yêu cầu  

Các đại biểu tham gia tập huấn hiểu biết rõ hơn về hoạt động của Ngân 

hàng Chính sách xã hội, cập nhật kịp thời các chính sách mới về tín dụng, các 

Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố triển khai thực hiện tốt hơn nữa các nội dung công 

việc được ủy thác; nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, quy trình thủ tục vay 

vốn, quản lý tốt vốn tín dụng chính sách. 

 II. NỘI DUNG: 

1. Giới thiệu các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính 

sách xã hội, trong đó: Trọng tâm hướng dẫn nghiệp vụ cho vay các chương trình 

mới, cụ thể:  

- Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ. Nghị định số 

74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019. 

- Chương trình cho vay theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 

của Thủ tướng chính phủ vè tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phụ vụ học tập trực tuyến và Văn bản 

2466/NHCS-TDSV ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng 

dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. 

- Chương trình cho vay theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý Nhà ở xã hội; Nghị đinh số 



2 

 

49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển nhà 

ở xã hội; Văn bản số 8586/NHCS-TDSV ngày 29/9/2021 của Tổng Giám đốc 

NHCSXH về việc Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở 

xã hội; xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. 

2. Phương thức ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị - xã hội 

(xã, phường): 

- Tập huấn công tác ủy thác theo văn bản thỏa thuận 11789/VBTT-NHCS-

HPN-HND-HCCB-ĐTN về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các 

đối tượng chinh sách khác. 

- Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy 

thác cho vay theo văn bản số 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Tổng Giám 

đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Tập huấn chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác theo văn bản số 

10567/NHCS-TDNN ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách 

xã hội. 

3. Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã; Ban giảm nghèo cấp xã 

và Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách. 

4. Giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về phát 

triển kinh tế xã hội tại các địa phương đặc thù riêng của tỉnh Lào Cai; Thực trạng 

và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay. 

Nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ triển khai các nguồn vốn tín 

dụng chính sách tại địa phương của Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp 

huyện đối với các chương trình cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương. Đề xuất 

các phương án, các giải pháp nhằm tối ưu hóa nguồn vốn. 

- Đề xuất phát triển kinh tế vùng: Các đối tượng theo Quyết định số 

652/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai phê 

duyệt Phương án phát triển kinh tế xã hội 6 thôn đặc biệt khó khăn của thành 

phố Lào Cai, giai đoạn 2022-2025; Đề án số 02/ĐA/TU ngày 28/10/2020 về xây 

dựng các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao thành phố Lào Cai, giai đoạn 

2020-2025. 

5. Thảo luận, giải đáp những nội dung băn khoăn, thắc mắc với đại diện 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Trao đổi kinh nghiệm giữa các Thôn bản, Tổ 

dân phố vay vốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao... 

 III. THÀNH PHẦN - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 

 1. Thành phần tham dự: Dự kiến số đại biểu tham gia tập huấn khoảng 

330 người, bao gồm: Cán bộ thực hiện công tác văn hoá - xã hội và Tổ trưởng dân 

phố, Trưởng thôn của 17 xã, phường.  

 2. Thành phần, giảng viên, thời gian: 
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 * Thành phần: Cán bộ theo dõi công tác lao động việc làm, hoặc giảm 

nghèo của thành phố và 17 xã, phường; Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn các xã, 

phường. Số đại biểu tham gia tập huấn khoảng 320 - 330 người. 

* Giảng viên: 

- Mời Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

- Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố. 

* Thời gian: Dự kiến 02 ngày, tập huấn xong trong 3/2023 (Thời gian và 

địa điểm cụ thể sẽ có Thông báo bằng văn bản sau) 

IV. KINH PHÍ: Kinh phí tổ chức thực hiện tập huấn từ nguồn trích lãi cho 

vay theo quy định hiện hành. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu , 

các điều kiện cần thiết (hội trường, trang trí khánh tiết và các điều kiện khác...) 

để tổ chức và phục vụ các lớp tập huấn theo kế hoạch. 

 - Lập dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện mở các lớp tập huấn theo quy 

định hiện hành. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu thẩm định dự toán và hướng 

dẫn thanh, quyết toán theo quy định. 

3. UBND các xã, phường: Đôn đốc, thông báo mời các thành phần tham 

gia tập huấn đầy đủ theo đúng thành phần, thời gian quy định. 

4. Đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh: Phối hợp với Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố thống nhất nội dung, chương trình, 

biên soạn tài liệu tập huấn và cử cán bộ tham gia làm giảng viên lớp tập huấn 

theo kế hoạch. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Uỷ ban nhân dân các xã, phường căn cứ 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- TT.Thành ủy, HĐND thành phố; 
- Sở: Lao động - TB&XH  Lào Cai; 
- Ngân hàng CSXH tỉnh; 
- Phòng Lao động TB&XH; TC-KH Tp; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu VT, LĐTBXH 01b. 

TM.  ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Vũ Quốc 
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