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Nam Định, ngày       tháng 3 năm 2021 

  

Kính gửi:   

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Nam Định; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; 

- Các Hội, đoàn thể: Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, 

Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

 

 Căn cứ Công văn số 1582/NHCS-HTQT&TT ngày 08/02/2021 của Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc hướng dẫn thực hiện 

công tác truyền thông tín dụng chính sách xã hội năm 2021;  

 Căn cứ Kế hoạch số 197/NHCS-KH ngày 22/02/2021 của Chi nhánh 

NHCSXH tỉnh về việc kế hoạch truyền thông năm 2021. 

Để thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động tín dụng chính sách xã 

hội của Đảng và Nhà nước do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đảm 

nhiệm, phát huy hiệu quả công tác hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

NHCSXH góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, Ban đại diện Hội 

đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH tỉnh đề nghị: Thủ trưởng các cơ quan: Sở Thông 

tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định; các cơ 

quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; các Hội, đoàn thể nhận ủy 

thác; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với NHCSXH tỉnh thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về tín dụng chính sách xã hội với các nội 

dung sau: 

- Tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH 

tỉnh thực hiện; kết quả, hiệu quả chương trình mang lại trong thực hiện giảm nghèo 

bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các 

chương trình tín dụng chính sách mới, các sản phẩm dịch vụ của NHCSXH tỉnh 

giúp người dân tiếp cận được nhanh chóng, thuận lợi. 

- Khảng định vị trí, vai trò, những thành quả đạt được thông qua kết quả 19 

năm hoạt động của NHCSXH trong công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội 

và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn. 

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 

22/11/2014  của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đã đi vào cuộc sống, phát 

huy hiệu quả và được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm phối hợp thực hiện. 



 

2 

 

 

 

- Xây dựng hình ảnh NHCSXH – ngân hàng của người nghèo và các đối 

tượng chính sách xã hội gắn với khẩu hiệu hành động (Slogan) của NHCSXH  

“ Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”; tín dụng chính sách gắn bó với cộng đồng 

người nghèo và các đối tượng chính sách trong cho vay giảm nghèo, phát triển 

kinh tế, nhất là ở các thôn, ấp, buôn, bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn trên cả nước. 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, lòng tự hào, yêu ngành, yêu 

nghề; làm giàu văn hóa NHCSXH với hình ảnh người cán bộ NHCSXH giỏi 

nghiệp vụ, chuyên nghiệp, tận tụy, cần mẫn; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm 

của mỗi cán bộ, phát huy tinh thần đoàn kết và vun đắp văn hóa của NHCSXH. 

- Tuyên truyền về kết quả hoạt động của NHCSXH tỉnh trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh, khẳng định NHCSXH là công cụ quan trọng trong sự nghiệp giảm 

nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. 

- Tuyên truyền về thành tựu trong thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH 

giai đoạn 2011-2020, nội dung Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-

2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như định hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ của NHCSXH trong từng giai đoạn. 

- Nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động tín dụng chính sách, nhất là việc đưa nguồn vốn tới người nghèo, giúp 

người nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa những mô hình sản 

xuất kinh doanh giỏi của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác 

trong sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. 

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông tín dụng chính sách xã hội và hoạt động 

của NHCSXH gắn với các sự kiện của địa phương và các hoạt động truyền thông khác. 

2. Tổ chức thực hiện: 

2.1. NHCSXH tỉnh:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế 

hoạch truyền thông năm 2021 đã được ban hành.  

           2.2. Đề nghị các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hội, đoàn thể 

nhận ủy thác: 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, các cơ quan thông tấn, 

báo chí thường trú tại địa phương phối hợp với NHCSXH tỉnh thực hiện kế hoạch 

truyền thông về tín dụng chính sách xã hội năm 2021. 

- Sở Thông tin và Truyền thông mở chuyên mục riêng về NHCSXH trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, nhận và đưa tin về tín dụng chính sách xã hội do 

NHCSXH tỉnh cung cấp. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Đài phát thanh cấp huyện, 

cấp xã thường xuyên tuyên truyền về hoạt động của NHCSXH trên hệ thống loa 

phát thanh của huyện, xã và Cổng thông tin điện tử của huyện. 

- Các Hội, đoàn thể nhận ủy thác chủ động thực hiện tuyên truyền theo Văn 

bản liên tịch đã ký với NHCSXH tỉnh.  
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Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Sở, 

ngành; Hội, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố có văn bản gửi về NHCSXH 

tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- NHCSXH Việt Nam; 

- Như trên; 

- Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; 

- Website UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP6. 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Lê Đoài 
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