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THÔNG BÁO 

Kết luận kiểm tra, giám sát của thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh  
về hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện Bắc Sơn 

 

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban đại diện 

Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh Lạng 
Sơn; Quyết định số 05/QĐ-BĐD ngày 18/02/2022 của Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban 
đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lạng Sơn năm 2022.  

Ngày 13/7/2022, Đoàn kiểm tra, giám sát số 08 do Ông Phạm Đức Huân – 
Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Thành viên Ban đại diện 

HĐQT NHCSXH tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có các thành viên 
Đoàn kiểm tra gồm Bà Lương Thanh Thủy - Phó trưởng phòng Kiểm tra kiểm 

soát nội bộ Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Bà Nguyễn Mộng Điệp - Cán bộ Kiểm 
soát chuyên trách Phòng Giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Bắc Sơn thực hiện 
công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 

Bắc Sơn.  

Căn cứ Báo cáo hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và 

PGD NHCSXH huyện Bắc Sơn năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo 
triển khai tín dụng chính sách xã hội tại xã Bắc Quỳnh năm 2021 và 6 tháng đầu 

năm 2022; Kết quả kiểm tra thực tế 04 khách hàng, 02 Tổ Tiết kiệm và vay vốn 
(TK&VV), làm việc với UBND, Ban giảm nghèo, các Tổ chức Chính trị xã hội 

(CTXH) nhận uỷ thác xã Bắc Quỳnh, các thành viên Ban đại diện HĐQT 
NHCSXH huyện Bắc Sơn. Đoàn kiểm tra, giám sát kết luận như sau: 

I. Kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện Bắc Sơn 

1.  Hoạt động của Ban đại diện HĐQT-NHCSXH  

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức hoạt động theo đúng Quy 
chế ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 và Quyết 
định số 91/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2015 của HĐQT cụ thể:  

- Triển khai kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT NHCSXH, 
Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; thực hiện ban hành các quyết định giao vốn 

đến các xã đảm bảo tiến độ giải ngân kịp thời. Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo triển 
khai các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác trên địa bàn. 

- Kịp thời kiện toàn, thay thế thành viên Ban đại diện khi có sự thay đổi 

về nhân sự. Cụ thể: Năm 2021 thực hiện kiện toàn 02 thành viên trong đó 01 
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thành viên là lãnh đạo cấp huyện và 01 thành viên là chủ tịch UNBD cấp xã; 
Năm 2022 đến thời điểm kiểm tra đã kiện toàn 01 thành viên là lãnh đạo cấp 

huyện do thay đổi vị trí công tác. 

- Duy trì tốt chế độ họp định kỳ đúng thời gian quy định, các thành viên 
Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tham gia họp đầy đủ các phiên họp, sau 

các phiên họp đã ban hành kịp thời nghị quyết để chỉ đạo PGD NHCSXH 
huyện, các tổ chức CTXH nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương. 

 - Ban đại diện huyện đã quan tâm triển khai thực hiện chương trình kiểm 

tra, giám sát: Năm 2021, kiểm tra được 14 xã, thị trấn 30 tổ TK&VV, 66 hộ vay 
(hoàn thành 100% kế hoạch); Đến 30/6/2022, kiểm tra được  10 xã, thị trấn, 

kiểm tra 20 Tổ TK&VV và 38 hộ vay, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2022; 

- Tích cực tham mưu cho UBND huyện chuyển nguồn ngân sách sang 

NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến thời điểm 
kiểm tra tổng nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang NHCSXH huyện là 

4.513 triệu đồng (trong đó năm 2022 đã chuyển 750 triệu đồng, hoàn thành 
100% kế hoạch năm 2022); 

- Chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện cơ bản thực hiện tốt các chỉ 
tiêu kế hoạch tín dụng trên địa bàn. 

- Chủ tịch UBND xã, với vai trò thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện 

đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng văn bản 819/NHCS-
TDNN ngày 09/4/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH và theo Văn bản giao 

nhiệm vụ của Trưởng BĐD-HĐQT huyện cho Chủ tịch UBND cấp xã và với vai 
trò là thành viên BĐD HĐQT cấp huyện. Kết quả cụ thể: năm 2021 có 18/18 

Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, giám sát được 82 thôn, 98 tổ, 
210 hộ vay; Năm 2022, đến thời điểm kiểm tra, có 18/18 chủ tịch UBND xã, thị 

trấn thực hiện kiểm tra, giám sát được 40 thôn, 45 tổ, 167 hộ vay. 

2. Kết quả hoạt động tín dụng Chính sách xã hội của Phòng giao dịch NHCSXH  

huyện Bắc Sơn 

- Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Sơn đã chủ động, tích cực tham 

mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thường xuyên chỉ đạo và triển 
khai các văn bản của Chính phủ, Nghị quyết của HĐQT, văn bản nghiệp vụ của 
NHCSXH, Nghị quyết của BĐD HĐQT tỉnh, chỉ đạo của chính quyền địa 

phương và giải quyết kịp thời các đề xuất, tờ trình của PGD NHCSXH huyện. 
Việc chuẩn bị tài liệu, sổ sách họp BĐD, dự thảo báo cáo các phiên họp, lưu trữ 

sổ sách, tài liệu được thực hiện theo quy định. 

- Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành của Giám đốc PGD cấp huyện được 

thực hiện tốt và theo đúng quy định. 

- Kết quả hoạt động tín dụng chính sách đến ngày 30/6/2022: 

+ Tổng nguồn vốn 449.430 triệu đồng, tăng 35.587 triệu đồng so với 
31/12/2021, trong đó: Nguồn vốn Trung ương cấp 393.878 triệu đồng; Nguồn 
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vốn huy động tại địa phương 48.923 triệu đồng (Cụ thể: Huy động tiền gửi từ tổ 
chức và cá nhân 32.536 triệu đồng, tăng so với 31/12/2021 là 4.546 triệu đồng, 

đạt tỷ lệ 101% kế hoạch, tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV đạt 16.387 
triệu đồng, tăng 1.381 triệu đồng so với 31/12/2021, đạt tỷ lệ 72,6% kế hoạch); 
Nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang Phòng giao dịch NHCSXH cho vay là 

7.454 triệu đồng, tăng 858 triệu đồng so với 31/12/2021, đạt tỷ lệ 114% kế hoạch. 

+ Doanh số cho vay 92.701 triệu đồng, doanh số thu nợ 62.060 triệu đồng. 

+ Tổng dư nợ các chương trình tín dụng 444.484 triệu đồng, tăng 30.641 
triệu đồng so với 31/12/2021, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7,4%; Dư nợ bình quân 1.850 

triệu đồng/Tổ TK&VV, dư nợ bình quân 52 triệu đồng/hộ. 

+ Chất lượng tín dụng: Tổng nợ quá hạn 126 triệu đồng, tăng 14 triệu đồng 

so với 31/12/2021, chiếm tỷ lệ 0,028%/tổng dư nợ. 

- Tỷ lệ thu lãi bình quân 98,8%, tỷ lệ thu nợ đến hạn 91%. 

- Xếp loại chất lượng tín dụng Phòng giao dịch: Tốt. 

- Hoạt động của điểm giao dịch xã: Phòng giao dịch luôn duy trì chấp 

hành thực hiện tốt lịch giao dịch 18/18 điểm giao dịch xã, thị trấn theo văn bản 
4030/NHCS-TDNN của Tổng Giám đốc NHCSXH; đã tạo điều kiện cho nhân 

dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ một cách dễ dàng, 
thuận lợi nhất, tiết kiệm chi phí đi lại cho nhân dân. Tại điểm giao dịch thực 
hiện niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi, danh sách hộ vay 

vốn còn dư nợ, hòm thư góp ý...thực hiện giao dịch vào ngày cố định trong 
tháng, đúng ngày giờ thông báo (kể cả ngày giao dịch trùng với ngày thứ bẩy, 

chủ nhật). Vào ngày trực giao dịch, thực hiện giao ban với Ban giảm nghèo, các 
tổ chức CTXH và Tổ TK&VV để trao đổi giải quyết những khó khăn vướng 

mắc đồng thời tuyên truyền, phổ biến chính sách mới và công việc cần phối hợp 
triển khai thực hiện. 

- Hiệu quả của vốn Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện: Thông qua 
nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ Hộ nghèo của huyện hàng 

năm; Số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được 
vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.  

3. Hoạt động ủy thác của các Tổ chức CTXH huyện theo văn bản liên 
tịch đã ký  

Các tổ chức CT-XH nhận ủy thác đã thực hiện tốt các công đoạn ủy thác 

đã ký kết với NHCSXH; Tiếp tục nâng cao công tác phổ biến, tuyên truyền các 
chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến 

các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 
Nâng cao công tác quản lý nguồn vốn, công tác kiểm tra giám sát Ban quản lý 

tổ, giám sát việc sử dụng vốn vay của hộ vay, Giám sát các phiên giao dịch, các 
hoạt động giao dịch của NHCSXH tại xã; giám sát, bảo quản các nội dung công 

khai của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã. 
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- Đến 30/6/2022 tổng dư nợ ủy thác qua 04 tổ chức CTXH trên địa bàn 
huyện 440.948 triệu đồng, tăng 28.555 triệu đồng so với 31/12/2021, chiếm tỷ lệ 

99,3%/tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn 126 triệu đồng, tỷ lệ 0,028%,  tăng 14 
triệu đồng so với năm trước, cụ thể:  

+ Hội Nông dân: Dư nợ 103.515 triệu đồng, tăng 6.815 triệu đồng so với 

31/12/2021, chiếm 23,5% so với tổng dư nợ ủy thác. 

+ Hội Phụ nữ: Dư nợ 164.927 triệu đồng, tăng 9.827 triệu đồng so với 

31/12/2021, chiếm 37,4% so với tổng dư nợ ủy thác. 

+ Hội Cựu chiến binh: Dư nợ 89.141 triệu đồng, tăng 4.176 triệu đồng so 

với 31/12/2021, chiếm 20,2% so với tổng dư nợ ủy thác. 

+ Đoàn thanh niên: Dư nợ 83.365 triệu đồng, tăng 7.737 triệu đồng so với 

31/12/2021, chiếm 18,9% so với tổng dư nợ ủy thác. 

         - Tổng số Tổ TK&VV do các tổ chức hội quản lý đến 30/6/2022 là 240 tổ 

TK&VV, Kết quả xếp loại hoạt động của tổ TK&VV 233 tổ tốt, 7 tổ khá, không 
có tổ trung bình và yếu, trong đó: Hội Nông dân quản lý 57 tổ (54 tổ tốt, 03 tổ 

khá), Hội Phụ nữ quản lý 85 tổ (82 tổ tốt, 03 tổ khá), Hội Cựu chiến binh quản 
lý 51 tổ (51 tổ tốt), Đoàn thanh niên quản lý 47 tổ (46 tổ tốt, 01 tổ khá). 

- Công tác kiểm tra, giám sát được các tổ chức CTXH cấp huyện, xã quan 
tâm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức triển khai theo nội dung văn bản 
3775/NHCS-KTNB ngày 27/9/2016 của Tổng giám đốc NHCSH: Kết quả kiểm 

tra, giám sát đến 30/6/2022, cụ thể:  

+ Tổ chức hội cấp huyện: Hội Cựu chiến binh kiểm tra được 3 xã, 3 tổ 

TK&VV, 16 hộ; Hội Nông dân kiểm tra được 8 xã, 12 tổ TK&VV, 60 hộ; Hội 
Phụ nữ kiểm tra được 9 xã, 40 tổ TK&VV, 200 hộ; Đoàn thanh niên kiểm tra 

được 5 xã, 5 tổ TK&VV, 30 hộ.  

+ Tổ chức hội cấp xã: Hội Cựu chiến binh kiểm tra được 18 tổ TK&VV, 

525 hộ; Hội Nông dân kiểm tra được 35 tổ TK&VV, 1.162 hộ; Hội Phụ nữ kiểm 
tra được 42 tổ TK&VV, 1.286 hộ; Đoàn Thanh niên kiểm tra được 18 tổ 

TK&VV, 509 hộ. 

- Công tác phối hợp giữa NHCSXH và Tổ chức CTXH nhận ủy thác: 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức CTXH 
nhận uỷ thác cấp huyện, xã tích cực tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi 
của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng. Thực hiện tốt công tác giải ngân, 

thu nợ, thu lãi, xử lý nợ đến hạn, không để nợ quá hạn mới phát sinh, tuyên truyền 
huy động tiết kiệm, phối hợp đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng, củng cố 

nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động tổ TK&VV.... Phối hợp với 
NHCSXH tổ chức phát động “Ngày hội gửi tiền tiết kiệm – Chung tay vì người 

nghèo” vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên của các cấp hội tham gia gửi tiền 
vào NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác. Thông qua việc ủy thác cho vay qua các tổ chức CTXH, phát huy được 



5 

 
 

sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị xã hội cùng chung sức thực hiện các 
chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo trên địa bàn huyện. 

II. Những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện 
hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH 

huyện Bắc Sơn còn một số khó khăn, hạn chế sau: 

1. Hoạt động của BĐD HĐQT huyện 

- Hầu hết các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện đều kiêm nghiệm 
do vậy đôi khi trong công tác triển khai, phối hợp thực hiện còn chưa kịp thời, 

hiệu quả. 

 - Một số thành viên là chủ tịch UBND xã chưa thực hiện tốt vai trò kiểm 

tra giám sát theo văn bản 819/NHCS của Tổng Giám đốc NHCSXH (về thời 
gian kiểm tra, chất lượng kiểm tra, số lượng kiểm tra chưa đảm bảo theo quy 

định). 

2. Hoạt động của NHCSXH 

- Nguồn vốn cho vay chương trình Tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 
làm còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người lao động trên 

địa bàn, đặc biệt là tại địa bàn thị trấn và các xã không thuộc vùng khó khăn do 
không còn được thụ hưởng vốn vùng khó khăn. 

- Một số khách hàng vay vốn có lãi tồn đọng cao, nợ quá hạn, nguyên 

nhân bỏ đi khỏi địa phương do vậy khó khăn cho Ngân hàng trong công tác thu 
hồi nợ xấu. 

- Huy động vốn qua các tổ chức, cá nhân trên thị trường chưa bền vững, 
chưa rộng rãi đến người dân, nguyên nhân do lãi suất huy động của NHCSXH 

còn chưa hấp dẫn, sản phẩm tiền gửi chưa phong phú, sức cạnh tranh với các 
ngân hàng thương mại còn hạn chế, công tác tuyên truyền, vận động còn chưa 

thật sự hiệu quả… 

3. Hoạt động ủy thác qua các Tổ chức chính trị - xã hội 

 Nhân sự lãnh đạo tổ chức hội tại cơ sở thường hay thay đổi do vậy chưa 
kịp thời nắm bắt được nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng. Một số tổ chức CTXH 

cấp xã chưa thực hiện tốt các công đoạn ủy thác với NHCSXH, đặc biệt là việc 
giám sát khâu bình xét vay vốn còn thiếu chặt chẽ, công tác kiểm tra giám sát 
còn mang tính hình thức; Công tác lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác nhận ủy 

thác tại một số cơ sở còn hạn chế. 

4. Hoạt động của Tổ TK&VV 

Ban quản lý Tổ TK&VV tại một số nơi chưa làm tốt các nhiệm vụ ủy 
nhiệm đã ký với Ngân hàng, việc phân công nhiệm vụ trong Ban quản lý Tổ 

chưa cụ thể, chủ yếu là Tổ trưởng hoạt động độc lập chưa có sự hỗ trợ của các 
thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV, dẫn đến việc tổ chức tuyên truyền và quản 

lý chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, việc giám sát hộ vay sử dụng vốn đúng mục 
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đích còn hạn chế, việc quản lý hồ sơ vay vốn của Tổ TK&VV chưa khoa học 
dẫn đến khó khăn cho việc kiểm tra giám sát đối chiếu. 

III. Kết luận của Đoàn kiểm tra 

1. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bắc Sơn tiếp tục tham mưu cho 
HĐND, UBND huyện trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 

22/11/2014, Kết luận 06-KL/TW ngày 10/06/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2022 đề nghị HĐND, UBND huyện tiếp tục 
quan tâm chuyển vốn ngân sách nhận ủy thác tại địa phương sang NHCSXH 

huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.  Nâng 
cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH 

huyện, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng về tín dụng chính sách, gắn 
hoạt động tín dụng chính sách với các chương trình, dự án phát triển nông thôn, 

giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới.  

2. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, phổ biến chủ trương, 

chính sách của Đảng về tín dụng chính sách, gắn hoạt động tín dụng chính sách 
với các chương trình, dự án phát triển nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc 

làm và xây dựng nông thôn mới. 

3. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Sơn tham mưu tích cực cho hoạt 
động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; chủ động đề xuất các giải pháp 

tăng trưởng dư nợ, xử lý thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng nhằm nâng cao chất 
lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Phối hợp với Tổ TK&VV, Tổ đôn đốc 

thu hồi nợ quá hạn tại các địa bàn xã, thị trấn đôn đốc thu hồi các món nợ quá 
hạn, lãi tồn đọng. Tổ chức thực hiện tốt công tác tự kiểm tra tại đơn vị đặc biệt 

việc kiểm tra chéo địa bàn phụ trách của cán bộ tín dụng. 

Tăng cường công tác tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ 

TK&VV phấn đầu hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Vận động các tổ chức, 
cá nhân trên địa bàn có tiền nhàn rỗi gửi vào NHCSXH để bổ sung cho vay hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Công văn số 220/UBND-KGVX 
ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về huy động các nguồn vốn để cho vay chương 

trình tín dụng chính sách. 

4. Tổ chức chính trị nhận ủy thác các cấp thường xuyên tuyên truyền chủ 
trương chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân; Thực hiện tốt các công đoạn 

ủy thác với NHCSXH; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt là việc 
giám sát khâu bình xét vay vốn phải chặt chẽ, đúng đối tương thụ hưởng, chánh 

kiểm tra manh tính hình thức; Tổ chức Hội cấp xã kiểm tra thường xuyên việc 
sử dụng vốn vay của hộ vay sau giải ngân trong vòng 30 ngày kịp thời, đầy đủ.  

5. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm trong 
công tác chỉ đạo, quản lý nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn, chỉ đạo 

các tổ chức hội nhận ủy thác, các thôn, bản, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực 
hiện bình xét công khai dân chủ, minh bạch đối tượng đối với các hộ khi vay 

vốn, quán triệt các hộ vay phải có ý thức trách nhiệm trả nợ đầy đủ gốc, lãi cho 
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NHCSXH khi đến hạn theo quy định; tăng cường chỉ đạo các tổ thu hồi nợ quá 
hạn ở xã có hiệu quả, nâng cao hiệu quả vốn vay và nâng cao chất lượng tín 

dụng. Chỉ đạo các tổ chức hội, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tham gia giao dịch 
và giao ban hằng tháng với NHCSXH đầy đủ. 

Chủ tịch UBND cấp xã xã là thành viên Ban đại diện huyện thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ theo quy định của HĐQT NHCSXH, đặc biệt thực  hiện tốt 
công tác kiểm tra giám sát định kỳ hằng quý theo quy định, đảm bảo về chất 

lượng các cuộc kiểm tra, thời gian kiểm tra,  số lượng kiểm tra chưa đảm bảo 
theo quy định. 

 IV. Những đề xuất, kiến nghị của địa phương. 

Đối với những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH huyện Bắc Sơn và Ban giảm nghèo xã Bắc Quỳnh Đoàn kiểm tra ghi 
nhận và báo cáo Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh xem xét giải quyết, cụ thể:  

1. Đối với Chính phủ: Xem xét nâng mức cho vay chương trình hộ sản 
xuất kinh doanh tại vùng khó khăn cho các hộ gia đình lên 100 triệu đồng/hộ; 

Bổ sung thêm cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ có mức sống trung 
bình để vay vốn phát triển kinh tế. 

2. Đối với Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lạng Sơn: Tiếp tục quan 
tâm phân bổ nguồn vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nguồn vốn 
NS&VSMTNT cho huyện Bắc Sơn để đáp ứng nhu cầu vay vốn còn rất lớn của 

nhân dân trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH, Đoàn 

kiểm tra, giám sát thông báo kết luận kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng 
chính sách tại huyện Bắc Sơn. Đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và 

PGD NHCSXH huyện nghiên cứu thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh (để b/c); 

- Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra số 08; 

- UBND huyện Bắc Sơn; 

- Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện Bắc Sơn; 

- PGD NHCSXH huyện Bắc Sơn; 

- UBND xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn; 

- Lưu: VT. 

  

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA SỐ 08 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 

GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB VÀ XH  

  

 

 


		2022-07-22T15:56:01+0700


		2022-07-22T16:42:51+0700


		2022-07-22T16:42:51+0700


		2022-07-22T16:42:51+0700




