
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
HUYN XUAN TRIXO'NG Dc 1p - Ti.r do - Hinh phñc 

S: /KH-UBND Xuân Tru'ô'ng, ngày  30  tháng 9 nám 2021 

KE HOACH 
Trin khai thi'c hin Kê hoch s 102/KH-UBND ngày 26/8/2021 

cüa Chü tich  UBND tinh ye vic thirc hin Két 1un so 06-KL/TW ngày 
10/6/2021 cüa Ban BI thir Trung u'o'ng Bang ye tiêp tyc thtyc hin CM thj so 

40-CTITW ye tang cu*ng sir lãnh do cüa Bang dôi vó'i tin dyng chInh sách xã hi 

Thirc hin K hoch s 102/KH-UBND ngày 26/8/202 1 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic thirc hin Kêt 1un so 06-KL/TW ngày 10/6/2021 cüa Ban BI 
thu Trung ucing Dâng ye tiép tiic thirc hin Chi th so 40-CT/TW ye tang cu6ng s1r 
lãnh dao  cüa Dáng dôi vth tin diing chinh sách xã hi, UBND huyn xây dimg Kê 
hoach thuc hiên nhu sau: 

I. MJC BICH, YEu CAU 

1. Muc dIch: 

- Tiêp tiic quán trit, trin khai thrc hin có hiu qua Chi thj s 40-CT/TW 
cüa Ban Bi thu Trung uo'ng Dáng ye tang cu'mg sir lãnh dao  cüa Dàng dôi vi tin 
dyng chInh sách xã hôi (CSXH), Kêt 1un so 06-KL/TW cüa Ban Bi thu Trung ucmg 
Dãng ye tiêp tic thirc hin Chi thj so 40-CT/TW. Huy dng sir vào cuc và phát huy 
süc mtnh cüa cã h thông chinh trj trong triên khai thirc hin tin diing CSXH. 

- Tang cuông sir chi dio cüa các cp, các ngành di vâi tin diing CSXH gãn 
vâi vic thirc hin các Chuang trInh mi1c tiêu quôc giavê giàm nghèo ben virng, 
xây dirng nông thOn mâi nâng cao, kiêu mâu và phát triên kinh tê - xã hi trên dja 
bàn huyn, gop phân thirc hin thäng 1çi Nghj quyêt Dui hi Dáng b huyn lan 
thir XXIV nhiêm kST 2020-2025. 

2. Yêu cãu: 

- Xác djnh rO nhim v trçng tam, giài pháp d các cp, các ngành, các Co 
quan lien quan và Phông giao djch Ngân hang Chinh sách x hi (NHCSXH) 
huyn to chüc thirc hin hiu qua Kêt 1un so 06-KL/TW dam báo phü hçp vi 
mic tiêu, nhim vii phát triên kinh té - xä hi cüa huyn. 

- Nâng cao nhn thirc, trách nhim cüa các cap, các ngành ye vai trO, vj tn và 
tam quan tr9ng cüa tin diing CSXH trongvic thirc hin Co hiu qua các chuong 
trInh mic tieu quOc gia và phi.ic vil phát triên kinh tê - xã hi tren dja bàn. 

II. NHI1M VIJ, GIAI PHAP 

1. Tang cu'ô'ng sy lãnh do cüa cap üy dãng, chInh quyên, sy' phôi hqp 
chat chê, dOng b cüa các cap, các ngành trong hot dng tin dçing CSXH 

- Cp üy, chinh quyn các cp tip tiic t chirc ph bin, quán trit sâu rng 
den các co quan, don yj,  can b, dâng yjén và triên khai thirc hin nghiem, dông b 
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các quan dim chi dao  và nhiêm viii, giái pháp theo Chi thj s 40-CT/TW và Kêt 
lun so 06-KL/TW cüa Ban BI thu' Trung uang Dâng; xác djnh cong tác tin diing 
CSXH là nhim vii tr9ng tarn trong triên khai các chuo'ng trInh, kê hoch cong tác 
hang näm, kê hoach  phát triên kinh tê - xã hi 5 nárn giai doan 202 1-2025, gop 
phân thirc hiên thang hi Ngh quyêt Di hi dãng b huyn lan thir XXIV nhim 
kS' 2020-2025. 

- B sung, 1ng ghép các ni dung hoit dng tin diing CSXH vâi các kê 
hoach, chuang trInh, chinh sách phát triên nOng nghip, nông thôn, phát triên giáo 
due, dào tao nghê, tao viêc lam giüp ngui vay sir diing vOn vay có hiu qua, câi 
thin di song nhân dan. 

- Phát huy vai trO, trách nhirn cüa ca quan chuyên mOn trong vic tham 
rnu'u cho cap üy, chinh quyên các cap lãnh dao, chi dao  và tO chirc thirc hin tin 
diing CSXH trên dja bàn. 

2. Tp trung ngumn hrc nhàm thi'c hin hiu qua tin dçing CSXH 

- Tip tic nâng cao cht higng và hiu qua các ngun lirc d thirc hin tin 
diing CSXH. Tp trung các nguOn vOn tin diing CSXH tr nguôn ngân sách nba 
nuâc, nguôn von huy dng, nguôn tài trçY, dóng gop cüa các tO chtrc, cá nhân Co 
tInh chat tir thin và các nguôn von hçip pháp khác qua NT-IC SXH dé quán l, cho 
vay dôi vth h nghèo và các dôi tung chInh sách khác theo quy djnh. Xác djnh 
ni dung, nhim vi1, bô tn dü, kjp thOi nguOn tài chinh tin diing CSXH theo huO'ng 
tich hcp các chuo'ng trInh tin dçing CSXHtrong quyêt djnh dâu tu' công, các kê 
hoach thuc hin chuong trInb muc tiêu quOc gia và các chuo'ng trInh dir an khác 
trong kê hoch phát triên kinh tê - xã hi. 

-Hang nàm thrc hin nghiêrn tüc, ding chü trumg, chi do cüa Dãng, Nba 
nithc ye vic can dôi, u'u tiên bô trI ngân sách dja phuong üy thác sang NHCSXH 
darn báo hoàn thành 100% chitiêu ké hoch UBND tinh giao; dông thai, da ding 
hóa các hInh thüc buy dng dê buy dngtôi da nguôn 1irc xâ hi bo sung nguOn 
vOn cho vay dOi vi ngiR'i nghèo và các dOi tuçing chInh sách khác theo quy dnh. 

3. Tip tyc phát huy vai trô cüa tin dyng CSXH trong qua trInh thyc 
hin các chtro'ng trInh myc tiêu quôc gia giãm nghèo ben vfi'ng, xãy diyng nông 
thôn mó'i nâng cao, kiêu mãu và phát triên kinh tê - xä hi trên dja bàn 

- Lng ghép vic sir ding ngun vn tin diing CSXH gAn vói các ké hoach, 
chuang trInh, dê an thirc hin chü truung cüa Dãng, Nba nuc, các Nghj quyêt, 
chuo'ng trInh, dir an phát triên kinh tê - xã hi, giãm nghêo ben vttng cüa da 
phuo'ng, gop phan giâi quyêt nhü'ng van dê can bàn, thiêt yêu cüa cuc sOng cho 
ngi.thi nghèo và các dOi tuçlng chInh sách khác, nhât là qua trInh dO thj hóa khu virc 
nông thôn, qua trInh chuyên dch ca câu kinh té tai  dja phuong. 

- Thirc hin vic lng ghép tin diing CSXH vâi các chuung trInh giãrn nghêo 
ben vng, dam bão an sinh xã hi và xay drng nOng thôn mâi nang cao, kiêu rnau 
dê phát buy hiu qua cüa các hot dông dâutu', huó'ng den rniic tiêu các xã, huyn 
dt chuân nOng thOn mi nâng cao, kiêu mâu theo Nghj quyêt Dáng b huyn dâ 
dê ra. 
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- Gn kt chat chë, phi hçp dng b, hiu qua gitia hot dng tin dçing 
chInh sách vâi các hoat dng khuyên công, khuyên nông, khuyên ngix, ho trg k9 
thut, chuyên giao cong ngh, tiêu th san phâm cüa các co quan chirc nàng, các 
doanh nghip và các to chi'rc chInh tr - xã hi. 

4. Nâng cao nãng 1irc trong hoit dng tin diing CSXH 

- Tip tiic trin khai thirc hin có hiu qua mô hInh t chirc và phuo'ng thrc 
quãn 1 tin dçing chInh sách dc thu. 

- Các Ca quail, don vj, dja phuang can cir chirc ilAng, nhim vi, quyn hn 
du'gc giao thirc hin quân 1 nba nuâc theo thâm quyên dôi vOi hott drig tin d%lng 
CSXH, tto diêu kin dê Ngân hang CSXH thirc hin tOt các chuong trInh tin dçing 
chinh sách gop phân dam báo an sinh xã hi, thñc day phát triên kinh tê - xã hi ti 
dja phucing. 

- Tp trung lam t& cOng tác chi do, hithng dan, thanh tra, kim tra, bâo dam 
thirc hin nghiêm tüc, hiu qua các hot dng tin dung CSXH trên dja bàn huyn 
theo dñng chü truong cüa Dâng và các quy djnh pháp lust hin hành. 

5. Tang cu'rng chü'c nãng giám sat, phãn bin xã hi di vói hoit dng 
tin ding CSXH 

Các cp, các ngành pMi hçip chat chê, to diu kin thun igi dê Mt trn To 
quôc và các tO chüc chinh trj - xã hi huyn tham gia thirc hin tin dyng CSXH 
trong vic: 

- Tuyên truyn, ph bin các chü truong, chinh sách cua Dàng va Nba nuâc 
ye tin d%lng CSXH den các tang 1p nhân dan, nhât là ngithi nghèo Va CáC dOi 
tuqng chinh sách khác. Tiêp tçic to chuc các cuc vn dung xä hi; dôi mói, day 
manh, nâng cao chat lu'çYng phong trào thi dua "Ca nuóc chung tay vi ngui nghèo 
- không die ai bj bó 1i phia sau", khoi dy chi tir [crc, tir cuông, phát buy ni [crc 
yuan len "thoát nghèo, xây drng cuc sOng am no" cüa ngui dan và cong dOng. 

- Thirc hin cht'rc náng giárn sat cong dng, phãn bin xã hi dôi vó'i các hot 
dng tin ding CSXIHI. Phôi hçip, ho trçl NHCSXH trong vic buy dng nguOn vOn 
tü các to chüc, cá nhân. 

- Cáct chrc chinh trj - xã hi nhn üy thác cüa NHCSXH có trách nhirn 
thirc hin day dü các ni dung dugc ñy thác, chuyên tái nguôn vOn den dung dôi 
tung thii hu&ng, giám sat h vay sr ding vOn dung miic dich, hiu qua, nâng cao 
chat lung tin drng chinh sách. Phôi hgp, chi do các don vj nhn üy thác, tO tiêt 
kim va vay vOn thung xuyên nâng cao chat lugng hot dng tin ding chinh sách, 
triên khai kjp thñ các chu'ong trInh tin dung theo kê hoch hang näm; thithng 
xuyên cüng cO, kiên toàn, tp huân nang cao chat luçmg hott dng cüa tO tiêt kim 
Va vay von. 

6. Thrc hin hiu qua các giãi phap khác 

- Dy minh cOng tác tuyên truyn v chü truang cüa Dãng, chinh sách, pháp 
1ut cUa Nba nuâc, Kêt lun so 06-KL!TW cüa Ban BI thu Trung uang Dàng và 
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các van bàn chi dao  v tin diing CS)(H bang nhiu hInh thüc nhu: Tuyén truyên 
trén eac phixong tin thông tin dai  chüng, lông ghép trong các Hi nghj,... 

- Dy manh  viêc huy dông cac ngun lirc cho ho.t dng tin diing CSXH, huy 
dng nguôn lire tü các cá nhan, to chüc và xã hi trong và ngoài huyn dé tao  1p 
nguôn von cho ngithi nghèo và các dôi tucing chInh sách khác vay vOn. 

- Quan tam dàotao, bi duO11g trInh d chuyên mOn, nghip vi cho di ngü 
can b, dáp 1rng yêu cau nhim vii ye tin dung CSXH trong giai doan hin nay. 

- Tang cithng kim tra, giám sat vic thirc hin k hoch và các chixo'ng trInh 
tin ditng chInh sách trên dja ban, kjp thii tháo gi khó khän, vuó'ng mac; xü l 
nghiêm nhthig trung hcip chiêm diing, xâm tiêu von và nçi qua han  dê nâng cao 
hiu qua von tin ding chInh sách. 

- Djnh k' su kát, tng kt dánh giá kt qua thirc hin K hoach trên dja bàn, 
rut kinh nghim, kjp th?yi tham miiu cho cap üy, chInh quyên diêu chinh phü hçp 
vth thuc tiên. 

III. TO CH15'C THIIC HIIN 

1. Phông Giao djch Ngân hang CSXH huyn: 

- Chü dng tham mixu cho cp ñy, chinh quyn dja phuoiig trin khai thrc 
hin có hiu qua các chirang trInh tin diing CSXH. Thrc hin tOt cOng tác huy 
dng, quãn l và sü diing nguôn von hiu qua. 

- Can cü Quy& djnh giao chi tiéu k hoach  ngun vn nhn Uy thác hang 
nàm cüa Ban dai  din HDQT NHCSXH tinh, phôi hcip vói phOng Tài chinh - Ké 
hoach huyn kjp thcM tham mini UBND huyn bô tn nguOn von ngân sách Uy thác 
qua NHCSXH dê cho vay h nghèo và các dôi tuqng chInh sách kháe trên dja bàn 
phü hqp vOi tInh hInh th%rc tê cüa dja phuang. 

- Tham mini cp Uy, chinh quyn dja phining t chirc 4n dng, dng viên 
các to chüc, doanh nghip, can b, cOng chiirc, viên chüc trên dja bàn dành nguOn 
von Uy thác ho.c ma tài khoãn, gui tiên tiêt kim vào NHCSXH dé chung tay tao 
1p nguOn von cho nguii nghèo và các dOi tugng chinh sách khác vay vOn uu dãi 
phiic vi san xuât, kinh doanh, tao  vic lam, on djnh dai sOng. 

- Nâng cao näng 1rc quàn trj và cOng tác kim tra, kim soát ni b; tang 
cirang kiêm tra, giám sat dôi vói hoat dng tin dçing CSXH, hoat dng nhn üy 
thác cüa các tO chuc chInh trj - xã hi và tInh hInh sir dung von cüa ngithi vay. 

- Dy manh  1rng ding cong ngh hin dai;  nâng cao chit 1ung, da dng hóa 
san phâm, djch viii ngân hang, ho so thu tiic vay vOn don giàn, dé tiêp can, dem lai 
tin ich cho nguai nghèo và các dôi tung chInh sách khác. 

- Tham mini UBND huyn cüng c& kin toàn, nâng cao chat 1ung hoat 
dng cüa Ban dai  din Hi dông quãn trj NHCSXH huyn, chü trçng nâng cao vai 
trô, trách nhim cüa thành viên Ban dai  din Hi dOng quàn trj NHCSXH là Chü 
tjch UBND cap xL 
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- Tip tiic nâng cao chit luçing hott dng t?i  Dim giao djch xã, thrc hin 
cong khai, minh bich chInh sách tin diing ru dãi dê mi tang lop nhân dan biêt và 
giám sat. Tang cung dào tto can b, bôi du'Ong nhân sr dê thirc hin tot cong tác 
tin dçing CSXH trong tInh hInh mi va phü hcp chiên li.rc phát triên NHCSXH 
giai domn 2021-2030. 

2. Phông Tài chInh - Kê hoch huyn: 

- Chü trI, tham muu UBND huyn trong vic lng ghép, sir ding nguôn vOn 
tin diing CSXH gàn vói cac Nghj quyêt, kê hoach, chuong trmnh, dir an phát triên 
kinh tê - xäi hôi, giám nghèo ben vQ'ng, xây dirng nông thôn mOi nâng cao, nông 
thôn mi kiêu mu trên dja bàn huyn theo quy djnh. 

- Tham muu UBND huyn can di ngun v6n ngân sách huyn, uu tiên bô 
trI du toán ngân sách dja phuong üy thác qua N}ICSXH dê cho vay h nghèo và 
các doi tuçlng chinh sách khác theo humg näm sau cao han näm truâc. 

- Phi hgp vi các co quan, don vj lien quan xay dçrng, lng ghép mO hmnh, 
chuong trinh, dr an phát triên kinh tê - xa hi, xây dmg nông thôn mdi, giãm nghèo 
ben vftng vâi vic sir diiing ngun von tin diing CSXH; theo döi, quân 1, sü diing 
nguOn von tin dung chinh sách bào dam an toàn và mang 1ti hiu qua cao nhât. 

3. Phông Lao dng - Thirong binh và Xã hi huyn: 

- HixOng dn các xä, thi trn t chrc rà soát h nghèo, h cn nghèo, h có 
müc sOng trung bInh dâu kST và hang nAm theo chuân nghèo da chiêu giai dotn 
202 1-2025 dam bão theo dung quy djnh. 

- Chü trI, pMi hçp vâi các co quan, don vj lien quan tham muu UBND 
huyn triên khai chuong trInh giárn nghèo ben vüng hang nàm và giai doan  2021-
2025 và các chuong trInh, dê an ye dào to nghê, giãi quyêt vic lam cho lao dng 
nông thôn giai don 202 1-2025 gän vfii hoat  dng tin diing CSXH trên dja bàn. 

- Hithng dn các xã, thj trn rà soát, b sung kjp thai vào danh sách h 
nghèo, h c.n nghèo, h mi thoát nghèo, thoát cn nghèo, h có thu nhp bang 
150% thu nhp cüa h nghèo, h có müc song trung bInh lam can cr cho vic triên 
khai các chu'ang trinh tin diing chinh sách. Phôi hpp chit che v9i NHCSXH trong 
quãn l, nâng cao hiu qua tin diing CSXH. 

4. Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn huyn: 

- Chü trI, ph6i hcip vi các co quan, don vj lien quan tham muu UBND 
huyn lông ghép nguôn von tin diing CSXH vâi các ngun vn tü cac chuong 
trInh, dir an dê phát huy hiu qua cüa các hot dng dau tu, phn du hoàn thành 
muc tieu các xa dt chuân nOng thOn mi nâng cao, kieu mu. 

- TIch cuc tuyen truyen, to chc t.p hun, chuyn giao các tin b khoa h9c, 
k thut trong san xuât kinh tê nOng nghip cho nông dan; dc bit quan tam tOi 
các dôi tung thuc h nghèo, h cn nghèo, gia dInh chInh sách, giüp h9 áp dung 
các k5 thut và xây dung kê hoch san xuat, kinh doanh cv th phü hçip d sr dung 
dung mvc dich và hiu qua nguOn von vay cüa NRC SXH, tü do có co hi yuan len 
thoát nghèo ben v&ng. 
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5. Phông VH&TT, Trung tam VH-TT&TT huyn: To chüc tuyên truyên, 
phô biên ye Ket lun so 06-KL/TW ngày 10/6/2021 cüa Ban Bi thu Trung uang 
Dãng và các van ban chi dto lien quan den tin diing CSXH trên H thông phát 
thanh huyn và Dài truyên thanh các xã, thj trân dê nhân dan biêt và giám sat vic 
thuc hiên. 

6. UBND các xã, thj trn: 

- Thirc hin trin khai rà soát h nghèo, h cn nghèo näm 2021 và hang 
näm theo chuân nghèo da chiêu giai doan  2021-2025 theo Ngh dnh s 
07/2021/ND-CP ngày 27/01/2021 cüa ChInh Phü; Quyêt djnh so 24/2021/QD-TTg 
ngày 16/7/2021 cüa Thu tithng ChInh phü. 

- Hang näm, hang tháng rà soát b sung kjp thô'i vâo danh sách h nghèo, h 
cn nghèo, h m1i thoát nghèo, thoát cn nghèo, h có thu nhp bang 150% thu 
nhQp cüa h nghèo, h có müc song trung bmnh lam can cu cho vic triên khai cac 
chuang trInh tin diing chinh sách. Phôi hcip chat ch vi NHCSXH trong quãn 1), 
nâng cao hiu qua tin ding CSXH. 

-, Chi dto Ban giâm nghèo tang cung cong tác kim tra di tlxçlng vay van, 
nàm bat, xir 1 kjp thai các khách hang bö di khöi dja phuung; tham rnu'u 
xây dirng, lông ghép mô hInh, chuong trInh, dir an phát triên kinh tê - xä hi, xây 
drng nông thôn mdi, giám nghèo ben vttng cüa dja phuong vói vic sir dung 
nguOn von tin diing CSXH nhärn phát huy và nâng cao hiu qua nguOn von tin 
diing chInh sách. 

- Thuông xuyên cüng c, kin toàn, nâng cao chit lu'çxng hot dng cüa Hi 
nhn üy thác và To tiêt kim và vay von. Quan tam chi do cong tác kiêm tra, giám 
sat nguôn von cho vay cüa NHCSXH. 

7. D nghj Uy ban MTTQ huyn: 

- Thirc hin t& chtrc näng giám sat, phân bin xã hi d6i vi hot dng 
tin diing CSXH và chi dto he thông Hi co sâ thirc hin. Phát huy vai trô nông cOt 
trong cong tác tuyen truyen, phô bien các chü tru'ong, chinh sách cüa Dàng, Nba 
nthc và chü truong, co chê, chinh sách cüa huyn lien quan hoat dng tin diing 
CSXH, dam bâo các chü truong, co che chInh sách den dugc vói ngithi dan, nhât là 
ngithi nghèo và các dOi tuç'ng chinh sách khác. 

- Tuyên truyn de các co quan, ban ngành cüa huyn và các t chü'c kinh th 
m tài khoân tiên gui tai  N}ICSXH, dOng thi xem xét gui các qu', các khoãn tiên 
tm thai nhàn rôi vào NHCSXH dê tang cung nguOn 1irc cho hot dng tin diing 
chinh sách ho trg, cham lo cho ngu'i nghèo vu'on len thoát nghèo, gop phân thirc 
hin mic tieu giâm nghèo ben vüng. 

8. Be nghj cãc hi, doàn the nhn ily thác huyn: 

- Thuc hin tM cong tác nhn üy thác cüa NHCSXH, närn chac tInh hInh su 
ding vOn cüa ngui vay; chü dng tham muu cho cap üy, chinh quyen dja phu'ong 
và phOi hçip chat chë vói NII-ICSXH kjp th?i chuyên nguOn von den h nghèo và 
các dOi tuçing chinh sách khác. 
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- Chi d.o các dan vj nhn üy thác co s&, t tit kim và vay vn barn sat k 
hotch don doe thu hOi hiu qua nçi den han, nçi qua han; thurng xuyên nâng cao 
chat luçmg hoat dng tin diing chInh sách, cüng cô, kin toàn, tp huân nâng cao 
chat 1ucng hoat dng cña các to tiêt kim và vay von. 

- Hang tháng, hang näm chi dao  hi & co s& giao ci th chi tiêu v thçrc hin 
kê hoach tang tri.r&ng du no, kê hoch tang tru&ng huy dng von, chat hxqng tin 
diing, dam bào an toàn von cüa NHCSXH. 

- Chi do don vj nhtn üy thác nâng cao vai trô trách nhirn trong cong tác 
kiêm tra tru&c, trong và sau khi giâi ngân dam bâo dung quy djnh. 

- Lam tt cong tác tuyên truyn, ti.r v.n, hu&ng dn san xut kinh doanh d 
ngu&i vay s'r drng von hiu qua. 

Trén day là K hotch trin khai thrc hin Kt 1un so 06-KL/TW ngày 
10/6/2021 cüa Ban BI thu Trung uang Dâng ye tiêp tiic thirc hin chi thj so 40-
CT/TW ye tang cu'&ng s11 lãnh do cua Dâng dOi v&i tin diing CSXH. Yêu cau Thu 
trll&ng các cci quan, don vi lien quan; ChÜ tjeh UBND các xã, thj trân nghiêm tñc 
triên khai thuc hiên./. 

Nii nhân: 
- NHCSXH tinh; 
- TT HU, HDND, UBND huyn; 
- Các Co.  quan, don vj lien quan; 
- Thành viên BDD HDQT NHCSXH huyn; 
- PGD NHCSXH huyn; 
- UBND CáC xã, thj trân; 
- Luu: VT, NHCSXH huyn. 
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