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Kinh eui:
- Sd Lao dQng - Thuong binh vd Xa hQi;

- NgAn hang chinh srich xd hgi chi nhrinh An Giang;

- UBND c6c huyQn, thi xa, thanh Ph6.

Thuc hipn chi d4o cria UBND tinh t?i c6ng vdn tO SZ+gl'lpUgND-KGVX
ngiry tlliOlZOiS uC uid" triiln khai ktit luAn cria Ph6 Thri tu6ng v6 vai tro, hiQu qua

tin dung chinh s6ch. Trong d6 giao Sd Tii chinh, Sd Lao dQng - Thucrrg binh vd

Xe hoi, NgAn hang chinh s5ch xd hQi tinh vir c6c tlon vi c6 li6n quan tri6n khai y

ki6n ki5t tuan cria ptrO Thri tuorlg Vuong Dinh HuQ vd vai trd, hiQu quA tin dgng

chinh s6ch trong thpc hiQn mgc ti6u giAm nghdo b6n virng t4i Th6ng b6o s6

366/TB-VPCP ngity 1511012019 phn hqp v6i y6u cau, ili6u kiQn thuc t6 cria tinh.

Sau khi xem x6t, Sd Tdi chinh tri€n khai d6n c6c dcrn vi nhu sau:

1. Tai Th6ng b6o s6 366/TB-\?CP nlgity 1511012019 cria Vdn phdng,Chinh

phir va tiSt tuan cta Ph6 Thir tuong vucmg Dinh HuQ tai HQi nghi tryc tuy6n todn

qu5c lod."Vui trd, hiQu qu6 tin dung chinh srlch trong Fy: lel muc ti6u gi6m

nghdo bAn vftng'. Trong d6 Ph6 Thri tuong Vuong Dinh HuQ k€t luen v€ nhirng

k6t quA d4t dugc qua l7 ndm thgc hign c6c chinh s6ch tin dqng xd hQi, 05 ndm thgc

rtie"-Crrr itti ro +ti-crlTW ngdy 22t.ttt20t4 cria Ban Bi tho T-ng uong Eang v6

tdng cudng sy ldnh d4o cria Dang d6i vdi tin dqng chinh s6ch x6 hQi, nguydn nhAn

c6c tdn tai, han chti vd dinh hu6ng, giii ph6p vd nhiQm 4t trong thdi gian t6i'

2.TrAn co sd d6, dA nghi Sd Lao dQng - Thuong binh vd Xa hQi, Ngan hang

chinh s6ch xd hQi chi nh6nh An Giang, Uy.ban nhan dan c6c huy6n, thi x6, thanh

phd nehi€n cr?u thqc hiQn theo th6ng b5o ket luan cria Ph6 Thrl tu6ng Vuong Dinh

ifue ut vai trd, hiQu qud tin d*ng chinh s6ch trong thgc hiqn muc ti€u gi6m nghdo

bin virng t4i Th6ng-brio s5 :OOI3-VPCP ngdy 1511012019 cho phr) hqrp v6i ydu

ciu, didu ki€n thuc t6 cta tinh, dia phuong'

Th6ng b6o dugc ddng tai trCn C6ng th6ng tin dign tu cria Sd Tdi chinh t4i

dia chi http://sotaichinh.angiang.gov.vn.

SO Tdi chinh thi5ng brio d6n cdc sd, ngirnh, dia phuong bi6t tl6 thqc hi€.n'l' pL

Noi nhQn:
- Nhu tren;
. BGD Sd;
- P.THTK (deng c6ng);
- Luu VT, P.HCSN.
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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại  

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 

"Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện  

mục tiêu giảm nghèo bền vững" 
_____________ 

 

 

Ngày 23 tháng 9 năm 2019 tại Trụ sở của Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Vai trò, hiệu quả 

tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững". Tham dự 

Hội nghị có các thành thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh 

tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; 

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy 

ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của 

Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Ban Dân nguyện của Quốc hội; Văn 

phòng Quốc hội; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung 

ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 

Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ngân hàng 

Chính sách xã hội (NHCSXH) cấp tỉnh, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

một số Tổ Tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn. 

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận, phát biểu của các đại biểu,         

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau: 

I. Về kết quả đạt được: 

1. Qua 17 năm thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc 

biệt là 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín 

dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách hội đã đạt được những 

kết quả hết sức quan trọng. 

2. Tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng 

tạo, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, là một trụ cột 

quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp 
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phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách mà Đảng và 

Nhà nước đã đề ra; xây dựng được mối liên kết tốt giữa cơ quan chính quyền với 

các tổ chức đoàn thể và người dân. 

3. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giải quyết một số vấn đề thiết 

yếu của cuộc sống cho người nghèo, hộ chính sách, đồng bào tại nông thôn, 

miền núi, vùng sâu vùng xa, góp phần phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo, 

hạn chế tín dụng đen, tạo nguồn lực cho địa phương thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

4. Nguyên nhân của các thành công và kết quả đạt được là do sự quan tâm, 

lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của chính 

quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể và người dân. 

II. Về tồn tại, hạn chế: 

1. Nguồn lực dành cho tín dụng chính sách còn hạn chế; chất lượng tín 

dụng chưa đồng đều mặc dù nợ xấu thấp nhưng chỉ ở một vài chương trình và 

địa phương; mức cho vay còn thấp so với nhu cầu của người dân. 

2. Nguyên nhân là do nguồn lực nhà nước còn hạn hẹp, một số cấp ủy, 

chính quyền địa phương còn chưa xác định tín dụng chính sách xã hội là động 

lực quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn 

mới và bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế; còn thiếu cơ chế chỉ đạo điều 

hành tập trung thống nhất của các ngành các cấp trong việc phối hợp đồng nhất 

các chương trình dự án và phát triển kinh tế xã hội; một bộ phận người vay có 

sinh kế và mức độ sản xuất, kinh doanh còn hạn chế, còn bị chịu tác động nặng 

nề của biến đổi khí hậu thiên tai, dịch bệnh. 

III. Về định hướng, giải pháp và nhiệm vụ trong thời gian tới: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền đối với hoạt 

động tín dụng chính sách xã hội. Các cấp ủy đảng chính quyền xác định 

nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo với tín dụng chính sách xã hội là một nhiệm vụ 

trong chương trình kế hoạch hoạt động thường xuyên, cần có các nghị quyết, 

chương trình hành động cụ thể, cân đối ngân sách để tăng ủy thác qua 

NHCSXH để cho vay. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương huy động các 

nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp nông 

thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo 

bền vững, kết hợp chặt chẽ tín dụng chính sách xã hội với các đề án phát triển 

kinh tế-xã hội, hoạt động khuyến nông lâm ngư, chuyển giao công nghệ  và 

tạo sinh kế đời sống cho người dân. 

2. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền 

trong việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trong công 

tác điều tra xác định đối tượng vay vốn, phối hợp với các hoạt động huấn luyện 

kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ. 

Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị-xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, phát huy vai 
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trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến chủ 

trương chính sách 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, nâng cao hiệu 

quả giám sát toàn dân; thực hiện tốt các nội dung được NHCSXH ủy thác; 

phối hợp chặt chẽ với NHCSXH 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, tránh lạm dụng chính sách, tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc thu 

hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, lồng ghép với 

các chương trình dự án, làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân 

rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát 

nghèo và làm giàu. 

3. Tập trung huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thực 

hiện tốt hơn, hiệu quả hơn tín dụng chính sách xã hội từ nay đến 2020 và giai 

đoạn 2021 – 2025: (i) tập trung các nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội có 

nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào NHCSXH, đảm bảo cấp bù lãi suất, chi 

phí quản lý đầy đủ cho NHCSXH, (ii) tiếp tục ưu tiên, bố trí danh mục vốn đầu 

tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho hai ngân hàng chính sách; (iii) ưu tiên cân 

đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình tín dụng chính 

sách xã hội và bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững của NHCSXH; (iv) Kế 

hoạch năm 2020 đến năm 2025 xem xét giao mức tăng trưởng tín dụng cho 

NHCSXH tối thiểu là 10%, phấn đấu tăng ở mức 12% - 14% như đối với hệ 

thống ngân hàng thương mại. 

a) Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất hạn mức phát hành trái phiếu Chính 

phủ có bảo lãnh phù hợp với tình hình quản lý nợ công và nhu cầu của chính 

sách tín dụng; 

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, có cơ chế để NHCSXH tự 

huy động nguồn vốn trong xã hội để có thể kéo dài thời hạn cho vay, mở rộng 

hơn đối tượng vay vốn, cho vay các hộ có mức sống trung bình. 

c) Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHCSXH nghiên cứu, 

tiếp thu đầy đủ các ý kiến đề xuất để hoàn thiện các chính sách tín dụng (như 

đề nghị về nâng mức cho vay, kéo dài thời gian cho vay đối với một số chính 

sách như cho vay học sinh, sinh viên, cho vay hộ mới thoát nghèo, chương 

trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm 

thông qua các doanh nghiệp giải quyết được nhiều sinh kế, đời sống cho 

người lao động). 

d) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét ưu tiên đảm bảo nguồn 

vốn hoạt động cho NHCSXH, cấp bổ sung đủ vốn điều lệ, bù chênh lệch lãi suất 

và phí quản lý cho các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, không 

để nợ các khoản nghĩa vụ của Nhà nước. 

đ) Các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục dành một nguồn 

vốn thích đáng để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa 

bàn, hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho NHCSXH. Các tỉnh, thành phố 
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ban hành chuẩn nghèo riêng cao hơn chuẩn nghèo quốc gia cần bố trí nguồn lực 

để cho vay theo tinh thần mỗi tỉnh phấn đấu bố trí ít nhất 100 tỷ đồng, đối với 

các tỉnh tự cân đối được ngân sách thì phấn đấu bố trí ít nhất 500 tỷ đồng, thành 

phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu bố trí ít nhất 5.000 tỷ đồng ủy 

thác qua NHCSXH để cho vay. 

4. NHCSXH nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, tập trung nghiên 

cứu xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030 phù hợp với 

Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam và Chiến lược tài chính toàn 

diện của Quốc gia: 

a) Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng quản trị, Ban đại diện 

Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, chú trọng 

đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và đời sống cán bộ 

NHCSXH. 

b) Tiếp tục xây dựng mối quan hệ với tốt với các ngân hàng thương mại về 

duy trì số dư tiền gửi làm nguồn vốn thực hiện các chính sách cho vay với thời 

hạn dài, lãi suất thấp. 

c) Quản lý an toàn, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; tăng cường tính chủ 

động trong việc huy động vốn để có thể cho vay các hộ gia đình đã thoát 

nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình; nâng cao hiệu quả phương thức 

ủy thác cho các tổ chức chính trị-xã hội; rà soát lại cơ chế ủy thác, trách 

nhiệm các bên liên quan cho phù hợp; tăng cường hoạt động các điểm giao 

dịch xã; đảm bảo hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; khẩn 

trương nghiên cứu, áp dụng công nghệ và hoạt động thanh toán không dùng 

tiền mặt, thanh toán qua Internet, thanh toán trên điện thoại di dộng, nhất là 

đối với khu vực nông thôn, miền núi để tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn 

hoạt động tín dụng, giải ngân, thu nợ. 

d) Tập trung xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh để đảm bảo phát triển an toàn, 

bền vững, chủ động đề xuất với cơ quan thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, 

chính sách, xử lý nợ; hạn chế không để phát sinh nợ xấu mới. 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, NHCSXH và các địa phương tăng cường công 

tác thông tin truyền thông để vận động mọi tầng lớp của xã hội tham gia tín 

dụng chính sách xã hội, các đối tượng thụ hưởng mạnh dạn hơn trong việc tiếp 

cận tín dụng chính sách, tạo điều kiện để người dân có vốn sản xuất, kinh doanh, 

cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. 

6. Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội, Bộ 

Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và NHCSXH và các Bộ, ngành có 

liên quan tổng hợp kiến nghị từ các địa phương, các bài tham luận và tình hình 

thực tế để nghiên cứu, xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền. 

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp các kết quả của Hội nghị này 

để phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trong việc thực hiện sơ kết thực hiện 



5 

 

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội . 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan 

biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;   

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội;     

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công  báo,              

  TGĐ Cổng TTĐT CP; 

- Lưu: VT, KTTH(3) M.Cường 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân 

 


