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Ngày 10/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 

06-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó giao 

các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực 

thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40 và Kết luận này. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Công văn 

số 4651/VPCP-KTTH ngày 12/7/2021 của Văn phòng Chính phủ giao Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quán triệt, thực hiện đầy đủ Kết 

luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, NHNN đã xây dựng, trình 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về 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. Trên cơ sở báo cáo của 

các Bộ, ngành, địa phương và NHCSXH, NHNN đã tổng hợp tình hình, kết quả 

triển khai Quyết định 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. 

NHNN xin kính trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, tổ chức, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và Quyết định 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  

- Về phía các Bộ, ngành cơ quan Trung ương: Bám sát nội dung Chỉ thị 

số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các 

nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các 

Bộ, ngành đã chủ động rà soát, tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng 
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chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trong thực hiện cho vay 

đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

- Về phía chính quyền địa phương: Ngay khi Kết luận số 06-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng được ban hành, tỉnh ủy/thành ủy, UBND của các 

tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg 

đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW đến 

toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, địa phương; trong đó tiếp 

tục nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối 

với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thực hiện các giải pháp tăng cường 

nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội, nâng cao năng lực trong hoạt động 

tín dụng chính sách xã hội của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp. UBND 

các cấp đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội 

trong việc đảm bảo thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông 

thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.  

- Về phía NHCSXH: Ngay khi Kết luận số 06-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng được ban hành, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã ban hành 

Nghị quyết số 339-NQ/ĐU ngày 11/8/2021 đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp chủ yếu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và Quyết 

định số 1630/QĐ-TTg trong thời gian tới. Đồng thời, Thống đốc NHNN - Chủ 

tịch Hội đồng quản trị NHCSXH đã ban hành văn bản số 70/CV-HĐQT ngày 

27/10/2021 gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục dành sự 

quan tâm đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, thông qua việc lãnh đạo, 

chỉ đạo các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt 

chẽ với NHCSXH trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, 

ưu tiên bố trí vốn ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ và tạo điều kiện cho NHCSXH hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và Nhà nước giao. 

II. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 1630/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ trong năm 2021 

1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 

- Các Bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện phổ biến, 

quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng đến toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và 

người lao động thuộc đơn vị quản lý, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị 

trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng 

trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, 

giảm nghèo bền vững. Thông qua việc phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 

40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các công 

chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có 

liên quan đến tín dụng chính sách xã hội nắm được tinh thần, nội dung chỉ đạo 
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của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

tín dụng chính sách xã hội, từ đó có những đề xuất, tham mưu với cấp có thẩm 

quyền bổ sung, sửa đổi, ban hành các cơ chế chính sách về tín dụng chính sách 

xã hội đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực do ngành quản lý. Công tác thông 

tin, tuyên truyền về việc triển khai Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW 

và các văn bản của Đảng ủy, UBND các cấp đã được nhiều cơ quan thông tấn 

báo chí Trung ương và địa phương tập trung đưa tin, nhằm thông tin đầy đủ, kịp 

thời tới các tầng lớp nhân dân về nội dung của Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 

06-KL/TW. 

- NHCSXH đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 

10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-

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

nhằm quán triệt và triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn 

hệ thống. Bên cạnh đó, NHCSXH đã phối hợp với các cơ quan báo chí để thông 

tin, tuyên truyền về nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, 

Quyết định số 1630/QĐ-TTg và các văn bản của cấp ủy đảng, chính quyền địa 

phương các cấp nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời tới các tầng lớp nhân dân. 

NHCSXH đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Cuộc thi tìm 

hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW, gắn với nghiệp vụ chuyên 

môn và pháp luật về Công đoàn với sự tham gia của 136.699 lượt người. 

2. Về tăng cường sự chỉ đạo của các cơ quan Chính phủ và chính 

quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội 

2.1. Về phía các cơ quan Chính phủ 

2.1.1. Các Bộ, ngành đã quan tâm, tham mưu, trình Quốc hội, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt 

động tín dụng chính sách xã hội như: xử lý các vấn đề liên quan đến nguồn vốn 

hoạt động, sử dụng vốn của NHCSXH, góp phần bảo đảm tính ổn định, chủ 

động trong nguồn vốn cho vay thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, 

cụ thể: bố trí đầy đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý; vốn cấp 

thực hiện các chương trình tín dụng cho NHCSXH; phê duyệt hạn mức bảo lãnh 

phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội; 

đôn đốc các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH theo 

quy định; ban hành một số chính sách tín dụng triển khai tại NHCSXH; điều 

chỉnh giảm lãi suất các chương trình tín dụng chính sách để kịp thời hỗ trợ 

khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… 

2.1.2. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương với tư cách là thành viên 

HĐQT NHCSXH đã tổ chức triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động 

của NHCSXH để có chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt 

động của ngân hàng. 

2.2. Về phía chính quyền địa phương 

- Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tổ chức thực hiện tốt chủ 

trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, gắn với phát 
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triển nông nghiệp, nông thôn, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, 

góp phần giảm nghèo bền vững. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, tín dụng chính sách xã hội 

của Nhà nước với người dân được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm 

và thường xuyên được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng thông qua việc phối 

hợp với Ủy ban MTTQ các cấp, các cơ quan báo đài, các tổ chức chính trị - xã 

hội. Thông tin về chính sách tín dụng ưu đãi còn được công khai tại các Điểm 

giao dịch xã của NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền thông qua 

họp giao ban, sinh hoạt chi hội và trong quá trình sinh hoạt tại các Tổ Tiết kiệm 

và Vay vốn. 

- Cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời bổ sung, củng cố, kiện toàn 

Ban đại diện các cấp giúp cho hoạt động của Ban đại diện được thông suốt, tăng 

cường hoạt động kiểm tra, giám sát tại cơ sở để kịp thời khắc phục những tồn 

tại, sai sót. Chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có 

hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã 

hội. 

- Chỉ đạo tổ chức điều tra, xác định đối tượng được vay vốn tín dụng chính 

sách, thực hiện tốt chủ trương huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội 

gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc 

làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tại địa phương. 

- Tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ 

được giao, cụ thể: Quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; hỗ trợ phương 

tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; bổ sung, xác nhận đối tượng vay vốn; thường 

xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng … 

- Chỉ đạo các cơ quan, sở, ban, ngành liên quan thực hiện phối hợp với 

NHCSXH trong hoạt động kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với 

hoạt động cho vay, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách.  

- Thường xuyên đào tạo, quan tâm nâng cao năng lực nghiệp vụ, đạo đức 

nghề nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ thực hiện tín 

dụng chính sách; phối hợp với các đơn vị tại địa phương tổ chức đào tạo, tập 

huấn kỹ năng làm việc cho ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, cán bộ hội 

đoàn thể nhận ủy thác các cấp. 

- Ngoài ra, các địa phương còn tạo điều kiện để NHCSXH tổ chức thực 

hiện điểm giao dịch và công tác giao dịch tại xã như bố trí địa điểm giao dịch tại 

trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị làm việc; cử 

lực lượng bảo vệ tài sản của ngân hàng; tạo điều kiện cấp đất xây dựng trụ sở 

phòng giao dịch của ngân hàng... 

3. Về nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội 

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức - chính trị 

xã hội ban hành các văn bản chỉ đạo Ban Thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cấp Hội, đoàn thể để triển khai của Chỉ thị số 
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40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư như: Văn bản số 

3196/MTTW-BTT ngày 8/11/2021 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; Văn bản số 3342-CV/HNDTW ngày 12/10/2021 Hội Nông dân Việt 

Nam ban hành; Văn bản số 195/CCB-KT ngày 24/6/2021 của Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam; Kế hoạch số 1117/KH-ĐCT ngày 22/9/2021 của Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam; Kế hoạch số 458-KH/TWĐTN-VYSC ngày 30/11/2021 của  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm hơn 

đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, phối hợp với các sở, ban, ngành 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường 

chức năng giám sát cộng đồng đối với việc triển khai chủ trương, chính sách của 

Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như đối với hoạt động 

tín dụng chính sách tại NHCSXH. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức 

chính trị - xã hội đã chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực 

hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao 

chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động tại những địa bàn còn chưa tốt; nhất 

là việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, 

trong đó, tập trung hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn đúng quy định; đôn 

đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn 

người vay sử dụng vốn hiệu quả; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, 

Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội…  

- Công tác phối hợp giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận 

ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng ủy thác ngày càng được nâng 

cao. NHCSXH phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu, rà soát, 

xây dựng Văn bản thỏa thuận mới thay thế Văn bản thoả thuận số 3948/VBTT 

về ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để thực hiện từ 

năm 2022, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới. Hiện nay, NHCSXH thực 

hiện tổ chức giao dịch tại 10.436 Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND cấp xã, 

phường, thị trấn; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - 

xã hội quản lý gần 170 nghìn Tổ Tiết kiệm và Vay vốn hoạt động tại thôn, ấp, 

bản, làng đã góp phần công khai được các chính sách tín dụng của Nhà nước, 

danh sách hộ vay vốn và các quy trình thủ tục của NHCSXH; người vay giao 

dịch trực tiếp với NHCSXH vào ngày cố định hàng tháng để vay vốn, trả nợ, gửi 

tiền tiết kiệm, trước sự chứng kiến của cán bộ tổ chức chính trị -xã hội, Tổ 

trưởng Tổ TK&VV và chính quyền địa phương. Qua đó, đã tạo được lòng tin 

của nhân dân đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của 

NHCSXH; chính quyền cơ sở cũng có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với người 

dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc của người dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự và an toàn 

xã hội tại cơ sở. 

- Tại các tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương và các ngành liên quan 

đã phối hợp với NHCSXH chi nhánh tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, 

chuyển giao khoa học kỹ thuật, công tác khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn 

xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh điển hình đến người dân; vận động tuyên 



6 

 

truyền người dân tham gia các mô hình sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho 

hộ vay nâng cao kiến thức làm ăn, sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần tăng 

thu nhập, cải thiện đời sống. 

4. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH  

4.1. Các Bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương các cấp triển 

khai các giải pháp tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn cho 

NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội:  

- Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính 

sách xã hội cho người nghèo và đối tượng chính sách khác, Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đã 

luôn quan tâm đến việc huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng 

nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội. Trong 

năm 2021, ngân sách trung ương đã cấp vốn cho NHCSXH đạt 2.502 tỷ đồng 

(trong đó, cấp vốn điều lệ là 752 tỷ đồng, vốn cho vay nhà ở xã hội là 1.000 tỷ 

đồng, cấp bù tín dụng chính sách là 750 tỷ đồng). 

Đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 257.500 tỷ đồng, tăng 

23.955 tỷ đồng (+10,25%) so với cuối năm 2020, trong đó: (i) Vốn ngân sách 

nhà nước: 39.384 tỷ đồng; (ii) Nhận tiền gửi 2% của các tổ chức tín dụng Nhà 

nước: 90.500 tỷ đồng; (iii) Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: 

39.230 tỷ đồng; (iv) Vốn vay NHNN, vay và nhận ủy thác nước ngoài: 11.567 tỷ 

đồng; (v) Huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trên thị trường: 41.9639 tỷ 

đồng; (vi) Nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 24.600 tỷ đồng; (vii) 

Nguồn vốn khác và các quỹ: 11.480 tỷ đồng. 

- Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính 

sách xã hội thông qua việc đôn đốc các ngân hàng thương mại nhà nước duy trì 

2% số dư tiền gửi tại NHCSXH, triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết 

số 126/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19, NHNN đã sẵn sàng hỗ trợ nguồn vốn tái cấp vốn (tối đa 7.500 tỷ 

đồng) cho NHCSXH để thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19. 

- Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục, quan tâm bố trí nguồn 

lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho 

vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; hỗ trợ về cơ sở vật 

chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt 

động của NHCSXH. Trong năm 2021, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương 

đạt 24.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,5% tổng nguồn vốn, tăng 4.285 tỷ đồng. 

Đến nay, 63/63 chi nhánh có vốn ủy thác địa phương tăng so với năm 2020; 

61/63 chi nhánh đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2021.  

- Công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo 

được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo. Các sở, ban, ngành tại 
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địa phương phối hợp với các tổ chức, hội, đoàn thể, NHCSXH lồng ghép hoạt 

động tín dụng chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư…để 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh 

điển hình, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. 

4.2. Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của NHCSXH 

và hiệu quả các chương trình tín dụng:  

- Kết quả hoạt động tín dụng năm 2021: Trong năm 2021, tổng doanh số 

cho vay đạt gần 80 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 08 nghìn tỷ đồng so với năm 2020, 

với trên 02 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác 

được vay vốn. Đến 31/12/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách 

đạt 247.800 tỷ đồng, tăng 21.604 tỷ đồng (+9,6%) so với cuối năm 2020, trong 

đó dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng 

Chính phủ giao đạt 209.955 tỷ đồng, tăng 15.550 tỷ đồng (+8%) so với năm 

2020, với gần 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách 

đang vay vốn.  

Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 100% xã, phường, thị 

trấn trên cả nước; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới... NHCSXH 

đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu 

và đủ điều kiện được tiếp cận vốn tín dụng chính sách  một cách thuận lợi và kịp 

thời. Hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH trong năm 2021 đã góp phần 

giúp trên 1,8 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 607 

nghìn lao động; giúp trên 02 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay 

vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; trên 37 nghìn học sinh, sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 1.346 nghìn công trình 

nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, trên 7,2 nghìn căn nhà cho hộ 

nghèo, hộ thu nhập thấp và các hộ gia đình chính sách khác... 

- Xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030: Thực 

hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10159/VPCP-KTTH ngày 

03/12/2020 về việc nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai 

đoạn 2021-2030, NHCSXH đã phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập các 

Đoàn khảo sát liên ngành (có đại diện các Bộ, ngành, như: Văn phòng Chính 

phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, NHNN, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, 04 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy 

thác) và tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển 

NHCSXH giai đoạn 2011-2020. 

Ngày 08/10/2021, Thống đốc NHNN - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

NHCSXH đã ký văn bản số 68/TTr-HĐQT trình Thủ tướng Chính phủ Chiến 

lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030. Hiện nay, NHCSXH đang tiếp 

tục tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để bổ sung và 

hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Công tác kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT 

và Ban đại diện HĐQT các cấp: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 

việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH 
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cấp huyện, đến nay đã có 10.574/10.599 xã (đạt tỷ lệ 99,8%) bổ sung Chủ tịch 

UBND cấp xã vào Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện, góp 

phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động tín 

dụng chính sách tại cơ sở, đồng thời thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của 

tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết 

việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Bên 

cạnh đó, trong năm 2021, Thống đốc NHNN - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

NHCSXH đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định về kiện toàn 

Hội đồng quản trị đối với thành viên thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Hội 

Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

- Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề 

nghiệp cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động: Trong năm 2021, 

NHCSXH đã tổ chức tập huấn cho 488.665 lượt người lao động, đạt 97% kế 

hoạch năm và tổ chức thành công các khóa đào tạo cho cán bộ NHCSXH với 

tổng số 23 lớp cho 1.697 học viên, hoàn thành kế hoạch năm 2021. Bên cạnh đó, 

luôn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động, 

nhất là cán bộ công tác tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản khó khăn, vùng 

đồng bào dân tộc miền núi, biên giới, hải đảo. 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Trong năm 2021, NHCSXH đã 

kiểm tra toàn diện đối với 13/13 chi nhánh tỉnh, thành phố, đạt 100% kế hoạch 

kiểm tra kiểm soát năm 2021; chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố kiểm tra 

toàn diện và kiểm tra việc khắc phục sau kiểm tra 558/558 đơn vị trực thuộc đạt 

100% kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát từ xa, tổ chức phân tích, 

đánh giá các chỉ tiêu để chỉ đạo chi nhánh các tỉnh, thành phố chấn chỉnh kịp 

thời những tồn tại, sai sót, vi phạm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đặc 

biệt đối với những đơn vị có chất lượng hoạt động còn hạn chế. Thường xuyên 

đôn đốc, theo dõi các chi nhánh thực hiện giám sát từ xa, tự rà soát, phân tích và 

chỉnh sửa, khắc phục tồn tại, sai sót theo các chỉ tiêu giám sát nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động của các chi nhánh.  

- Chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã: NHCSXH 

luôn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín 

dụng, cụ thể: Nghiên cứu, ban hành, sửa đổi, bổ sung, đảm bảo đồng bộ các cơ 

chế, quy trình nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội 

củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn 

tại cơ sở; phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội 

nhận ủy thác tăng cường giám sát quá trình sử dụng vốn vay nhằm hạn chế phát 

sinh nợ quá hạn và xử lý kịp thời các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách 

quan; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức và nguyên tắc có vay - 

có trả cho người dân; chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa 

phương các cấp, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát, kiểm tra, 

đôn đốc, làm tốt công tác thu nợ đến hạn. Đến nay, tổng nợ quá hạn và nợ 

khoanh là 1.739 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,70% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 

là 595 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,24% trên tổng dư nợ, nợ khoanh là 1.146 tỷ đồng, 
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chiếm 0,46%. Các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn duy trì hoạt động nề nếp, ổn định, 

Tổ Tiết kiệm và Vay vốn xếp loại Tốt chiếm 84,7%, xếp loại Khá chiếm 9,87%. 

- Công tác kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị nhận ủy 

thác: Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp đã chủ động xây dựng 

kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác và tổ chức thực hiện. NHCSXH 

các cấp đã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác thông 

qua chương trình kiểm tra toàn diện, chương trình phối hợp kiểm tra với các tổ 

chức chính trị - xã hội. Qua kiểm tra, các cấp Hội, đoàn thể nhận ủy thác đã thực 

hiện đúng các nội dung ủy thác đã ký kết với NHCSXH, quản lý tốt nguồn vốn 

tín dụng chính sách nhận ủy thác, người vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục 

đích, chấp hành trả nợ gốc, lãi và tích cực tham gia hoạt động tiền gửi tổ viên để 

thực hành tiết kiệm. Trong năm 2021, Hội Phụ nữ các cấp đã kiểm tra giám sát 

được trên 300 huyện, trên 5 ngàn lượt xã, với trên 50 ngàn lượt tổ và trên 600 

ngàn lượt thành viên vay vốn; Hội Nông dân các cấp thực hiện được trên 9 ngàn 

cuộc kiểm tra với trên 16 ngàn đơn vị được kiểm tra (gồm Hội cấp huyện, xã, Tổ 

Tiết kiệm và Vay vốn và hộ vay vốn Ngân hàng). 

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng 

chính sách xã hội  

Trong năm 2021, các Bộ, ngành đã tích cực tham mưu, trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành, sửa đổi nhiều cơ chế chính sách tín dụng tại NHCSXH 

như: 

5.1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với NHNN, 

các Bộ, ngành liên quan và NHCSXH: (i) Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021, trình 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021, 

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 về việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19, trong đó có chính sách cho vay hỗ trợ người sử dụng lao 

động trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho người lao động; (ii) Trình 

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

giảm nghèo bền vững đến năm 2030. 

5.2. NHNN chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và NHCSXH 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định: (i) Quyết định số 

02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định 

số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối 

với hộ mới thoát nghèo để làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện chương trình 

cho vay đối với hộ mới thoát nghèo sau năm 2020; (ii) Quyết định số 1630/QĐ-

TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 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. Ngoài ra, trong năm 

2021, NHNN đã chủ trì ban hành 02 Thông tư liên quan đến hoạt động tín dụng 
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chính sách xã hội tại NHCSXH: (i) Thông tư số 21/2021/TT-NHNN ngày 

28/12/2021 quy định về việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi 

tại NHCSXH; (ii) Thông tư số 10/2021/TT-NHNN ngày 21/7/2021 quy định về 

tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. 

5.3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 phê duyệt 

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến 2030, tầm nhìn đến 

2045 theo làm cơ sở tiếp tục rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung chính sách tín 

dụng nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. 

5.4. Ủy ban Dân tộc chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025, trong đó quy định một số chính 

sách tín dụng triển khai thông qua NHCSXH như: chính sách tín dụng hỗ trợ đất 

ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, đầu tư, phát triển vùng dược liệu quý. 

5.5. Bộ Tài chính chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 

50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 và đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét 

đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg 

về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. 

5.6. Bộ Xây dựng đã: (i) Chủ trì, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 

49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở 

xã hội; (ii) Ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BXD  ngày 16/8/2021 hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Nghị định số 

49/2021/NĐ-CP; (iii) Có Văn bản số 2671/BXD-QLN ngày 14/7/2021 báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc bố trí nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội 

theo quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 

xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nguồn vốn vay ưu đãi nhà 

ở xã hội vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  

5.7. Hội đồng quản trị NHCSXH trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: (i) 

Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 về việc giảm lãi suất cho vay các 

chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH nhằm hỗ trợ người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; (ii) Quyết 

định số 532/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội theo 

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

5.8. Ngoài ra, hiện nay, NHCSXH đang xây dựng kế hoạch tổ chức, phối 

hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố thực hiện tổng kết 20 năm thực triển khai chính sách tín dụng ưu đãi 

đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 
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78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ tại từng địa phương để đề xuất 

cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

(Tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm vụ cụ thể được phân công tại 

Quyết định số 1630/QĐ-TTg theo Phụ lục đính kèm) 

III. Về hạn chế, khó khăn, vướng mắc  

- Nguồn lực để thực hiện một số chương trình tín dụng chính sách còn hạn 

chế so với nhu cầu thực tế của các đối tượng chính sách; ngân sách nhà nước cấp 

vốn một số chương trình tín dụng chính sách chưa kịp thời. Hiện nay, có một số 

chương trình tín dụng chính sách có thời hạn cho vay dài, nhưng chưa cân đối 

được nguồn lực tương ứng.  

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 

18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà 

nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, 

trong đó khống chế hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho 

NHCSXH tối đa bằng nợ gốc trái phiếu đến hạn trong năm; NHCSXH đã tích 

cực thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tuy nhiên nguồn vốn huy động 

từ tổ chức và dân cư chủ yếu là ngắn hạn, trong khi NHCSXH chủ yếu cho vay 

trung, dài hạn, do đó, có thể dẫn đến rủi ro về kỳ hạn cho NHCSXH. 

- Bên cạnh những tỉnh, thành phố quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác sang 

NHCSXH, thì vẫn còn một số địa phương dành nguồn lực từ ngân sách để cho 

vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn còn hạn chế, 

chưa tương xứng với tiềm năng. 

- Hoạt động ủy thác của một số hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp 

xã chất lượng chưa cao, chưa phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền 

địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; chưa làm tốt công 

tác hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, tuyên truyền cho hộ vay 

thói quen dành dụm tiết kiệm, tạo lập vốn tự có và đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, 

nợ quá hạn. 

- Tại một số nơi, công tác phối hợp giữa các hoạt động khuyến nông, 

khuyên lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản 

phẩm của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các 

tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động tín dụng chính sách chưa được gắn kết, 

dẫn đến một bộ phận người nghèo sử dụng vốn vay chưa hiệu quả, chưa thoát 

nghèo bền vững.  

- Diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, hạn hán, 

mưa lũ, sạt lở đất, xâm nhập mặn và đặc biệt đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng 

lớn đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, ảnh hưởng đến 

chất lượng tín dụng chính sách tại NHCSXH. Do ảnh hưởng của dịch Covid – 

19, đến nay, toàn hệ thống NHCSXH có 1.169 người vay, 10 tổ trưởng Tổ Tiết 

kiệm và Vay vốn đã tử vong, nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh tái nghèo cần tiếp 

tục được giúp đỡ vốn để khắc phục sản xuất, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã 

hội. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 
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Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, NHCSXH, các địa phương, NHNN 

tổng hợp một số kiến nghị như sau: 

1. Đối với Quốc hội 

Đề nghị Quốc hội xem xét, bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để 

hỗ trợ cho các địa phương trong việc hỗ trợ các đối tượng theo quy định tại Điều 

49 Luật Nhà ở năm 2014; bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương cho 

NHCSXH để cho vay các chính sách nhà ở xã hội và cấp bù cho NHCSXH, các 

ngân hàng thương mại tham gia cho vay nhà ở xã hội. 

2. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành 

- Chính phủ, các Bộ, ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo đối với tín 

dụng chính sách, tập trung các nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội có 

nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào một đầu mối là NHCSXH; báo cáo cấp có 

thẩm quyền mở rộng hạn mức phát hành trái phiếu NHCSXH được Chính phủ 

bảo lãnh để tập trung nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội. 

- Phê duyệt kế hoạch tăng trưởng dư nợ vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà 

nước năm 2022 cho NHCSXH. 

- Sớm phê duyệt một số cơ chế, chính sách tín dụng chính sách xã hội sẽ 

được triển khai trong giai đoạn tiếp theo như: 

(i) Phê duyệt Chiến lược Phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030 làm cơ 

sở nghiên cứu xây dựng, ban hành, hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ 

chức, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH. 

(ii) Phê duyệt đề xuất xây dựng Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số làm cơ sở để NHNN xây dựng, trình ban hành Nghị định. 

(iii) Sau khi Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022-2023 

được phê duyệt, đề nghị các Bộ, ngành sớm ban hành văn bản hướng dẫn để 

NHCSXH triển khai thực hiện. 

- Sửa đổi, bổ sung, tiếp tục triển khai một số chính sách tín dụng như:  

(i) Chính sách tín dụng về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 

trong đó xem xét nâng mức cho vay tối đa (từ 10 triệu đồng/công trình lên 20 

triệu đồng/công trình) và mở rộng đối tượng cho vay đầu tư xây dựng công trình 

nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn bao gồm hộ dân, doanh nghiệp, hợp 

tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập. 

(ii) Nghiên cứu, sửa đổi Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối 

với học sinh, sinh viên. 

(iii) Nâng mức cho vay tối đa chương trình tín dụng đối với hộ sản xuất 

kinh doanh vùng khó khăn từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ để tạo điều 

kiện cho hộ vay đầu tư sản xuất, kinh doanh và nâng thời hạn cho vay tối đa lên 

10 năm để phù hợp với quá trình sinh trưởng, phát triển của các đối tượng đầu tư 

dài hạn. 

3. Đối với NHCSXH 
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- Chủ động tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền 

địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 

06-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ theo kế hoạch đã đề ra. 

- Tổ chức, phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện 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 4/10/2002 của Chính phủ tại từng địa phương để 

đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

- Chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả; 

nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác và phối hợp với các tổ chức chính trị - 

xã hội phát triển xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh giúp giảm nghèo và các 

sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát định kỳ, đột xuất đối với đơn vị nhận ủy thác để phát hiện tồn tại, có 

kiến nghị, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, hướng dẫn các tổ chức chính trị xã hội 

nhận ủy thác các cấp, các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn về quy trình, nghiệp vụ tín 

dụng chính sách để phối hợp triển khai tại cơ sở. 

- Thường xuyên kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 

Hội đồng quản trị và Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, chủ động thực hiện việc huy động, quản lý và sử 

dụng vốn có hiệu quả. 

4. Đối với chính quyền địa phương 

- Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện hiệu quả hơn nữa 

Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg. 

Trong đó cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH 

bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tiếp tục 

hỗ trợ về cơ sở vật chất, nhân lực, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc 

nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH; tổ chức điều tra, rà soát, xác 

định, bổ sung và xác nhận đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội kịp 

thời làm cơ sở để NHCSXH cho vay; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp 

nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.  

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc 

quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Xây dựng, lồng ghép mô 

hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương với 

việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách 

xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính 

sách xã hội. 
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- Căn cứ vào kế hoạch xây dựng nhà ở của địa phương, UBND cấp tỉnh 

chỉ đạo lập kế hoạch bổ sung vốn đầu tư công trung hạn trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt để đảm bảo bố trí nguồn vốn cho việc đầu tư công xây dựng 

nhà ở trên địa bàn. 

5. Đối với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

- Tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

của Đảng và 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 xã hội khác. Tập trung nguồn 

vốn tạm thời nhàn rỗi vào NHCSXH (đặc biệt nguồn vốn ngày vì người nghèo) 

để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội trong công 

tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận tổ quốc và các 

tổ chức đoàn thể, nâng cao vai trò giám sát với cơ quan quyền lực Nhà nước; 

vận động nhân dân giám sát; tự mình giám sát. Qua đó góp ý, kiến nghị cho các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác điều 

hành, quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương nhất là lĩnh 

vực an sinh xã hội. 

- Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo tổ chức hội các cấp thực hiện tốt 

các nội dung công việc ủy thác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn 

đốc hoạt động của cấp dưới, đặc biệt trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt 

động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, công tác bình xét cho vay. Chú trọng công 

tác đào tạo tập huấn; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc củng cố, nâng 

cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. 

NGÂN HÀNG  NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
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PHỤ LỤC 

TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ ĐƯỢC PHÂN CÔNG  

TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1630/QĐ-TTG NGÀY 28/9/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Thời gian 

thực hiện 

Tiến độ thực hiện 

1.  Nghiên cứu, đề xuất trình cấp có 

thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi 

cho NHCSXH mở rộng huy động 

vốn để thực hiện các chương trình 

tín dụng chính sách thông qua biện 

pháp nâng hạn mức phát hành trái 

phiếu được Chính phủ bảo lãnh 

Bộ Tài chính Sau khi 

Chiến lược 

phát triển 

NHCSXH 

được cấp có 

thẩm quyền 

phê duyệt 

Hiện nay để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan báo cáo Bộ 

Chính trị và Quốc hội xem xét nâng hạn mức phát hành 

trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để mở rộng nguồn vốn 

thực hiện một số chương trình tín dụng ưu đãi tại 

NHCSXH. 

2. Rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ về việc nghiên cứu, sửa đổi các 

văn bản liên quan đến hoạt động 

của NHCSXH: Quy định về chính 

sách tín dụng đối với người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác 

(Nghị định số 78/2002/NĐ-CP), cơ 

chế quản lý tài chính, cơ chế xử lý  

nợ bị rủi ro 

Bộ Tài chính Sau khi 

Chiến lược 

phát triển 

NHCSXH 

được cấp có 

thẩm quyền 

phê duyệt 

- Về sửa đổi Nghị định số 78/2002/NĐ-CP: Bộ Tài chính 

đã có các văn bản đề nghị NHCSXH báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Trên 

cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 

78/2002/NĐ-CP do NHCSXH tổ chức thực hiện, Bộ Tài 

chính sẽ xem xét, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 

78/2002/NĐ-CP. 

- Về cơ chế quản lý tài chính: Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, 

xem xét việc sửa đổi tổng thể cơ chế quản lý tài chính của 

NHCSXH sau khi NHNN trình Chính phủ ban hành Nghị 

định về tổ chức và hoạt động của NHCSXH. 

- Về cơ chế xử lý nợ bị rủi ro: Trong thời gian tới, Bộ Tài 

chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế 

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, trong đó sẽ đưa toàn bộ 
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quy định về cơ chế xử lý nợ bị rủi ro vào Nghị định thay 

thế nêu trên và thực hiện sửa đổi cho phù hợp. 

3. Nghiên cứu, xây dựng trình Chính 

phủ ban hành Nghị định về tổ chức 

và hoạt động của NHCSXH 

NHNN Sau khi 

Chiến lược 

phát triển 

NHCSXH 

được cấp có 

thẩm quyền 

phê duyệt 

Hiện nay, NHNN đang phối hợp với NHCSXH để nghiên 

cứu, xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động của 

NHCSXH. Sau khi Chiến lược phát triển NHCSXH được 

phê duyệt và kết quả tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 

số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và 

các đối tượng chính sách khác, NHNN sẽ trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động 

của NHCSXH, làm cơ sở để xây dựng các cơ chế, chính 

sách liên quan đến hoạt động của NHCSXH. 

4. Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền 

về chính sách tín dụng ưu đãi thực 

hiện Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

NHNN Giai đoạn 

2021-2022 

NHNN đã có các Tờ trình Thủ tướng Chính phủ: số 

50/TTr-NHNN ngày 7/7/2021 và số 90/TTr-NHNN ngày 

3/11/2021 về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ 

về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, trong đó 

đề xuất TTCP thông qua đề xuất xây dựng Nghị định gồm 

5 chính sách tín dụng triển khai tại Ngân hàng chính sách 

xã hội (cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển 

đổi nghề và đầu tư vùng dược liệu quý) cho hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng 50% 

tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số tham gia 

vào các dự án dược liệu quý. Hiện nay NHNN đang tiếp 

tục phối hợp với VPCP để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề 

xuất xây dựng Nghị định để trình TTCP thông qua. 
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5. Rà soát hoàn thiện các quy định về 

cơ chế, chính sách liên quan đến hỗ 

trợ hộ nghèo về nhà ở, xây dựng 

nhà phòng, tránh bão, lụt, nhà ở 

vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu 

Long 

Bộ Xây dựng Giai đoạn 

2021-2022 
1. Đối với chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở: 

Ngày 9/12/2021, VPCP đã có Công văn số 8993/VPCP-

CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính 

phủ Lê Văn Thành, trong đó giao Bộ Xây dựng hoàn thiện 

dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ 

nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 

2021-2025, trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ Xây 

dựng đang hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông 

thôn giai đoạn 2021-2025 để xin ý kiến các Bộ, ngành, địa 

phương và các đối tượng có liên quan theo quy định của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Đối với chương trình xây dựng nhà ở phòng, tránh 

lũ lụt: 

Ngày 12/11/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 

số 9509/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài 

chính, NHNN kéo dài chương trình và nâng mức cho vay 

để hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Hiện 

nay, Bộ Xây dựng đã dự thảo Tờ trình và Quyết định của 

TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

48/2014/QĐ-TTg và gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và địa 

phương (lần 1 theo văn bản số 1406/BXD-QLN ngày 

28/4/2021, lần 2 theo văn bản số 2553/BXD-QLN ngày 

6/7/2021). 

Ngày 5/8/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 

5351/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Xây dựng chủ trì, 
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phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương xây dựng 

báo cáo tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây 

dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo 

Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg. 

Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 

3412/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh/thành phố đề nghị 

báo cáo tổng kết. Đến nay 13/13 tỉnh, thành phố và 

NHCSXH đã gửi báo cáo. Bộ Xây dựng đang tổng hợp ý 

kiến để hoàn thiện tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

3. Đối với chương trình nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng 

sông Cửu Long: 

Ngày 17/11/2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 

9606/VPCP-CN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng 

Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi, bổ sung các 

quy định về cơ chế, chính sách liên quan đến chương 

trình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng dự thảo Quyết định 

và có Văn bản số 3501/BXD-QLN ngày 1/9/2021 đề nghị 

Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định. Bộ Tư pháp đã 

tổ chức họp Hội đồng thẩm định và có Báo cáo thẩm định 

số 157/BCTĐ-BTP ngày 6/10/2021, theo đó, dự thảo 

Quyết định chưa đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ 

(với một số lý do về thẩm quyền ban hành chính sách, các 

vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách đã được 

giải quyết). 

6.  Rà soát, hoàn thiện chính sách về 

cho vay nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Giai đoạn 

2021-2022 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì trình 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1978/QĐ-

TTg ngày 24/11/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp 
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nước sạch và vệ sinh nông thôn đến 2030, tầm nhìn đến 

2045 theo làm cơ sở tiếp tục rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ 

sung chính sách tín dụng nước sạch vệ sinh môi trường 

nông thôn. 

7. Xây dựng chương trình hành động 

cụ thể của NHCSXH thực hiện Chỉ 

thị số 40-CT/TW và Kết luận số 

06-KL/TW của Ban Bí thư nhằm 

triển khai hiệu quả hoạt động tín 

dụng chính sách xã hội 

NHCSXH Sau khi 

TTCP ban 

hành Quyết 

định số 

1630/QĐ-

TTg 

NHCSXH đã xây dựng dự thảo chương trình hành động 

cụ thể thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-

KL/TW của Ban Bí thư, hiện nay đang tổ chức lấy ý kiến 

để hoàn thiện dự thảo. 

8. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 

ban hành Chiến lược phát triển 

NHCSXH giai đoạn 2021-2030, 

làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng, 

ban hành, hoàn thiện các quy định 

liên quan đến tổ chức, hoạt động tín 

dụng chính sách xã hội của 

NHCSXH 

NHCSXH Quý 

IV/2021 

Ngày 08/10/2021, Thống đốc NHNN - Chủ tịch Hội đồng 

quản trị NHCSXH đã ký văn bản số 68/TTr-HĐQT trình 

Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển NHCSXH giai 

đoạn 2021-2030. Hiện nay, NHCSXH đang tiếp tục tiếp 

thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan 

để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt. 

9. 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 4/10/2002 

của Chính phủ, đề xuất cơ quan có 

thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp 

NHCSXH Năm 2022 NHCSXH đang xây dựng kế hoạch tổ chức, phối hợp với 

các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh thành phố thực hiện tổng kết 20 năm thực 

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 4/10/2002 của Chính phủ tại từng 

địa phương. 
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