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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia  

về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-SLĐTBXH ngày 05/5/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ 

Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh 

năm 2021, 

Để đánh giá hiệu quả công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về 

việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh, nhằm bảo toàn 

nguồn vốn, bảo đảm cho vay vốn đúng đối tượng, vì mục tiêu hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác 

quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải 

quyết việc làm của tỉnh tại các huyện, thành phố năm 2021 như sau: 

I. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Kiểm tra công tác quản lý cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc 

gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh năm 2021 với 

các nội dung sau: 

- Công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động vay vốn từ Quỹ quốc gia 

về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh. 

- Công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, chính 

sách vay vốn. 

- Kết quả hoạt động cho vay theo từng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc 

làm của tỉnh năm 2021, bao gồm: Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn do ngân 

sách địa phương ủy thác cho vay qua Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn 

huy động của Ngân hàng chính sách xã hội (về doanh số cho vay, tổng dư nợ, 

tổng số dự án cho vay, số lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 

làm, nợ quá hạn,…). 

- Tình hình quản lý và sử dụng tiền lãi thu được từ cho vay Quỹ quốc gia 

về việc làm (tổng số lãi phân bổ theo từng năm, số kinh phí đã sử dụng theo các 

nội dung quy định). 

II. THÀNH PHẦN  

1. Cấp tỉnh: 
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- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đại diện Lãnh đạo và chuyên 

viên phòng Lao động, Việc làm - Bảo hiểm xã hội, phòng Kế hoạch - Tài chính. 

- Đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

2. Cấp huyện: 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội/ Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu, phụ trách 

công tác quản lý cho vay hỗ trợ tạo việc làm. 

- Đại diện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 

III. THỜI GIAN KIỂM TRA 

STT Địa bàn kiểm tra Thời gian kiểm tra Ghi chú 

1 Huyện Văn Lãng Ngày 18/11/2021  

2 Huyện Tràng Định Ngày 19/11/2021  

3 Huyện Bắc Sơn Ngày 22/11/2021  

4 Huyện Bình Gia Ngày 23/11/2021  

5 Huyện Văn Quan Ngày 24/11/2021  

6 Huyện Lộc Bình Ngày 25/11/2021  

7 Huyện Đình Lập Ngày 26/11/2021  

8 TP Lạng Sơn Ngày 29/11/2021  

9 Huyện Cao Lộc Ngày 30/11/2021  

10 Huyện Chi Lăng Ngày 01/12/2021  

11 Huyện Hữu Lũng Ngày 02/12/2021  

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về thời gian tiến hành kiểm tra, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thông báo cụ thể đến các đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Phòng Lao động, Việc làm - Bảo hiểm xã hội: Chủ trì, phối hợp với các 

phòng, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng nội dung, 

thời gian kiểm tra theo Kế hoạch; tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả công tác 

quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải 

quyết việc làm của tỉnh năm 2021. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra; phối 

hợp với phòng Lao động, Việc làm - Bảo hiểm xã hội hoàn thiện các thủ tục về 

tài chính, thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. 
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- Văn phòng Sở: Bố trí phương tiện để đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 

theo Kế hoạch. 

2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: 

Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát công tác quản lý cho vay vốn 

từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh 

tại các huyện, thành phố năm 2021. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện; Phòng Giao dịch Ngân 

hàng Chính sách xã hội các huyện:  

- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản đảm bảo yêu cầu theo nội dung kiểm tra 

về tình hình triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm 

và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh năm 2021 (số liệu kết quả 

hoạt động cho vay đến 31/10/2021); đánh giá thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong 

quá trình triển khai thực hiện, trong đó, nêu rõ khó khăn tại địa bàn xã có thay 

đổi về khu vực theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả 

nguồn vốn.  

 - Chuẩn bị từ 03 - 05 hồ sơ dự án vay vốn giải ngân năm 2021 trên địa 

bàn để đoàn tiến hành kiểm tra thực tế. 

- Bố trí thành phần làm việc với đoàn kiểm tra; tham gia cùng đoàn đi 

kiểm tra tình hình thực tế tại các dự án vay vốn trên địa bàn. 

 Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác quản lý cho vay vốn từ 

Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh 

năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng liên quan 

thuộc Sở; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thành phố; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện triển khai thực 

hiện./. 

 

   KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:          
- UBND tỉnh (B/C); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CN Ngân hàng CSXH tỉnh; 

- Phòng LĐTBXH thành phố; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- PGD Ngân hàng CSXH các huyện; 

- Văn phòng Sở, phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, LĐVLBHXH. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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