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   HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

          BAN THƯỜNG VỤ 

 

             Số: 38/BTV-GĐXH-KT 
V/v triển khai các hoạt động ủy thác vốn vay 

Ngân hàng CSXH Quý I/2022 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Nam Định, ngày 21 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố 

Ngày 17/01/2022, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức hội nghị giao 

ban với các Hội đoàn thể để đánh giá kết quả triển khai thực hiện hoạt động ủy 

thác năm 2021 và quý IV/2022, thống nhất triển khai nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt 

là các hoạt động tập trung triển khai trong Quý I/2022, nội dung cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC QUÝ IV/2021 

1. Kết quả đạt được: 

- Về cho vay các chương trình: Tổng dư nợ các nguồn vốn ủy thác qua các 

cấp Hội là 1.512,8 tỷ đồng (tăng 111,4 tỷ đồng so với 31/12/2020), triển khai cho 

42.360 khách hàng vay vốn tại 1.271 Tổ TK&VV. 

- Về đôn đốc thu hồi gốc, lãi và xử lý nợ: Đến 31/12/2021, có 10/10 đơn vị đều 

có nợ quá hạn với tổng số tiền là 1.675 triệu đồng (chiếm 0,11%), trong đó có 08/10 

đơn vị phát sinh tăng NQH (huyện Hải Hậu tăng 144 triệu; huyện Ý Yên tăng 102,2 

triệu; huyện Trực Ninh tăng 92,4 triệu; huyện Giao Thủy tăng 68,3 triệu; huyện 

Nghĩa Hưng tăng 46,4 triệu; huyện Nam Trực tăng 36,8 triệu; huyện Vụ Bản tăng 

30,9 triệu; Thành phố tăng 10,3 triệu); có 02/10 đơn vị giảm NQH (Mỹ Lộc 32,4 triệu 

đồng ; Xuân Trường 1,3 triệu đồng) (có Phụ lục 1 kèm theo). 

- Về huy động tiết kiệm qua Tổ: 100% Tổ TK&VV đã vận động thành viên 

tham gia tiết kiệm được 92,3 tỷ đồng , tăng 11,5 tỷ đồng so với đầu năm, (có Phụ lục 

2 kèm theo). 

- Về công tác kiểm tra, giám sát: Ngay từ đầu năm Hội phụ nữ các cấp đã 

xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát. 

Trong quý, Hội LHPN các huyện tổ chức kiểm tra và đối chiếu dư nợ được 240 hộ 

vay vốn tại 121 Tổ TK&VV của 29 cơ sở Hội. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

* Đối với Hội LHPN huyện/thành phố: 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động ủy thác ở một số đơn vị chưa 

được quan tâm chú trọng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các giải 

pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác kiện toàn Tổ TK&VV chưa 

thực sự quyết liệt, tổ trung bình, yếu còn chậm được củng cố; 10/10 đơn vị còn 

NQH và NQH phát sinh tăng so với cùng kỳ năm trước. 
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* Đối với Hội LHPN các xã, phường, thị trấn: 

- Một số cơ sở Hội chưa phát huy tốt vai trò tham mưu cho chính quyền địa 

phương trong công tác xử lý nợ quá hạn, chưa thông báo kịp thời cho Ngân hàng 

những trường hợp hộ vay bỏ đi khỏi địa phương để có biện pháp giải quyết. 

- Việc lưu giữ sổ sách, hồ sơ của một số xã chưa khoa học, trách nhiệm của 

BTV đối với tổ được phân công phụ trách chưa cao; Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ 

của Tổ chưa đảm bảo. 

* Đối với Tổ VV&TK:  

- Công tác tuyên truyền, vận động tổ viên tham gia tiết kiệm của một số Tổ 

còn hạn chế, tỷ lệ tổ viên tham gia tiết kiệm đều hàng tháng còn thấp, công tác 

bình xét thiết lập hồ sơ cho vay còn sai sót, vẫn còn trường hợp cho vay chồng 

chéo, chưa giám sát tốt việc sử dụng vốn của các hộ vay sau 30 ngày nhận vốn. 

- Một số Tổ trưởng TK&VV chưa thực hiện tốt hợp đồng ủy nhiệm, hồ sơ sổ 

sách lưu giữ chưa đầy đủ, khoa học, sinh hoạt tổ chưa theo quy ước, chưa quyết liệt 

trong việc xử lý nợ chây ỳ, tìm kiếm thông tin hộ bỏ đi khỏi địa phương dẫn đến nợ quá 

hạn cao. Đến 31/12/2021, có 29 Tổ TK&VV do Hội quản lý có tỷ lệ nợ quá hạn trên 

2%; 20 tổ xếp loại trung bình, 01 tổ xếp loại yếu (Có phụ lục 3, 4 kèm theo).  

II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM QUÝ I/2022: 

Để hoạt động nhận ủy thác cho vay các nguồn vốn Ngân hàng CSXH trong 

năm 2022 đạt hiệu quả, Quý I/2022 đề nghị Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, 

thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện tốt một số hoạt 

động sau: 

1. Tập trung chỉ đạo cơ sở Hội nghiên cứu kỹ các nội dung thay đổi trong 

văn bản thỏa thuận số 11789/VBLT về việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác để ký kết với Ngân hàng chính sách xã hội hoàn 

thành trước ngày 25/01/2022, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung 

thỏa thuận giữa hai ngành. 

2. Tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện hiệu 

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

động, thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kết quả thực hiện 

hoạt động ủy thác trên địa bàn, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, 

thực hiện để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời. 

3. Phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thoát cận nghèo để làm cơ sở bình xét và đề 

nghị Ngân hàng CSXH xét duyệt, giải ngân các nguồn vốn tín dụng đảm bảo đúng 

đối tượng, kế hoạch đề ra. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của 

Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến cán bộ, hội viên phụ nữ và tầng 
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lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tuyên truyền 

nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đôn đốc trả 

nợ gốc, lãi đúng hạn, tích cực tham gia và nâng mức tiết kiệm hàng tháng thông 

qua tổ để giảm gánh nặng kinh tế trả nợ khi đến hạn. 

5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 theo văn bản thỏa 

thuận số11789/VBLT ngày 28/12/2021 của Ngân hàng chính sách xã hội Việt 

Nam quy định và Kế hoạch 07/KH-BTV ngày 28/12/2021 của Ban thường vụ Hội 

LHPN tỉnh đề ra. Nắm chắc tình hình hộ vay tại địa phương, tránh để hộ vay đi 

khỏi địa phương. Nâng cao vai trò quản lý, giám sát của tổ trưởng tổ vay vốn. 

7. Duy trì hoạt động giao dịch tại các đơn vị, chú trọng công tác tuyên 

truyền nhân dân phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý 

nguồn uỷ thác Ngân hàng CSXH; cơ chế chính sách và văn bản mới, ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số về sản phẩm cho vay, sản phẩm dịch vụ của 

Ngân hàng CSXH... cho cán bộ Hội các cấp, Tổ trưởng TK&VV. 

8. Phát hiện, giới thiệu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu phát triển kinh tế 

gia đình từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH để tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng và Website của Hội LHPN tỉnh. 

Nhận được công văn này, đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố tập trung  

triển khai hoạt động ủy thác Ngân hàng CSXH tại đơn vị đạt hiệu quả. Kịp thời 

tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động ủy thác  gửi về Hội LHPN tỉnh (qua Ban 

GĐXH- Kinh tế) và Email bichngan1972@gmail.com.  

Trong thực hiện, mọi vướng mắc xin liên hệ đ/c Phạm Thị Bích Ngần - Phó 

trưởng Ban GĐXH- Kinh tế (Hội LHPN tỉnh), điện thoại 0943.855.137./. 

 

Nơi nhận:   

- Thường trực, các Ban tỉnh Hội; 

- Chi nhánh NH CSXH tỉnh; 

- Như Kính gửi;  

- Lưu: KT-VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                 Nguyễn Thị Minh Hà 
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