
 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC KẠN 

HUYỆN ỦY BẠCH THÔNG 

* 

Số:       -KH/HU 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bạch Thông, ngày      tháng 12 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(khóa XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh 

----- 

Thực hiện Kết luận số 84-KL/TU ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền, các ban ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm 

quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an 

sinh xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn huyện. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền trong 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, cần xác định công tác tín dụng chính 

sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị số 14-CT/TU; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kế hoạch số 49-KH/TU 

ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 64-KH/HU 

ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện và các văn bản 

liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa 
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bàn huyện về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong phát triển kinh tế - 

xã hội tại địa phương và tổ chức thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, góp 

phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.  

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong 

lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội, triển khai thực hiện các cơ 

chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo các đối tượng 

chính sách xã hội được vay vốn để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. 

3. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng 

chính sách xã hội, gắn với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Ủy ban 

nhân dân huyện chỉ đạo xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn 

vốn tín dụng chính sách xã hội. Tập trung các nguồn vốn chính sách xã hội có 

nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và nguồn vốn 

hợp pháp khác vào Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; ưu tiên bố trí ngân sách 

ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn cho người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách xã hội. 

4. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Xây dựng cơ 

chế lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình phát triển kinh tế - 

xã hội, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, 

tạo việc làm...  

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng 

giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện 

có hiệu quả công tác nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội; hướng dẫn sử 

dụng có hiệu quả nguồn vốn vay của hội viên; tăng cường công tác kiểm tra sử 

dụng vốn vay; phối hợp huy động các nguồn quỹ hợp pháp gửi vào Ngân hàng 

CSXH huyện để tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, 

nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay. 

6. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ 

động xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện tín dụng Chính sách xã hội hằng 

năm và giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, đảm bảo việc thực hiện 

đạt hiệu quả. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, quản lý nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay 
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vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương. Chú trọng 

công tác kiểm tra, giám sát tín dụng chính sách tại cơ sở, đảm bảo việc sử dụng 

vốn của các hộ vay đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW; Kết 

luận số 06-KL/TW và Kế hoạch số 49-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 64-

KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch này. Chủ động xây dựng kế 

hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, 

đơn vị. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền chính sách 

tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Phối 

hợp, hỗ trợ Ngân hàng CSXH huyện đảm bảo an ninh, an toàn trong giao dịch.  

2. Giao Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa Kế hoạch này thành các chương 

trình (kế hoạch) để thực hiện; chỉ đạo, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, 

tổng kết và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy.  

3. Giao Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch. 

 

Nơi nhận: 
 

Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c), 

- Thường trực Huyện ủy, 

- HĐND, UBND huyện, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

và các đoàn thể huyện, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hiền 

 

 


		2022-12-16T09:39:57+0700


		2022-12-16T10:04:56+0700


		2022-12-16T10:02:30+0700


		2022-12-16T10:02:30+0700


		2022-12-16T10:03:02+0700




