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A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. CÔNG TÁC THAM MƯU CẤP ỦY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG,
CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
1. Quý I năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu
cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết
luận số 06-KL/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và
Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đến ngày
31/3/2022, tổng nguồn vốn ngân sách các cấp đã chuyển sang NHCSXH để bổ
sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách là 59,7 tỷ đồng,
đạt 170,1% kế hoạch giao.
2. Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục bố trí 5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương
ủy thác sang NHCSXH cho vay đối với người khuyết tật theo Quyết định số
1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương
trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch số 104/KHUBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh. Đến ngày 31/3/2022, đã có trên 200 lao
động là người khuyết tật, gia đình có người khuyết tật trên địa bàn được vay vốn,
với tổng dư nợ là 10 tỷ đồng, qua đó đã tạo điều kiện cho người khuyết tật có việc
làm, thu nhập ổn định, tạo dựng cuộc sống độc lập, bớt gánh nặng cho gia đình và
xã hội.
3. Chỉ đạo Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố,
các Hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp cùng NHCSXH triển khai các chỉ tiêu kế
hoạch tín dụng được giao theo công văn số 01/NHCS-KHNV ngày 01/01/2022
của Tổng Giám đốc NHCSXH.
Đặc biệt, trong khi chờ Tổng Giám đốc NHCSXH giao chỉ tiêu kế hoạch
tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2022, được sự chấp thuận của Tổng Giám đốc
NHCSXH, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị
được thực hiện tăng trưởng tín dụng tối đa 2% so với dư nợ tại thời điểm
31/12/2021 của các chương trình: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch và
vệ sinh môi trường nông thôn, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn;
cho phép các đơn vị điều chỉnh phần dư nợ giảm chương trình cho vay hộ gia
đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và thương nhân hoạt động thương
mại vùng khó khăn so với dư nợ thực hiện tại thời điểm 31/12/2021 sang các
1

chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và
vệ sinh môi trường nông thôn theo văn bản số 1190/QĐ-NHCS ngày 17/02/2022
của Tổng Giám đốc NHCSXH. Cho phép Chi nhánh NHCSXH tỉnh được chủ
động điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng giữa các chương trình tín dụng trên địa
bàn. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận
nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn đã được đáp ứng kịp thời.
4. Chỉ đạo NHCSXH và các sở, ngành liên quan rà soát, nắm bắt nhu cầu
vay vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
- xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2022-2023 và từng năm. Tổng nhu cầu vốn tín
dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã được khảo sát trong giai đoạn
2022-2023 là 1.098 tỷ đồng, trong đó: nhu cầu vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm,
duy trì và mở rộng việc làm 970 tỷ đồng; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để
mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa
chữa nhà ở 110 tỷ đồng; cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính,
thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập là 10 tỷ đồng; cho vay thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số
88/22019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc Hội là 1 tỷ đồng;
cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng
hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch 7 tỷ đồng.
5. Các đơn vị thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tích cực
chủ động thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực hoạt động tín dụng chính sách xã
hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí và kịp thời chuyển nguồn vốn
ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ
nghèo và các đối tượng chính sách, nguồn vốn của Đề án thanh niên khởi nghiệp
ngay từ những ngày đầu năm để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối
tượng thụ hưởng.
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi nhánh NHCSXH
tỉnh triển khai chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng
việc và trả lương phục hồi sản xuất; triển khai rà soát nhu cầu vay vốn tín dụng
chính sách trên địa bàn.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các đơn
vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai Nghị quyết số
11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát
triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài
khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.
- Các đơn vị thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tích cực
phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh triển khai tốt hoạt động tín dụng chính
sách trên địa bàn.
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6. Thực hiện chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, Ban đại diện
HĐQT NHCSXH huyện, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ được giao:
- Tham mưu UBND cùng cấp bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy
thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng
chính sách. Cả 8 huyện, thành phố đã bố trí nguồn vốn địa phương ủy thác sang
NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Đặc biệt, có 4/8 huyện đã hoàn thành vượt mức kế hoạch (Kim Sơn hoàn thành
300% kế hoạch, Yên Khánh hoàn thành 200% kế hoạch, Nho Quan hoàn thành
150% kế hoạch, Hoa Lư hoàn thành 120% kế hoạch).
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với NHCSXH rà soát nhu cầu vay
vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng thực hiện Chương trình
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày
30/01/2022 của Chính phủ.
- Chủ động tham mưu UBND cùng cấp củng cố kiện toàn thành viên Ban
đại diện, tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định, xây dựng và triển khai thực
hiện chương trình kiểm tra giám sát trên địa bàn; phân công nhiệm vụ cụ thể đối
với thành viên Ban đại diện phù hợp với tình hình địa phương.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH
triển khai có hiệu quả công tác đối chiếu, phân loại nợ năm 2021 trên địa bàn.
7. UBND, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục quan tâm, tạo
điều kiện thuận lợi cho NHCSXH tổ chức hoạt động giao dịch xã “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 “đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn
của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn theo Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
1. Công tác kế hoạch, tín dụng:
a. Về nguồn vốn:
Đến ngày 31/3/2022, tổng nguồn vốn thực hiện là 2.929.343 triệu đồng, đạt
95,9% kế hoạch, tăng 73.794 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó:
- Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 2.221.798 triệu đồng, chiếm tỷ trọng
75,8% tổng nguồn vốn.
- Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 225.057 triệu đồng, tăng 59,7
tỷ đồng so với đầu năm, đạt 170,6% kế hoạch tăng trưởng năm 2022, chiếm tỷ
trọng 7,7% tổng nguồn vốn. Trong đó, ngân sách tỉnh 181.782 triệu đồng, tăng 45
tỷ đồng, ngân sách huyện 43.275 triệu đồng, tăng 14,7 tỷ đồng (thành phố Ninh
Bình 3 tỷ đồng, Kim Sơn 3 tỷ đồng, Yên Khánh 2 tỷ đồng, thành phố Tam Điệp 2
tỷ đồng, Nho Quan 1,5 tỷ đồng, Hoa Lư 1,2 tỷ đồng, Yên Mô 1 tỷ đồng, Gia Viễn 1
tỷ đồng).
- Nguồn vốn huy động đạt 482.488 triệu đồng, tăng 50.787 triệu đồng so
với đầu năm, chiếm tỷ trọng 16,5% tổng nguồn vốn, đạt 84,64% kế hoạch tăng
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trưởng. Trong đó, nhận tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV là 143.847 triệu đồng,
tăng 6.069 triệu đồng so với đầu năm, đạt 30,3% kế hoạch tăng trưởng; tiền gửi
của tổ chức và cá nhân là 338.641 triệu đồng, tăng 44.718 triệu đồng, đạt 111,8%
kế hoạch tăng trưởng.
b. Về cho vay các chương trình tín dụng:
Doanh số cho vay đến ngày 31/3/2022 đạt 299.376 triệu đồng, với 8.254 lượt
khách hàng vay vốn.
Doanh số thu nợ đến ngày 31/3/2022 đạt 228.794 triệu đồng.
Đến ngày 31/3/2022, tổng dư nợ đạt 2.922.685 triệu đồng, tăng 70.582 triệu
đồng (+2,47%) so với năm 2021, với 78.765 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối
tượng chính sách khác còn dư nợ.
- Về kết quả thực hiện cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐTTg: Đến hết ngày 31/3/2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện giải ngân được
1.925 triệu đồng cho 5 người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, phục
hồi sản xuất cho 508 lượt lao động. Trong đó: 01 người sử dụng lao động vay 64
triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 18 lượt lao động; 04 người sử dụng lao động
vay 1.861 triệu đồng trả lương phục hồi sản xuất cho 490 lượt lao động.
Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành
việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời đến
đúng các đối tượng thụ hưởng, qua đó đã giúp các doanh nghiệp giữ chân người lao
động, tránh thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung khi phục hồi sản xuất, được người dân,
các Doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.
c. Về chất lượng tín dụng:
Đến ngày 31/3/2022, tổng số nợ quá hạn là 6.422 triệu đồng, chiếm tỷ lệ
0,22%/tổng dư nợ, tăng 456 triệu đồng so với đầu năm.
- Hiện toàn tỉnh có 71 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn, giảm 3 xã
so với đầu năm.
- Điểm đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại Chi nhánh
NHCSXH tỉnh xếp loại Tốt; 8/8 huyện, thành phố xếp loại Tốt.
- Điểm đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã: có
128 xã xếp loại Tốt, chiếm 89,5%/tổng số xã, tăng 3 xã so với đầu năm; 15 xã xếp
loại khá, chiếm 10,5%, bằng thời điểm 31/12/2021; không có xã xếp loại trung
bình (giảm 3 xã so với đầu năm).
d. Về công tác đối chiếu, phân loại nợ
Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tập trung triển khai công tác đối chiếu, phân
loại nợ trên địa bàn, phân công lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh phụ trách địa
bàn để hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện việc đối chiếu, phân loại
nợ; Thành lập Tổ công tác tăng cường đối chiếu, phân loại nợ tại Phòng giao dịch
Kim Sơn, Nho Quan, Yên Mô.
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Đến ngày 31/3/2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện đối chiếu,
phân loại nợ được 65.168 khách hàng/79.208 khách hàng, đạt 82,27% số khách
hàng phải đối chiếu. Cụ thể: thành phố Ninh Bình đạt 97,7%; Phòng giao dịch
Tam Điệp 97,7%; Nho Quan đạt 87,3%; Kim Sơn đạt 84,27%; Yên Mô đạt
80,8%; Hoa Lư đạt 81,6%; Yên Khánh đạt 76%; Gia Viễn đạt 70,54%.
e. Về xử lý nợ rủi ro:
Chi nhánh NHCSXH tỉnh và Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành
phố đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, thị trấn, các hội đoàn thể
nhận ủy thác rà soát, lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan
đợt I/2022 đối với 200 món vay, số tiền 867.309.320 đồng. Bao gồm: gốc:
489.092.700 đồng, lãi 378.216.620 đồng.
Trong đó:
- Trình khoanh nợ: 8 món vay, số tiền 378.681.337 đồng. Trong đó: gốc:
316.000.000 đồng; lãi: 62.681.337 đồng.
- Trình xóa nợ: 192 món vay, số tiền 488.627.983 đồng. Trong đó: gốc:
173.092.700 đồng; lãi: 315.535.283 đồng.
2. Về hoạt động giao dịch xã
- Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được duy trì ổn định, thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ
nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến ngày 31/3/2022, 97,6%
tổng giá trị giao dịch của NHCSXH với khách hàng được thực hiện tại Điểm giao
dịch xã.
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các Phòng giao dịch huyện, thành phố tiếp
tục tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động giao
dịch xã; đã kiểm tra 6 lượt huyện, thành phố đạt 100% kế hoạch; các huyện kiểm
tra 54 lượt xã, phường, thị trấn đạt 100% kế hoạch giao.
III. HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC
1. Công tác đầu tư tín dụng
Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được
triển khai thực hiện tốt. Tổng dư nợ thực hiện ủy thác đến ngày 31/3/2022 là
2.886.309 triệu đồng, chiếm 98,7%/tổng dư nợ, tăng 61.604 triệu đồng so với
31/12/2021. Trong đó, Hội nông dân quản lý 799.701 triệu đồng, tăng 16.664
triệu đồng, chiếm 27,71%; Hội phụ nữ quản lý 1.180.524 triệu đồng, tăng 26.223
triệu đồng, chiếm 40,9%; Hội Cựu chiến binh quản lý 540.498 triệu đồng, tăng
8.855 triệu đồng, chiếm 18,73%; Đoàn thanh niên quản lý 365.586 triệu đồng,
tăng 9.862 triệu đồng, chiếm 12,67%.
2. Về hoạt động Tổ TK&VV
Đến ngày 31/3/2022, toàn tỉnh có 2.258 tổ TK&VV. Trong đó, có 2.012 tổ
xếp loại tốt (89,1%), tăng 12 tổ so với đầu năm; 166 tổ xếp loại khá (7,35%),
giảm 19 tổ so với đầu năm; 71 tổ xếp loại trung bình (3,14%), bằng 31/12/2021; 9
tổ xếp loại yếu (0,41%), giảm 3 tổ so với đầu năm.
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3. Công tác phối hợp với NHCSXH triển khai hoạt động tín dụng chính sách
- Các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục phối hợp chặt chẽ với
NHCSXH nâng cao hiệu quả hoạt động tại các Điểm giao dịch xã: hướng dẫn Tổ
TK&VV, tổ viên trước, trong khi giao dịch với ngân hàng; Thực hiện kiểm soát
chứng từ của Tổ trưởng thuộc hội quản lý trước khi giao dịch với ngân hàng, góp
phần nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch xã.
- Tích cực phối hợp với NHCSXH tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu
đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là các
chính sách mới: chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày
30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
và triển khai Nghị quyết số 43/2021/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ
Chương trình; Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007
của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; tín dụng đối với
học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục
vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg; tuyên truyền, phổ
biến, hướng dẫn cho tổ viên cài đặt và sử dụng kênh thông tin zalo của NHCSXH.
4. Về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức hội nhận ủy thác
Các tổ chức hội nhận ủy thác đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt
động nhận uỷ thác cho vay với NHCSXH năm 2022 và đã tổ chức kiểm tra, giám
sát tại cơ sở theo kế hoạch đã xây dựng. Đến ngày 31/3/2022, các cấp Hội đã tổ
chức kiểm tra được 3 lượt huyện, 68 lượt xã, 108 tổ TK&VV, 563 hộ vay. Trong
đó: Hội cấp tỉnh đã tổ chức kiểm tra được 3 lượt huyện/3 xã/6 tổ/20 hộ vay (Hội
CCB tỉnh: 1 huyện/1 xã/2 tổ/10 hộ vay; HND tỉnh 2 huyện/2 xã/4 tổ/10 hộ vay).
Thông qua kiểm tra, giám sát của Hội các cấp đã kịp thời nắm bắt vướng
mắc, tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách để giải thích, tuyên truyền cho hội viên.
Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, những sai sót, tồn tại tại cơ sở.
IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT
1. Kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Hội sở chính NHCSXH Việt
Nam theo Quyết định số 1050/QĐ-NHCS ngày 11/02/2022 của Tổng Giám
đốc NHCSXH
Qua kết quả kiểm tra tại 4 đơn vị cấp huyện và Hội sở Chi nhánh NHCSXH
tỉnh. Đoàn đã đánh giá công tác triển khai các chương trình tín dụng chính sách
trên địa bàn kịp thời, đúng đối tượng, tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ. Đoàn
kiểm tra đã đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo và sự hỗ trợ từ chính quyền địa
phương các cấp, công tác phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, tinh thần trách
nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách. Đặc
biệt, Đoàn đã đánh giá chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
là thực chất, ngày càng được nâng cao.
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2. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của HĐQT NHCSXH về
chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã
xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát số 27/BĐD-HĐQT ngày 28/01/2022. Căn
cứ kế hoạch kiểm tra của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, Ban đại diện
HĐQT NHCSXH huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm
2022 và phân công thành viên phụ trách địa bàn. Đến ngày 31/3/2022, thành viên
Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chưa tổ chức kiểm tra, giám sát; có 3 thành
viên là lãnh đạo cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát (Hoa Lư 2 thành viên, Yên
Mô 1 thành viên) được 4 xã/11 tổ/55 hộ vay; có 143/143 Chủ tịch UBND cấp xã
thực hiện kiểm tra được 143 xã, phường, thị trấn/145 tổ/715 hộ vay.
3. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
Thực hiện kế hoạch của Tổng Giám đốc NHCSXH về kiểm tra nội bộ năm
2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ tại Chi
nhánh và tổ chức các đoàn kiểm tra đối với các Phòng giao dịch huyện, thành phố.
Đồng thời, chỉ đạo Hội sở tỉnh và các phòng giao dịch huyện, thành phố tăng
cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn tài sản, tiền vốn cho
Nhà nước.
Quý I năm 2022, NHCSXH tỉnh đã tổ chức phúc tra tại 1 đơn vị. Sau kiểm
tra, NHCSXH tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản chấn chỉnh, chỉ đạo đơn vị khắc
phục chỉnh sửa nghiêm túc các sai sót, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ, đưa hoạt
động của các phòng giao dịch ngày càng đi vào nề nếp.
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đánh giá chung
Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của NHCSXH Việt Nam,
Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo
Chi nhánh NHCSXH tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, triển khai kịp thời, có hiệu
quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; Nguồn vốn tăng trưởng
được truyền tải nhanh, kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng ngay từ những
ngày đầu năm đã đáp ứng khá tốt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng
chính sách trên địa bàn; Đặc biệt, công tác tham mưu UBND các cấp triển khai
các chương trình tín dụng chính sách mới theo Nghị quyết của Chính phủ, Quyết
định của Thủ tướng Chỉnh phủ; công tác tham mưu bố trí ngân sách địa phương
ủy thác sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng
chính sách rất chủ động, kịp thời, đã hỗ trợ có hiệu quả các đối tượng chính sách
trên địa bàn phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19, góp
phần củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương.
2. Một số khó khăn và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong quý I năm 2022, hoạt động
tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh còn khó khăn, cụ thể:
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- Công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách của một số cấp Hội cơ sở thực hiện chưa
nghiêm túc: cập nhật số liệu không kịp thời; lưu trữ không đầy đủ, không theo
đúng hướng dẫn của Hội cấp trên và NHCSXH.
- Công tác tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính
sách trên địa bàn ở một số cấp Hội cơ sở chưa kịp thời; chưa tuyên truyền sâu
rộng đến hộ vay về mức cho vay tối đa của các chương trình tín dụng chính sách,
nhất là chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
- Thời gian qua, Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều
kiện, chỉ đạo sát sao hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Nhất là đối tượng
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được UBND tỉnh quan tâm bố trí ngân sách hỗ
trợ kịp thời. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện còn nhiều đối tượng là cá nhân, hộ
sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đang rất cần vốn để khôi
phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống song nguồn vốn tại Chi nhánh
NHCSXH tỉnh được Trung ương giao và UBND các cấp bổ sung không đủ để đáp
ứng được nhu cầu vay vốn khôi phục sản xuất của hộ nghèo và các đối tượng
chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
B. NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022
I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong quý I/2022, khắc
phục các tồn tại, hạn chế, triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách trên
địa bàn, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết
số 43/2015/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương
trình và các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn. Ban đại diện HĐQT các cấp tập trung triển khai thực
hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục tham mưu UBND các cấp bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa
phương ủy thác sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối
tượng chính sách trên địa bàn, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
2. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó:
- Tổng nguồn vốn phấn đấu đạt: 3.050 tỷ đồng, tăng 198 tỷ đồng (+7%) so
với 31/12/2021. Trong đó: Nguồn vốn huy động của tổ chức và cá nhân là 340 tỷ
đồng, tăng 46 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch năm; tiền gửi tiết kiệm của tổ
viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn là 150 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với đầu năm.
- Tổng dư nợ phấn đấu đạt: 3.050 tỷ đồng, tăng 198 tỷ đồng so với
31/12/2021, tốc độ tăng trưởng 7%; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh
viên, lao động đi làm việc tại nước ngoài trên địa bàn có nhu cầu, đủ điều kiện
vay vốn được tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi từ NHCSXH tỉnh.
3. Tiếp tục tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn,
phấn đấu nợ quá hạn đến 30/6/2022 < 0,20%.
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tập trung chỉ đạo nâng cao
năng lực và hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
a) Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận
số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg
ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ
thị số 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 ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Trong
đó, tập trung tham mưu UBND các cấp thực hiện các chương trình mục tiêu
quốc gia giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số
43/2015/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương
trình; đồng thời bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách trung ương và địa phương để
thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng.
b) Kịp thời phân bổ nguồn vốn và chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế
hoạch tín dụng năm 2022 theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH.
c) Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện, thành phố chủ động tham mưu cho
UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn,
các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh, Phòng giao dịch huyện, thành
phố tiếp tục tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa
bàn, đặc biệt là ở đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn bình quân chung toàn tỉnh.
d) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra, giám sát địa bàn phụ
trách của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp.
2. Chi nhánh NHCSXH tỉnh
a) Tham mưu UBND các cấp tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách
tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định
số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ ngay khi có kế hoạch của Hội
đồng quản trị NHCSXH.
b) Chủ động tham mưu NHCSXH Trung ương bố trí nguồn vốn đối ứng để
thực hiện các chương trình, kế hoạch, Đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây
dựng nông thôn mới của tỉnh.
c) Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2022
được Tổng Giám đốc NHCSXH giao và các chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi
suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng
đối tượng, phát huy tối đa hiệu quả vốn vay. Trước mắt là 3 chương trình tín dụng
theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã được Tổng Giám đốc NHCSXH giao chỉ tiêu kế
hoạch: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nhà ở
xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh
gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo
Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022.
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d) Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm
chung tay vì người nghèo nhằm tạo nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt
hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp
phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.
e) Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền,
triển khai kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng các chính sách mới:
- Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình
khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số
09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày
04/4/2022).
- Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số
05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày
19/5/2022.
- Các Chính sách cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 –
2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của
Quốc hội; Chính sách cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài
công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch
ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chính sách.
f) Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác đối chiếu, phân
loại nợ trên địa bàn theo văn bản số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của
Tổng Giám đốc NHCSXH và văn bản số 289/CV-BĐD ngày 26/11/2021 của
Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.
g) Phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức tập huấn nghiệp vụ
cho cán bộ thực hiện công tác ủy thác, tập trung vào những nội dung được sửa
đổi, bổ sung tại văn bản thỏa thuận số 11789/VBTT, những chính sách tín dụng
mới ban hành, phương pháp kiểm tra, giám sát.
h) Tích cực phối hợp với cơ quan báo, đài để thông tin, tuyên truyền về chế
độ, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng
chính sách.
3. Các cấp Hội nhận uỷ thác
a) Chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung ủy
thác theo Văn bản thỏa thuận số 11789/VBTT; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH
và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín
dụng chính sách xã hội, đặc biệt ở các xã triển khai phương án củng cố chất lượng
tín dụng năm 2022; các tổ có chất lượng tín dụng thấp; thực hiện nghiêm túc quy
trình bình xét vay vốn tại các Tổ TK&VV.
b) Chỉ đạo Hội cơ sở tiếp tục tuyên truyền gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH
cùng chung tay tạo lập nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, thực hiện hiệu
quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền mục đích, ý
nghĩa tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV giúp tổ viên tạo nguồn hỗ
trợ cho việc trả nợ, lãi tiền vay và tạo lập dần vốn tự có.
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c) Chỉ đạo Hội đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tổ chức
Hội thi “Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ năm 2022” và Cuộc thi “Tìm hiểu lịch
sử 20 năm hình thành và phát triển NHCSXH” chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày
thành lập NHCSXH.
d) Chỉ đạo tổ chức Hội nhận ủy thác cấp huyện, xã phối hợp chặt chẽ với
NHCSXH các cấp thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm
2021. Phối hợp với NHCSXH tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức tổng kết,
đánh giá thực trạng nợ trên địa bàn, đề xuất các giải pháp xử lý các vấn đề phát
sinh trên địa bàn trên cơ sở kết quả rà soát, đối chiếu, phân loại nợ thuộc tổ chức
Hội quản lý.
e) Hội nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả
lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, 126/NQ-CP và Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh
phủ.
f) Đoàn thanh niên tỉnh phối hợp với NHCSXH xây dựng Đề án hỗ trợ vốn
vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình giai đoạn 2023 – 2025.
g) Chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông thông
tin zalo của NHCSXH; yêu cầu Ban quản lý Tổ TK&VV tuyên truyền, phổ biến,
hướng dẫn cho tổ viên cài đặt và sử dụng kênh thông tin zalo của NHCSXH để
kịp thời thông tin hoạt động tín dụng chính sách đến người dân.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây
dựng Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, phần nội dung thực
hiện về các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó
khăn, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chế độ tín dụng ưu đãi hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua NHCSXH.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành chính
sách cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ nguồn vốn ngân sách UBND tỉnh ủy thác
sang NHCSXH nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, tạo đà cho
phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, du lịch … giải quyết việc
làm, giúp họ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
5. Sở Tài chính
Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí
nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang NHCSXH để thực hiện Kế hoạch giảm
nghèo giai đoạn 2022 – 2025 theo quy định và bổ sung nguồn vốn cho vay đối với
cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do đại dịch Covid19 phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.
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6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định
một số chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, gắn
hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách UBND tỉnh ủy thác sang
NHCSXH để thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông
nghiệp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
7. UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị có liên quan phối hợp
chặt chẽ với NHCSXH triển khai kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng các chương
trình tín dụng chính sách, nhất là các chương trinh tín dụng chính sách theo Nghị
quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh
tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2015/QH15 của Quốc Hội về chính
sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát hộ nghèo,
cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm
nghiệp có mức sống trung bình để tạo điều kiện cho các đối tượng được kịp thời
tiếp cận vay vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH.
- Chỉ đạo các cơ quan ban ngành của huyện; các tổ chức chính trị xã hội
nhận ủy thác; UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với NHCSXH
huyện, thành phố củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn./.
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- HĐQT NHCSXH Việt Nam;
- Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh;
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện, TP;
- Phòng giao dịch NHCSXH huyện, TP;
- Lưu: VT, VP5, VP6.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Tống Quang Thìn
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