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NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Ban Đại diện HĐQT
Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa, quý II năm 2022
Ngày 08/7/2022, Ban Đại điện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa
đã tổ chức phiên họp thường kỳ, quý II năm 2022. Sau khi nghe Báo cáo kết quả
hoạt động của Ban Đại diện HĐQT và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng
CSXH tỉnh 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ Quý III năm 2022; công tác triển khai
thực hiện 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 tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa và
các ý kiến tham luận của các đại biểu dự Hội nghị; Ban Đại diện HĐQT Ngân
hàng CSXH tỉnh thống nhất quyết nghị một số nội dung sau:
Sáu tháng đầu năm 2022, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã
luôn bám sát Nghị quyết của HĐQT Ngân hàng CSXH, Nghị quyết của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng
CSXH, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo toàn diện hoạt động của Ngân hàng
CSXH tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 12.183,3 tỷ đồng, tăng
1.391,3 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt 3.585 tỷ đồng, tăng
149 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách địa phương
chuyển sang Ngân hàng CSXH cho vay đạt 409,9 tỷ đồng, hoàn thành 85,3% kế
hoạch Trung ương giao; trong đó, cấp huyện có 27/27 đơn vị đã chuyển đủ
nguồn vốn; cấp tỉnh chuyển được 10/20 tỷ, hoàn thành 50% kế hoạch.
Tổng dư nợ đến 30/6/2022 đạt 11.861 tỷ đồng, tăng 1.071 tỷ đồng so với
đầu năm, tăng trưởng 9,9%; toàn tỉnh có trên 248,3 nghìn hộ nghèo, hộ cận
nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tổng nợ quá hạn và nợ
khoanh là 16.211 triệu đồng, chiếm 0,14%/ tổng dư nợ (trong đó, nợ quá hạn là
9.028 triệu đồng, chiếm 0,076%/tổng dư nợ, giảm 2.798 triệu đồng so với đầu
năm; nợ khoanh 7.138 triệu đồng, chiếm 0,06%). Nguồn vốn tín dụng chính
sách phần lớn được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú
trọng ưu tiên, tập trung vốn cho vay hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, cho
vay đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giúp người dân
có vốn để sản xuất, cải thiện đời sống, từ đó vươn lên, thoát nghèo bền vững.
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Quý III năm 2022, các ngành thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng
CSXH tỉnh, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các huyện, thị xã, thành
phố, Chi nhánh Ngân hàng CHSXH tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cần
tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:
1. Đối với các ngành thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng
CSXH tỉnh và Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Đại diện HĐQT các
cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra, hoàn thành kế hoạch
kiểm tra, giám sát trong quý III/2022.
- Chấp hành tốt chế độ họp theo quy định của HĐQT Ngân hàng CSXH;
định kỳ hàng quý tổ chức phiên họp thường kỳ; căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ
cụ thể từng quý để ban hành nghị quyết và triển khai thực hiện. Phối hợp với cấp
ủy, chính quyền, các ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các
chương trình tín dụng chính sách; đảm bảo chính sách tín dụng ưu đãi do Ngân
hàng CSXH thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực.
- Tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng cấp ban hành
văn bản chỉ đạo về thực hiện tín dụng chính sách xã hội gắn với công tác giảm
nghèo bền vững theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư và
Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.
- Chỉ đạo 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 tại cấp huyện trong tháng 7 và cấp tỉnh trong tháng
9/2022.
2. Hoạt động của Ngân hàng CSXH
- Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hoạt động
tín dụng chính sách, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-TW ngày
22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận số 06-KL/TW ngày
10/6/2021 của Ban Bí thư TW Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/CTTW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 401/QĐTTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và
Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ
tướng Chính phủ).
- Thực hiện tốt hoạt động cho vay vốn các chương trình tín dụng theo
Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của
Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; tập trung giải ngân
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chương trình tín dụng theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của
Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tổ chức xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 theo nội dung
hướng dẫn tại Công văn số 4609/NHCS-KHNV ngày 16/6/2022 của Tổng Giám
đốc Ngân hàng CSXH.
- Củng cố chất lượng hoạt động của Ban quản lý Tổ tiết kiệm & vay vốn;
nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã, công khai hoạt động tín
dụng chính sách tại xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận
nguồn vốn tín dụng chính sách; phối hợp với chính quyền các địa phương, các
cơ quan chuyên môn để duy trì ổn định, hiệu quả, đảm bảo an toàn theo chủ
trương "Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
- Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2022 nhằm phát
hiện, ngăn ngừa kịp thời các tồn tại, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện
chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của
Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH, nguồn
vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng CSXH cho vay theo
Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài
khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến
người vay; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện kiểm tra trước,
trong và sau cho vay, đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định.
- Tăng cường công tác truyền thông về tín dụng chính sách; đẩy mạnh các
phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao;
chủ trì, cùng với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tham gia cuộc thi
nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ năm 2022 do Ngân hàng CSXH tổ chức theo
nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT
Ngân hàng CSXH.
3. Hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội
- Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực
hiện tín dụng chính sách, phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh hơn nữa
công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước về tín dụng
chính sách đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính
sách; thực hiện tốt các nội dung được Ngân hàng CSXH ủy thác; phối hợp chặt
chẽ với Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng
cao chất lượng tín dụng, bình xét đối tượng vay vốn công khai, minh bạch, tăng
cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn. Hội đoàn thể nhận ủy thác
cấp xã thực hiện đầy đủ, đúng quy trình về kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay,
đảm bảo cho vay đúng đối tượng.
- Hướng dẫn, hỗ trợ người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, lồng ghép
với các chương trình, dự án; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và
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nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát
nghèo bền vững.
4. Các sở, ban, ngành có liên quan
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, tham mưu cho Chủ tịch UBND
tỉnh thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ
tướng Chính phủ; Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy về thực
hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XIII) về việc tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 15/10/2021 của
UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của
Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động số 23-KH/TU ngày 30/7/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham
mưu cho UBND tỉnh thực hiện chỉ tiêu nguồn vốn ủy thác của tỉnh được Trung
ương giao và chỉ tiêu giao theo Quyết định số 4197/QĐ-BĐD ngày 25/10/2021
của Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh; có văn bản tham mưu
cho UBND tỉnh chuyển số tiền 10 tỷ đồng sang Chi nhánh Ngân hàng CSXH
tỉnh để ủy thác cho vay các đối tượng chính sách theo quy định; báo cáo UBND
tỉnh trước ngày 15/8/2022.
Nghị quyết này được gửi đến các thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân
hàng CSXH tỉnh, Ban Đại diện HĐQT cấp huyện, thị xã, thành phố, Chi nhánh
Ngân hàng CSXH tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐQT NHCSXH (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các thành viên BĐD NHCSXH tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh;
- Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH cấp huyện;
- Lưu VT, KTTC (VA38202).
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