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BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 

đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo 
trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-HĐND ngày 23 tháng 10 năm 2020 của 
Thường trực HĐND huyện về giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách 
tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn để 
phát triển sản xuất, giải quyết việc làm góp phần thoát nghèo bền vững trên địa 
bàn huyện, giai đoạn 2016 – 2020. Qua giám sát tại các đơn vị và kiểm tra thực 
tế việc sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của các đối tượng; Thường trực HĐND 
huyện báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
UBND huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã 

triển khai đến UBND xã, nhân dân trên địa bàn huyện Kế hoạch số 
2857/UBND-KTTH ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực 
hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 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; Công văn số 112-CV/HU ngày 14/12/2015 của Huyện ủy Nam Trà 
My về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Ngoài ra, UBND huyện ban hành Công văn số 144/UBND-VP ngày 
26/12/2015 về triển khai chỉ thị số 48-CT/TU ngày 16/01/2015 của Ban Thường 
Vụ tỉnh Ủy về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; Kế hoạch số 
04/KH-UBND ngày 14/01/2020 về triển khai thực hiện Quyết định 4039/QĐ-
UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. Ban Đại diện Hội đồng 
quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành Công văn số 10/BĐD-NHCS 
ngày 29/6/2017 về việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo hoạt động tín dụng ưu đãi 
trên địa bàn.

2. Công tác tuyên tuyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi.
Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã 

phối hợp với các Hội, đoàn thể huyện tổ chức tập huấn và triển khai các chính 
sách tín dụng mới cho lãnh đạo Hội, đoàn thể xã với 857 lượt người tham gia. 
Ngoài ra, tại các đợt giao ban hằng tháng với UBND các xã đã lồng ghép tổ 
chức tập huấn, tuyên truyền cho 7.680 lượt người tham gia.
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II. Kết quả thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, giải quyết việc 
làm góp phần thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 -
2020:

Tổng nguồn vốn cho vay lũy kế đến 31/8/2020 là 165.911triệu đồng. 
Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 157.535 triệu đồng chiếm 94,95%, nguồn 
ngân sách tỉnh là 7.706 triệu đồng chiếm 4,64%% và nguồn vốn ngân sách 
huyện là 670 triệu đồng chiếm 0,41%. Tổng doanh số cho vay từ năm 2016 đến 
nay là 193.432 triệu đồng, thu hồi nợ là 125.308 triệu đồng tăng trưởng tuyệt đối 
là 68.124 triệu đồng. Các món vay đến hạn được tập trung thu hồi tiếp tục quay 
vòng vốn, không để tồn đọng, lãng phí vốn. Hệ số sử dụng vốn hàng năm tăng 
cao trên 99%.

Tổng dư nợ cho vay đến 31/8/2020 là 163.670 triệu đồng với 4.469 hộ 
vay, bình quân 1 hộ là 36,6 triệu đồng/hộ, tăng trưởng dư nợ so với đầu năm 
2016 là 68.124 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 71,3%. Tổng nợ xấu đến nay là 
749 triệu đồng chiếm tỷ lệ là 0,45%, trong đó nợ khoanh là 719 triệu đồng 
chiếm tỷ lệ là 0,44%, nợ quá hạn là 30 triệu đồng chiếm tỷ lệ là 0,002%. 

Nhìn chung, nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi này, đã giúp cho 2.480 hộ 
nghèo được vay vốn, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo của huyện; giúp 
cho 2.140 hộ nghèo thoát nghèo bền vững và 989 hộ mới thoát nghèo có vốn để 
sản xuất kinh doanh; giúp cho 153 hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố được vay 
vốn để làm nhà, giúp cho 330 lao động nhàn rỗi chưa có việc làm vay vốn để tạo 
công ăn việc làm; giúp cho 277 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa có đất 
để trồng trọt vay vốn để khai hoang đất và chuyển đổi nghề nghiệp; giúp cho 
1.025 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ vay vốn để phát triển kinh tế tại vùng đặc biệt 
khó khăn. Một số hộ vay vốn thoát nghèo tiêu biểu như: hộ bà Nguyễn Thị Sen 
thôn 1, xã Trà Dơn; hộ ông Lê Văn Đề thôn 1, xã Trà Dơn; hộ bà Hồ Thị Quyên 
thôn 01, xã Trà Don; hộ ông Nguyễn Văn Tới thôn 01 xã Trà Don ....

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm hẳn qua từng năm, năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo 
64.4%, đến 31/12/2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 37,37% (giảm 27,03%).

III. Những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chính sách tín dụng 
ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo:

- Đối tượng vay vốn chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số là những đối tượng thiếu hụt kiến thức về phương thức sản xuất kinh 
doanh, về trình độ dân trí... chính vì vậy việc sử dụng vốn tín dụng ưu đãi không 
tránh khỏi những rủi ro về con vật nuôi và cây trồng.

- Một số Hội, đoàn thể cấp xã nhận vốn ủy thác nhưng chưa quan tâm đến 
việc kiểm tra giám sát nguồn vốn, không phối hợp xử lý những tồn tại hạn chế 
trong việc triển khai tín dụng ưu đãi như Hội nông dân các xã: Trà Dơn, Trà 
Cang, Trà Tập; xã đoàn các xã Trà Leng, Trà Linh; Hội cựu chiến binh các xã: 
Trà Mai, Trà Cang và Hội phụ nữ xã Trà Cang. 



3

3

- Một số hộ vay vốn bỏ đi khỏi địa phương đã ảnh hưởng đến công tác 
quản lý vốn và đôn đốc thu hồi khi đến hạn. Thời tiết khắc nghiệt cộng với dịch 
bệnh bùng phát là nguyên nhân khách quan làm cho chăn nuôi, trồng trọt của 
các hộ vay còn bị ảnh hưởng. Một số hộ dân sử dụng nguồn vốn vay sai mục 
đích, hộ vay sử dụng vốn không hiệu quả. Do ý thức trách nhiệm của người dân 
còn hạn chế trong việc trồng trọt, chăn nuôi nên một số hộ vay vốn không phát 
huy được hiệu quả nguồn vốn.

- Địa bàn huyện Nam Trà My rộng, đường xá đi lại khó khăn nhưng cán 
bộ Phòng giao dịch lại ít (có 8 cán bộ biên chế), quản lý 4.469 hộ vay phân bổ 
35 thôn trên địa bàn huyện với dư nợ 163.670 triệu đồng. Vì vậy ít nhiều cũng 
ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ưu đãi.

IV. Kiến nghị của Thường trực HĐND huyện:
1. Đối với UBND huyện
- Nhu cầu vốn vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác còn 

rất lớn, đặc biệt là những hộ nghèo đăng ký thoát nghèo hằng năm. Nhưng 
nguồn vốn tín dụng ưu đãi cân đối từ Trung ương, tỉnh còn hạn chế. Đề nghị 
UBND huyện cân đối nguồn vốn, tăng định mức vốn ngân sách huyện hằng năm 
để có cơ sở đối ứng với Tỉnh và Trung ương. 

2. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi 

để nhân dân hiểu và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, sử dụng vốn đúng mục đích, 
có hiệu quả và thực hiện việc hoàn trả lãi và gốc đúng quy định. Đồng thời, rà 
soát, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác; kiện 
toàn chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm vay vốn để đưa hoạt động tín dụng 
chính sách ngày càng ổn định và bền vững nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tuyên truyền cho nhân dân biết về chính sách cho vay học sinh, sinh 
viên. Kịp thời thu hồi vốn, lãi suất, vận động tiết kiệm để giúp hộ vay vốn phát 
huy hiệu quả và tính nhân văn của chính sách.

3. Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có ý kiến đề nghị 
UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan liên kết hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật để 
phát triển sản xuất, định hướng việc bao tiêu sản phẩm, nhằm phát huy hiệu quả 
chất lượng tín dụng chính sách bền vững.

4. Các Hội, đoàn thể huyện: Trong giai đoạn tiếp theo hoạt động ủy thác 
cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục là một kênh dẫn vốn 
quan trọng để tín dụng chính sách xã hội phát triển theo hướng ổn định, tạo điều 
kiện tốt nhất cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác bảo đảm có nhu 
cầu, đủ điều kiện vay vốn để được thụ hưởng các chương trình tín dụng và tiếp 
cận với các dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp. Đề nghị các Hội, 
đoàn thể huyện, xã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc nhận vốn ủy thác và 
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của người dân.
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5. Đối với UBND các xã:
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của UBND các xã trong việc kiểm tra, 

giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, thuyết phục, động viên 
những hộ gia đình nâng cao ý thức trong việc thực hiện nghĩa vụ trả vốn vay, trả 
lãi đúng kỳ hạn. Chỉ đạo quyết liệt việc sử dụng vốn vay đúng mục đích xóa đói 
giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình.

- Phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong 
việc nâng cao công tác tuyên truyền chính sách tín dụng, bồi dưỡng chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn nhằm giúp hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác làm ăn có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả của Thường trực HĐND huyện về thực hiện 
chính sách tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo 
vay vốn để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm góp phần thoát nghèo bền 
vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020./.

Nơi nhận:                             
- TT UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã;                      
- Lưu VT.                                                                        

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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