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KẾ HOẠCH 
Tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với 

hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 

ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Mỹ Lộc 

 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị 

(HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc việc tổ chức tổng kết 20 

năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. 

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức tổng kết 20 năm triển khai 

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. 

Ban chỉ đạo tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối 

với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 

ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Mỹ Lộc (sau đây gọi tắt là Ban 

Chỉ đạo), ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 20 năm triển khai chính sách tín 

dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 

78/2002/NĐ-CP với trọng tâm là tổng kết, xác định vị trí và vai trò của tín dụng 

chính sách xã hội để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả tín 

dụng chính sách xã hội trong thời gian tới nhằm góp phần tích cực thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn 

mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

2. Tập trung tổng kết, đánh giá những mặt được, những tồn tại, hạn chế về cơ 

chế chính sách, về tập trung nguồn lực, về thực hiện các chương trình tín dụng 

chính sách xã hội, về tổ chức chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong triển 

khai hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách. Trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các đề xuất, 

kiến nghị với cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tín dụng 

chính sách xã hội tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Lộc. 

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách 

dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về các chính sách tín 

dụng ưu đãi của Chính phủ phục vụ cho mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã 

hội, về vị trí và vai trò của NHCSXH trong việc tổ chức thực hiện các chính sách này. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến các cấp; tổ 

chức khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực 

hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP trong 20 năm qua. 
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II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

1. Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị 

định số 78/2002/NĐ-CP 

a) Đánh giá về mô hình tổ chức mang tính đặc thù, phù hợp với điều kiện, 

đặc điểm địa phương 

- Đánh giá vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị 

NHCSXH huyện trong việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tín 

dụng ưu đãi; khai thác, tập trung các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội đặc biệt 

từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW; đánh giá vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã từ 

khi được bổ sung làm thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện. 

- Đánh giá về hiệu quả bộ máy tác nghiệp trong triển khai thực hiện các 

chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ; xây dựng được đội ngũ cán bộ đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

b) Đánh giá về phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù 

phù hợp với hệ thống chính trị của Việt Nam. 

- Đánh giá về phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung 

công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội; vai trò và kết quả tổ chức thực 

hiện công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội; khả năng phát huy thế 

mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bình xét, quản lý, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các chính sách; đánh giá vai trò của Tổ trưởng dân phố, trưởng 

thôn trong việc tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở. 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động tại các Điểm giao dịch xã của NHCSXH; vai 

trò mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trong thực hiện tín dụng chính 

sách xã hội. 

c) Tập trung huy động được các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Phân tích, đánh giá việc huy động nguồn vốn, kết quả tăng trưởng nguồn 

vốn, khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW 

ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư. 

d) Đánh giá hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác 

- Khái quát các chương trình, đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách; đánh 

giá số lượng các chương trình tăng (giảm) so với khi nhận bàn giao; phân tích số 

liệu về kết quả (doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ…) và chất lượng của tất 

cả các chương trình tín dụng chính sách. 

- Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi trong 

việc góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây 

dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Đánh giá cụ thể về hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội trên 

địa bàn từng xã/thị trấn. 

+ Đánh giá về tác động, sự phù hợp của số lượng các chương trình tín dụng 

chính sách hiện đang triển khai trên địa bàn đối với khả năng nguồn lực vốn, bộ 

máy, tổ chức và nguồn nhân lực của NHCSXH. 
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+ Phản ánh sự đánh giá của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành và 

nhân dân về: (1) sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi với thực 

tiễn tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu vay vốn của người dân; (2) vai trò của 

tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; (3) vai trò của tín dụng chính sách xã hội 

trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện ổn định đời sống của 

người nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. 

đ) Đánh giá thực hiện cơ chế phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và cơ 

chế xử lý nợ rủi ro 

Đánh giá nội dung thực hiện quy chế phân loại nợ, xử lý nợ bị rủi ro tại 

NHCSXH; vai trò và kết quả tổ chức thực hiện công tác phân loại nợ và công tác 

xử lý nợ bị rủi ro. 

2. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 

trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. 

Đánh giá những hạn chế, tồn tại phát sinh, nguyên nhân của hạn chế, tồn tại 

trong quá trình triển khai tín dụng chính sách về tổ chức bộ máy, về triển khai thực 

hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, cơ chế tạo lập 

nguồn vốn, phân loại nợ, trích lập dự phòng, xử lý rủi ro.... 

3. Tổng kết, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm được rút ra trong 

quá trình triển khai thực hiện 

Đánh giá những kết quả nổi bật sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu 

đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 

78/2002/NĐ-CP của Chính phủ; phân tích, đánh giá sự đóng góp của tín dụng 

chính sách đối với thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong từng giai đoạn (nêu số liệu 

giảm nghèo trong từng giai đoạn để làm nổi bật kết quả thực hiện). 

4. Quan điểm, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

(đến năm 2030) 

a) Quan điểm 

b) Mục tiêu: Đề ra các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể. 

c) Giải pháp thực hiện trong thời gian tới (đến năm 2030). 

5. Kiến nghị, đề xuất để hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục 

phát huy hiệu quả trong giai đoạn tới 

- Kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các 

bộ, ngành trung ương về nguồn lực, nguồn vốn, cơ chế chính sách phù hợp, ban 

hành các Chương trình mục tiêu quốc gia,... 

- Kiến nghị, đề xuất với NHCSXH cấp trên. 

- Kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. 

- Kiến nghị, đề xuất với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

các cấp. 

          II.PHẠM VI TỔNG KẾT 

Công tác tổng kết được tổ chức ở cấp huyện có sự tham gia ý kiến, các tham 

luận của các phòng, ban liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ 

trưởng tổ TK&VV. 
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III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Thời gian tổ chức 

- Đối với cấp huyện: Hoàn thành trước ngày 31/7/2022. 

2. Hình thức tổ chức 

Tổ chức Hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương trên tinh thần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân huyện 

           - Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai thực chính sách tín dụng 

ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn do Trưởng Ban 

đại diện HĐQT NHCSXH huyện làm Trưởng ban, thường trực Ban chỉ đạo là Giám 

đốc NHCSXH huyện, thành viên Ban chỉ đạo là thành viên Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH và đại diện lãnh đạo của các ngành có liên quan để tham gia chỉ đạo, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo. 

            - Chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện chính sách tín 

dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

trên địa bàn hoàn thành trước ngày 31/7/2022; động viên, khen thưởng kịp thời 

những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong thực hiện tín dụng chính 

sách xã hội trên địa bàn. 

          - Chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với NHCSXH huyện 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị. Gửi Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

tổng kết (cụ thể hình thức, thời gian tổ chức Hội nghị), báo cáo tổng kết về Ban Chỉ 

đạo Hội nghị tổng kết trên địa bàn tỉnh Nam Định (qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh) 

trước 10 ngày và chậm nhất vào ngày 15/7/2022 để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo. 

         - Chỉ đạo các cơ quan truyền thông huyện phối hợp với NHCSXH thực hiện 

các phóng sự, tin tức tuyên truyền về kết quả 20 năm thực hiện tín dụng chính sách 

trên địa bàn. 

         2. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

- Xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi 

đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/NĐ- 

CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện; tổ chức lấy ý kiến tham 

gia, đóng góp vào nội dung báo cáo của các thành viên Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan; hoàn thiện báo cáo UBND huyện 

ban hành. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổng kết 

20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP chọn  lựa 

các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc để trình NHCSXH Trung ương, Ngân 

hàng Nhà nước tỉnh, UBND huyện khen thưởng. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin 

và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng những kết quả nổi bật trong 20 

năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. 

- Chủ trì, Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị đầy 

đủ về hậu cần   để tổ chức thành công Hội nghị tổng kết. 
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3. Các phòng, ban, cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với phòng giao dịch  

NHCSXH huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền những kết quả đạt được trong 

20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi; những đóng góp của tín 

dụng ưu đãi trong thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc 

lĩnh vực chuyên môn của phòng, ban, ngành; cung cấp các tài liệu, số liệu liên quan 

đến các chương trình, lĩnh vực thuộc đơn vị mình quản lý (nếu có) phục vụ cho 

việc xây dựng báo cáo tổng kết của cơ quan thường trực; xem xét, khen thưởng 

theo thẩm quyền những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín 

dụng chính sách. 

 - Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với NHCSXH huyện chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị tổng kết. 

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi 

đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ- 

CP trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị theo chức năng 

nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh:                                                                  
- TT Huyện ủy - TT HĐND huyện;                                                                   

- Lãnh đạo UBND huyện;          

- Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện; 

- Các phòng: LĐTB&XH, TC - KH; NN&PTNT; 

  - PGD NHCSXH  huyện;                                                        
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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