
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TfNH QUANG TRI Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S&JJ1Z /KH-UBND Quáng Trj, ngày  51  thông ,14 nãm 2021 

KE HO1LCH 
Triên khai thiyc hin Chi th s 40-CT/TW ngãy 22/11/2014, Kt 1un s 06- 
KL/TW ngày 10/6/202 1 cüa Ban BI thir Trung uro'ng Bang và Quyt dlnh  s 
1630/QB-TTg ngãy 28/9/202 1 cüa Thu tuó'ng ChInh phü ye tang cuô'ng sr 

lãnh dio cüa Dãng dôi vó'i tin dyng chInh sách xã hi 

Thirc hin Quyt djnh s 1630/QD-TTg ngày 28/9/2021 cüa Thu tithng 
ChInh phU ban hành Kê hoach triên khai Chi thj so 40-CT/TW ngày 22/11/2014 
và Kêt 1un so 06-KL/TW ngày 10/6/2021 cüa Ban Bi thu Trung i.rang Dáng ye 
tang cung s,r länh dto cüa Dàng dôi vOi tin ding chInh sách xa hi; Chi thj so 

17-CT/TU ngày 29/12/202 1 cüa Tinh üy Quãng Trj ye thirc hin Kêt 1un so 06-
KL/TW ngày 10/6/202 1 cüa Ban BI thu Trung ucng Dãng; UBND tinh Quãng 
Trj ban hành kê hoch triên khai thirc hiên vOi các ni dung c11 the nhu sau: 

I. MUC BCH, YEU CAU 

1. Myc dIch: 

Nâng cao nhn thirc, trách nhim cüa các si, ban, ngành, doàn th cp 
tinh, chInh quyên các cap, can b, cong chüc, viên chrc và Nhân dan ye vai trô, 
vj tn và tam quan trçng cüa tin diing chInh sách xã hi trong qua trInh to chirc 
thirc hin di.thng lôi, chü triwng cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuôc 
ye tang tnthng kinh tê di dôi vói tiên b và cong bang xã hi, dam bâo an sinh 
xã hi, giãm nghèo ben vttng, xây drng nông thôn mth, không ngrng nâng cao 
däi sOng 4t chat, tinh than cüa nhân dan. 

2. Yêu cu: 

- Phân cOng trách nhim cüa các cp, các ngành, chInh quyn dja phuang 
nhàm tiêp tic thuc hin có hiu qua Chi thj so 40-CT/TW cüa Ban BI thu, gop 
phân nâng cao hiu qua cOng tác tin diving chinh sách xã hi trên dja bàn. 

- Xác djnh ni dung cong vic cu th, gn vOi trách nhim và phát huy vai 
trô chü dng, tIch circ cüa các cci quan quãn 1 nhà nuóc, các cap, các ngành, 
cac to chirc trên dja bàn trong vic tiêp tic to chirc thirc hin có hiu qua Chi thj 
sO 40-CT/TW và Kêt 1un 06-KL/TW cüa Ban BI thu Trung wing Dãng, Quyêt 
djnh sO 1630/QD-TTg ngày 28/9/202 1 cüa Thu tuàng Chinh phü. 

- Trong qua trInh thirc hin, phãi thuing xuyên sâu sat c sâ, kiêm tra, 
dOn dôc, tháo g kho khan, vung mac dé không ngirng nâng cao hiu qua hoat 
dng tin ding chinh sách. 

II. NQI DUNG, NHIM VJ CU THE 

1. Ban Bi din Hi dng quãn trl Ngãn hang ChInh sách xã hi 
(NHCSXH) cap tinh, cap huyçn: 
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- Barn sat Nghj quyt cüa Hi dng quân trj NHCSXH; miic tiôu phát 
triên kinh tê - xã hi, chuo'ng trInh miic tiêu quôc gia giãm nghèo bn vtthg, xây 
drng nông thôn mi cña dja phuang d ban hành các Nghj quyêt chi do, to 
chi'rc thlhrc hin tin ditng chInh sách xã hi lien dja bàn dam báo dung cc chê, sat 
thirc tin và dt hiu qua. 

- Thiic hin t& quy ch lam vic cüa Ban dii din Hi dng quán trj 
NHCSXH; các thành viên Ban dai diên HDQT N}ICSXH các cap thuc hiên 
nhim vii dugc giao trên nguyen tc kiêm nhim gän nhim v1i cüa ngành vói 
thirc hin tin diing chInh sách, lông ghép ngun von các dir an thuc ngãnh quán 
1 vci tin diing chInh sách dê phát huy hiu qua sir dçing von. 

- Tang cu?mg cong tác kirn tra, giárn sat co s trong vic triên khai, t 
chtrc thirc hin các chuang trInh tin diing chInh sách cüa Chinh phü, Thu tithng 
ChInh phü và UBND tinh trên dja bàn. 

- Nm bt các ni dung chua phü hçip gila cci ch tin diing chInh sách vOi 
thrc tin d d nghj c.p có thm quyn kjp thôi b sung, sira di. 

2. S& Tài chInh 

Tham muu UBND tinh hang nàm can di u'u tiên b trI nguôn ngân sách 
dja phuang chuyn qua NHCSXH d cho vay h nghèo và các dOi tuçmg chInh 
sách khác, phn du den cuôi nàm 2025 t' 1 nguôn vOn ngân sách dja phucing 
chiêm 5% trong tng di..r nçx tin dicing chInh sách xã hi tai  Quãng Trj. 

3. S& Lao dng - Thuong binh và Xã hi 

- Tham mini chi do, t chüc rà soát h nghèo, hO cn nghèo hang nAm và 
xác dinh hO có müc sng trung bInh giai don 2022-2025 theo nOi  dung Quyêt 
djnh s 24/2021/QD-TTg ngày 16/7/2021 cüa Thu tu'ng Chinh phü, lam co so.  
dê NHCSXH cho vay von tin diing uu dâi dn các dôi tugng kjp thai. 

- Tang cu?mg kim tra giám sat chuang trInh cho vay h trçi to vic lam, 
duy trI và mi rng vic lam. 

4. S& Thông tin và Truyn thông 

Humg dn Báo Quàng Tn, Dài Phát thanh Truyên hInh Quãng Tr và các 
cc quan truyên thông tang cuing cong tác thông tin, tuyên truyên ye Quyêt djnh 
so 1630/QD-TTg ngày 28/9/202 1 cüa Thu tithng Chinh phü Ban hành K hoch 
triên khai Chi thj s 40-CT/TW ngày 22/11/20 14 và Két 1un sO 06-KL/TW 
ngày 10/6/2021 cüa Ban BI thu Trung uang Dáng ye tang cuông sir lãnh dao  càa 
Dàng dôi vâi tin diing chInh sách xã hOi;  tuyên truyên, ph biên các ca chê, 
chInh sách, quy djnh lien quan dn các chung trInh tin ding chInh sách kjp thi 
den hO nghèo và các di tugng chInh sách khac; các hO vay vn din hInh tiên 
tiên trong vic sir ding hiu qua ngun vn tin diing chinh séch xã hOi  dê nhân 
rng, phát huy. 

5. Các SOr, Ban, ngành có lien quan: 

Theo chüc nãng nhirn vii, quán trit và tip tiic thirc hin nghiêm tüc, có 
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hiu qua Chi thj s 40-CT/TW, ngày 22/11/20 14 cüa Ban Bi thu, K& 1un s 
06- KL/TW, ngày 10/6/202 1 cüa Ban Bi thu, Quyet djnh s 1630/QD-TTg ngày 
28/9/202 1 cüa Thu tuàng Chinh phü. Dng th&i, chü dtng xây dirng, lông ghép 
các mô hInh, chucing trInh, dr an phát trin kinh tê - xâ hi gàn vi vic sir ding 
ngun von tin diing chInh sách xã hi d nâng cao hiu qua các chuang trInh, dir 
an. 

6. Uy ban nhãn dan các huyn, th! xã, thãnh ph6: 

- Tip tiic phô biên, quán trit sâu rng, nâng cao nhn thüc v chü 
trt.rang, chInh sách, chê d, vai trô cüa tin dung chInh sách xä hi; xác djnh cong 
tác tin diing chInh sách xã hi là mt trong nhüng nhim vii tr9ng tam triên khai 
ké hoach  phát trin kinh t - xã hi giai don 202 1-2025. 

- Chi dao  ngành Lao dng Thwing binh và Xã hi và các ngành có lien 
quan, chinh quyn cta phuang c.p xä t chirc rà soát h nghèo, h cn nghèo, h 
mOi thoát nghèo hang nàm và thixông xuyên. 

- Hang nàm, can di ru tiên ngun vn ngân sách cp huyn chuyn sang 
Ngân hang ChInh sách xâ hi b sung ngun cho vay h nghèo và các dôi tuçxng 
chInh sách khác, näm sau cao han nãm trurc. 

- ChI do UBND các xã, phu&ng, thj trn phi hap N}ICSXH to chi'rc tOt 
hoat dng giao djch xã dinh kS'  hang tháng, xác nh.n di1ng các di tuçlng chInh 
sách dü diêu kin vay von và kjp thñ c.p nht danh sách h nghèo, h cn 
nghèo tto thuin lçii cho NHCSXH giài ngân dung quy djnh. 

- GAn tin diing chInh sách vói các mô hInh, dir an kinh t, cay trng, vt 
nuoi, ngành ngh truyên thông, hoat dông kinh doanh, nhäm gop phân xây drng 
và phát trin kinh t theo hung bn vctng dng thi nâng cao hiu qua tin ding 
chinh sách xã hôi trén dia bàn. 

7. Ngân hang ChInh sách xa hi tinh: 

- Ph& hap các Hi nhn üy thác thirc hin cong tác tuyên truyên, tham 
muu triên khai kjp thñ các cci ch, chuang trInh tin ding chInh sách den các doi 
tuçYng thi hu&ng; thung xuyên cüng c, nâng cao chat lugng mng 1ui To tiêt 
kim vay vOn tai  các thôn, xóm; t chrc t& phiên giao djch tai  xã,  tao  thun igi 
cho ngui dan tip cn vi ngun vn uu dãi cüa Chinh phü nhanh nhât, vâi chi 
phi thp nht. 

- Tham mini UBND tinh, Ban Dai din Hi dng quãn trj NHCSXH tinh 
tranh thu sir h trçl cüa các B, ngành Trung uang tang nguOn von tin ding tiir 
ngan sách trung uang dáp 1rng kjp thyi, dy dü nhu câu vay cua các h nghèo và 
dôi tuçmg chInh sách trên da bàn. 

- Nghiêm tüc chtp hành cci ch, tang cuông vai trô kim tra, kiêm soát ni 
b, kim tra di tuclng vay, mic dich sü diing von; dam bão von tin diving chInh 
sách dn dung di tung thi.i hu&ng và phát huy hiu qua, nâng cao chat lugng 
tin ding chinh sách xâ hi trén dja bàn. 

- Tip tic dAy manh  cãi each hành chinh toàn din, dng bô, trit d nhm 
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mang laj  lçii ich thit thrc cho ngithi dan; nâng cao nàng lixc, trInh d chuyên 
mon nghip v1i, trách nhim, 40 dirc cong v1i, tinh thin thai d phc vçi nhân 
dan cüa can b, viên chüc và nguYi lao dng. 

- Kjp thai báo cáo Tinh üy, UBND tinh nhUng tn tai, han ch& khó khän, 
vixOng mac trong qua trInh t chirc thirc hin Quyêt djnh 163 O/QD-TTg cña Thu 
tuOng Chinh phü. 

8. Các To chüc chInh trl  - xã hôi nhân üy thác: 

- Th%rc hin dày du, trách nhim, hiu qua các nhim vi duc NRC SXH 
üy thác. 

- ThuOng xuyên cüng c nâng cao chit luçYng hoat  dng cüa To tit kim 
và vay vOn; huOng dn, chi 40, phM hcip các To tiêt kirn và vay von bInh xét 
cho vay cOng khai, dan chü, diing dOi tuclng. 

- Lng ghép cac chuong trInh, dii an cüa các t chOc chinh trj - xâ hti vOi 
tin ding chInh sách xã hi; t chüc tu v.n, huOng dn xây drng và nhân rng 
các mô hInh san xut, kinh doanh din hInh, giüp nhau thoát nghèo ben viThg 
gop phân gi1ip nguOi vay sO dung vn hiu qua. 

- Tang cuOng kim tra, giárn sat vic sO diing vn vay, dOn dc thu hôi ng 
den han, qua han, nâng cao cht luang tin dung chInh sách xã hi trên da bàn. 

III. TO CHIYC THIC HIN 

1. Trén ca sO nhOng ni dung, nhim vii chü yu trong Ké hoach nay và 
can cO chiirc näng, nhim vii duçic giao, yêu cu các SO, ban, ngành, dja phuong, 
dan vj lien quan chO dng xay dirng K hoach và t chOc thirc hin tai  dan vj 
mInh. 

2. Giao NHCSXH tinh chO tn theo dôi, tham muu UBND tinh don dôc 
vic triên khai thirc hin Kê hoach nay và báo cáo LIBND tinh, Ban Dai  din 
HDQT NHCSXH tinh djnh kS'  hang qu, hoc dt xuât khi có yêu câu. 

Qua trInh trin khai thc hin, truOng hqp g.p khó khän, vuó'ng m.c vuçit 
thm quyên, các co quan, dan vj tham muu, d xUtt phuang an xO 1, gOi 
NT-IC SXH tinh tng hçip, báo cáo TJIBND tinh xem xét, giâi quyêt./. 

Noi ,zhân: 
- NHCSXH Viêt Nam; 
- Ti'. Tinh üy (B/c); 
- TI. HDND tinli (B/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các Sä, Ban, nganh, doàn the cap tinh; 
- Ngân hang Nhà nixc Chi nhánh tnh; 
- Ngân hang CSXH Chi nhánh tinh; 
- UBND các huyn, thj xà, thành pliô; 
- Thành viên Ban dai diên HDQT NHCSXH tinh; 
- Tnthng BDD HDQT NHCSXH các huyn, tlii xã, TP; 
- Ltru: VT, VX.  '14y 
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