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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện ủy thác nguồn vốn ngân sách huyện qua Ngân hàng 

Chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay hộ thoát nghèo và hộ có 

điều kiện kinh tế khó khăn trên địa bàn huyện Tri Tôn 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Thời gian vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện phối 

hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành và đoàn thể 

nhận ủy thác triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ 

trên địa bàn huyện, chất lượng tín dụng ngày một cải thiện. Nguồn vốn tín dụng 

đã được truyền tải đến toàn bộ các khóm, ấp, đến trực tiếp với người dân từ hộ 

nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và một số đối tượng chính sách khác đều 

được vay vốn và đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu 

phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 

an sinh xã hội trên địa bàn huyện.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Cơ sở pháp lý 

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín 

dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

- Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/02/2002 của Thủ tướng Chính 

phủ về quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội;   

- Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/2/2017 của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua 

NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

- Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh An 

Giang, về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa 

phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh An 

Giang, về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa 

phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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2. Quá trình triển khai thực hiện 

 Trên cơ sở Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Công văn số 781-CV/TU 

ngày 05/6/2015 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín 

dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang; Huyện ủy đã ban hành Công 

văn số 403-CV/HU ngày 15/6/2015 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện, UBND huyện ban hành 

Văn bản số 39/KH-UBND  ngày 13/7/2015 về việc triển khai Chỉ thị 40-CT/TW 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn 

huyện Tri Tôn. 

Từ năm 2015, nhằm cụ thể hóa việc triển khai Chỉ thị 40-CT/TW, 

UBND huyện đã chỉ đạo NHCSXH huyện xây dựng phương án trình UBND 

huyện xem xét để thực hiện cho vay từ vốn ngân sách huyện đối với những đối 

tượng đặc thù tại địa phương và đã ký ban hành Quyết định số 6000/QĐ-UBND 

ngày 08/09/2015 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt phương án sử 

dụng vốn từ ngân sách của huyện ủy thác qua NHCSXH huyện cho vay hộ mới 

thoát nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện. 

Trên cơ sở sơ kết thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 10/06/2021 Ban Bí 

thư đã ban hành kết luận 06-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 258-

CV/TU, ngày 23/09/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành 

Công văn 290-CV/HU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc 

triển khai thực hiện kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 08/06/2022 

về triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/09/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngày 

22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. 

Nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng 

được nhu cầu vốn ngày càng cao, phù hợp với mục đích sử dụng vốn, chu kỳ sản 

xuất, kinh doanh và tình hình phát triển kinh tế, xã hội từng thời kỳ, UBND 

huyện đã ban Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung phương án sử dụng vốn từ ngân sách của huyện ủy thác 

qua NHCSXH huyện cho vay hộ mới thoát nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn 

huyện. 
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Được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân huyện, từ năm 2015 

đến nay, UBND huyện đã sử dụng nguồn vốn từ ngân sách huyện ủy thác qua 

NHCSXH huyện cho vay hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn 

trên địa bàn huyện để giải quyết cho vay đối với các đối tượng là “Những hộ 

thoát nghèo, thoát cận nghèo trong thời gian trên 3 năm và đối tượng có khó 

khăn về kinh tế thiếu vốn để sản xuất, kinh doanh không tiếp cận được nguồn 

vốn của các Ngân hàng thương mại nhưng cũng không thuộc đối tượng vay vốn 

từ nguồn vốn của NHCSXH trung ương”. 

Hàng năm UBND huyện đã trình Hội đồng nhân huyện về Chủ trương sử 

dụng vốn Ngân sách huyện để ủy thác qua NHCSXH huyện Tri Tôn để thực 

hiện cho vay theo phương án được duyệt. (Cụ thể: Năm 2015: Ủy thác qua 

NHCSXH huyện 500 triệu đồng, Năm 2016: 500 triệu đồng, năm 2017: 01 tỷ 

đồng, năm 2018: 01 tỷ đồng, năm 2019: 01 tỷ đồng, năm 2020: 01 tỷ đồng, năm 

2021: 1,5 tỷ đồng, năm 2022: 1,5 tỷ đồng). Đến cuối năm 2021 đã hạch toán 

tăng nguồn vốn ủy thác từ tiền lãi thu được sau khi đã chi trả các khoản chi phí 

quản lý theo quy định, nâng tổng nguồn vốn Ngân sách huyện ủy thác qua 

NHCSXH huyện là 8.468 triệu đồng. 

3. Kết quả giải ngân nguồn vốn 

Thực hiện theo quy định hiện hành của NHCSXH với phương thức ủy 

thác cho vay qua 04 tổ chức Hội, đoàn thể, thông qua các Tổ tiết kiệm và vay 

vốn (TK&VV) tại các địa bàn khóm, ấp, UBND huyện giao NHCSXH huyện 

phối hợp với địa phương các xã, thị trấn triển khai phương án sử dụng vốn từ 

ngân sách của huyện ủy thác qua NHCSXH huyện cho vay hộ mới thoát nghèo, 

hộ khó khăn trên địa bàn huyện. 

Trên cơ sở bình xét công khai, minh bạch, đúng đối tượng từ các địa bàn 

khóm, ấp thông qua các Tổ TK&VV đến hết tháng 10/2022, NHCSXH huyện đã 

thực hiện cho vay 241 hộ với doanh số cho vay là 10.765 triệu đồng, dư nợ hiện 

tại là 222 hộ với số tiền 8.403 triệu đồng. Cụ thể: 

ĐVT: Hộ, đồng 

STT Xã, thị trấn 

Doanh số cho vay Dư nợ 

Số hộ Số tiền Số hộ Số tiền 

1 An Tức 

                             

9  

             

750,000,000  

                         

9  

           

670,000,000  

2 Ba Chúc 

                           

12  

             

530,000,000  

                       

11  

           

394,000,000  
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3 Cô Tô 

                           

23  

             

784,000,000  

                       

19  

           

618,494,932  

4 Lạc Quới 

                           

15  

             

696,000,000  

                       

14  

           

520,000,000  

5 Lê Trì 

                             

4  

             

190,000,000  

                         

4  

           

159,000,000  

6 Lương An Trà 

                           

21  

             

950,000,000  

                       

20  

           

756,000,000  

7 Lương Phi 

                           

22  

             

756,000,000  

                       

20  

           

564,000,000  

8 Núi Tô 

                             

2  

             

100,000,000  

                         

2  

             

59,000,000  

9 Ô Lâm 

                           

10  

             

490,000,000  

                         

9  

           

315,000,000  

10 Tà Đảnh 

                           

37  

          

1,500,000,000  

                       

34  

        

1,066,000,000  

11 Tân Tuyến 

                           

27  

          

1,370,000,000  

                       

25  

        

1,212,000,000  

12 Tri Tôn 

                             

8  

             

295,000,000  

                         

6  

           

245,000,000  

13 Vĩnh Gia 

                           

37  

          

1,724,000,000  

                       

35  

        

1,337,000,000  

14 Vĩnh Phước 

                           

14  

             

630,000,000  

                       

14  

           

488,000,000  

 Tổng cộng 

                         

241  

        

10,765,000,000  

                     

222  

        

8,403,494,932  

 

Đến nay tất cả các hộ được vay vốn từ nguồn ngân sách huyện ủy thác 

qua NHCSXH huyện đều thực hiện sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; thực hiện 

tốt việc trả nợ, trả lãi, tham gia gửi tiết kiệm đầy đủ theo quy định. Từ nguồn 

vốn trên đã giúp cho các hộ mới thoát nghèo, hộ có khó khăn về tài chính nhưng 

không thuộc đối tượng vay vốn theo quy định từ nguồn vốn của NHCSXH trung 

ương tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, giúp phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng 

thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. 

4. Hiệu quả của nguồn vốn 

Nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện để thực hiện cho vay  hộ mới thoát nghèo và hộ khó khăn về kinh tế tuy 
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chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đang thực hiện tại 

huyện, nhưng đã góp phần rất lớn trong việc mở rộng thêm các kênh tín dụng 

cho tất cả các đối tượng từ hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo. Đặc biệt là 

các đối tượng có khó khăn về kinh tế “không tiếp cận được nguồn vốn của các 

Ngân hàng thương mại nhưng cũng không thuộc đối tượng vay vốn từ nguồn 

vốn của NHCSXH trung ương” có cơ hội tiếp cận được vốn tín dụng ưu đãi.  

Đồng thời nguồn vốn ngân sách huyện còn là một nguồn lực đối ứng để 

Trung ương chuyển vốn các chương trình tín dụng chính sách cho huyện. Từ đó 

giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn 

vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ. (Đến 31/10/2022 tổng nguồn vốn các 

chương trình tín dụng chính sách huyện đạt 404.237 triệu đồng, trong đó nguồn 

vốn của Trung ương đạt 391.204 triệu đồng,  với hơn 12.700 hộ được vay vốn ở 

14 chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện trên địa bàn huyện, tăng 

45.038 triệu đồng so với năm 2021).  

Có thể khẳng định việc sử dụng vốn ngân sách của huyện ủy thác qua 

NHCSXH huyện cho vay hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn 

trên địa bàn huyện là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tế tại địa 

phương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cả hệ thống chính trị trong việc chăm 

lo cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ đó đã tạo điều kiện cho 

nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác của 

huyện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh, 

giảm tình trạng tín dụng đen tại nông thôn, đồng thời đáp ứng được mục tiêu 

phát kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại huyện. 

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

- Việc triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn từ ngân sách của 

huyện ủy thác qua NHCSXH huyện cho vay hộ mới thoát nghèo, hộ khó khăn 

trên địa bàn huyện tại các địa phương được thực hiện một cách thông suốt. 

- Các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV đã thực hiện việc 

bình xét cho vay công khai, minh bạch, nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ 

hưởng, tạo điều kiện cho nhiều người dân được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản 

xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Từ đó đã góp phần tích 

cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm tại địa 

phương. 
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2. Khó khăn: Trong những năm qua nguồn thu của ngân sách huyện còn 

nhiều khó khăn nên nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH còn chiếm tỷ 

lệ thấp so với tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

- Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 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; Công văn 258-

CV/TU, ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 290-CV/HU, 

ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Kết 

luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

tín dụng chính sách xã hội.  

- UBND huyện tiếp tục cân đối, trình Hội đồng nhân dân huyện ưu tiên bố 

trí ngân sách huyện hàng năm ủy thác sang NHCSXH huyện để thực hiện cho 

vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo tinh thần chỉ đạo tại Kết 

luận 06-KL/TW, công văn 258-CV/TU và Công văn 290-CV/HU. 

- Hàng năm NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể 

huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ đối với các hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, 

Tổ TK&VV để triển khai phương án sử dụng vốn ngân sách huyện cho vay trên 

địa bàn huyện ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. 

- Chỉ đạo NHCSXH huyện phối hợp với địa phương tăng cường công tác 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua 

các buổi hội họp của hội, đoàn thể,… để người dân nâng cao ý thức về sử dụng 

nguồn vốn vay một cách hiệu quả. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện ủy thác nguồn vốn ngân sách huyện 

qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay hộ thoát nghèo và 

hộ có điều kiện kinh tế khó khăn trên địa bàn huyện Tri Tôn./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND, UBND huyện;           

- Trưởng ban BĐD HĐQT NHCSXH huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo VP.HĐND-UBND huyện; 

- Lưu VT,L. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Minh Giang 
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