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Số:                /UBND-KTTC 

V/v tăng cường phối hợp, nâng 

cao hiệu quả công tác triển khai 

thực hiện hoạt động cho vay theo 

Thỏa thuận liên ngành 01, 02 

giữa Hội Nông dân, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ và Agribank. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày          tháng       năm 2023 

 

                               Kính gửi:  

-  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

-  Hội Nông dân tỉnh; 

- Các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thông trên địa bàn tỉnh; 

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Chương trình cho vay theo Thỏa thuận liên ngành số 01/TTLN-HNDVN-

NHNo và số 02/TTLN-HLHPNVN-NHNo ngày 23/9/2016 giữa Hội Nông dân 

Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam về việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục 

vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 của Chính phủ là một chương trình lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc 

nhằm hỗ trợ người dân ở khu vực nông thôn tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận 

lợi, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời 

sống và xây dựng nông thôn mới. Tại tỉnh Thanh Hóa, với sự chỉ đạo sát sao, 

kịp thời và linh hoạt của Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp các cấp, công các 

triển khai Chương trình cho vay theo Thỏa thuận liên ngành số 01, 02 ngày càng 

phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành một kênh truyền dẫn vốn trực tiếp, hiệu 

quả; gắn kết được hoạt động của Agribank với hoạt động của các cấp hội. 

Không chỉ được hỗ trợ về nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, các hội viên tham gia 

vay vốn còn được Ngân hàng tư vấn về phương án sản xuất, chăn nuôi; được các 

cấp Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật; được 

học hỏi các cách làm hay, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; từ đó, xây 

dựng được phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, phát triển kinh tế hộ gia 

đình, tạo nhiều việc làm, đóng góp cho kinh tế địa phương.  

Để tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả từ Chương trình cho vay theo 

thỏa thuận liên ngành 01, 02 giữa Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và 

Agribank trên địa bàn tỉnh; tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Thỏa thuận liên 

ngành số 01, 02 về chính sách cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp 

tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã 

có ý kiến chỉ đạo: 
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1.  Đề nghị các Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động, 

tích cực phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan: 

  - Bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh và của từng địa phương để 

triển khai có hiệu quả các hoạt động cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP 

và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ; đảm bảo tuân thủ các quy 

định của pháp luật, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn, nâng cao chất lượng đời 

sống người dân khu vực nông thôn, đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao tại các địa phương. 

  - Tăng cường thông tin các chính sách tín dụng mới về phát triển nông 

nghiệp, nông thôn đến các hội viên vay vốn và người dân; đẩy mạnh tuyên 

truyền trước mỗi kỳ giải ngân để nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của 

thành viên vay vốn trong việc hoàn trả đúng, trả đủ gốc và lãi vay; đồng thời, 

nâng cao nhận thức để sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. 

  - Quan tâm công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân xây dựng các phương 

án sản xuất, kinh doanh khả thi để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân 

hàng, để người dân hiểu, mạnh dạn vay vốn, vươn lên thoát nghèo và làm giàu; 

kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân trong việc vay vốn.  

  - Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn tín 

dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được cung ứng kịp thời, đúng 

đối tượng; nguồn vốn cho vay được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu 

quả cao nhất.  

  2. Yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp các huyện, thị xã, 

thành phố 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tăng cường, nâng cao hiệu 

quả công tác phối hợp, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Chi nhánh 

Agribank và Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện 

các chính sách, chương trình, hoạt động tín dụng nông nghiệp, nông thôn, đặc 

biệt là cho vay phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng mô hình liên 

kết, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương; tích 

cực hỗ trợ xử lý nợ xấu và các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai cho 

vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; với quan điểm chính 

quyền quan tâm chỉ đạo làm nhiều việc nhỏ sẽ góp thành việc lớn để tạo sức 

mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trong tỉnh. 

- Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo tại địa phương; thực hiện tốt 

quy chế hoạt động, giao ban định kỳ theo quy định để nâng cao chất lượng hoạt 

động; tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử 

lý tồn tại, phát sinh. 

- Quan tâm, chỉ đạo rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất cho người dân; tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp Giấy xác nhận 
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chưa được cấp Giấy chứng nhận đối với các hộ chưa được cấp Giấy chứng 

nhận Quyền sử dụng đất nhưng đảm bảo đủ các điều kiện khác, làm cơ sở để 

Ngân hàng thực hiện cho vay vốn. 

  3.  Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 

  - Phối hợp với các Chi nhánh Agribank tăng cường các hoạt động tập 

huấn, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên tham gia công tác 

triển khai Thỏa thuận liên ngành 01,02 và tham gia các Tổ vay vốn; nâng cao 

năng lực quản lý nguồn vốn vay cho các Tổ trưởng. 

  - Chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các hội viên để phối 

hợp cùng Agribank kịp thời hỗ trợ, cho vay vốn.  

  - Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ; giới 

thiệu, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, phù hợp để hội viên có thêm kiến 

thức, kinh nghiệm để sử dụng vốn vay hiệu quả.   

  - Quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động kết nối để tăng 

cường tiêu thụ sản phẩm cho các hộ sản xuất hàng hóa đạt tiêu chuẩn. 

  - Vận động các hội viên Tổ vay vốn mở tài khoản thanh toán tại Agribank 

để thực hiện việc thanh toán gốc, lãi qua tài khoản, làm quen và sử dụng các 

dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; góp phần thiết thực triển khai thực hiện 

có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án Phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Hội Nông dân Việt Nam; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

- Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam; 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy (để chỉ đạo); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTCVA. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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