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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động quý I/2022, phương hướng nhiệm vụ quý II/2022  

của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Quý I/2022, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên 

với tinh thần quyết tâm và sự thống nhất Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 

Tủa Chùa đã bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH cấp trên, của cấp ủy, chính 

quyền địa phương, để chỉ đạo, điều hành hoạt động tín dụng chính sách xã hội 

trên địa bàn. PGD NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp với các phòng ban 

chuyên môn có liên quan của huyện, các hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai để 

thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. 

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ QUÝ I/2022 

1. Hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện  

1.1. Công tác củng cố, kiện toàn thành viên Ban đại diện HĐQT: Thực 

hiện Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2015 của Chủ tịch HĐQT về việc 

sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH các cấp theo Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003, Ban Đại 

diện HĐQT NHCSXH huyện đã được kiện toàn theo quyết định số 725/QĐ-

UBND ngày 14/7/2021 của UBND huyện; đầy đủ số lượng, thành phần theo 

đúng quy định đến nay có tổng số 23 thành viên. 

1.2.Việc tổ chức các phiên họp định kỳ của Ban đại diện HĐQT: Thực 

hiện quy chế hoạt động, quý I/2022 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tổ 

chức 01 kỳ họp định kỳ, các thành viên đều tham dự tương đối đầy đủ, đúng 

thành phần; đặc biệt là các thành viên là chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã tham 

dự đầy đủ và có báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tại 

phiên họp. Sau kỳ họp, Ban đại diện đã ban hành Nghị quyết kỳ họp để tổ chức 

thực hiện.   

1.3. Tình hình và kết quả  triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng 

quản trị của Ban đại diện HĐQT 

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã quán triệt và thực hiện nghiêm 

túc các Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp trên và Nghị quyết 

cấp mình ban hành kỳ trước, đánh giá thực hiện Nghị quyết của kỳ trước và 

phương hướng nhiệm vụ của kỳ tới, phân tích các nguyên nhân khách quan và 

chủ quan dẫn tới những khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong hoạt động của 

PGD NHCSXH huyện để có giải pháp tháo gỡ. 
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Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã kịp thời ban hành các Quyết 

định giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, bổ sung nguồn vốn cho vay các xã, thị trấn; 

ban hành văn bản chỉ đạo NHCSXH và các hội, đoàn thể nhận ủy thác, chính 

quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai và thực hiện 

các chương trình tín dụng chính sách xã hội đảm bảo giải ngân nhanh chóng, 

đúng đối tượng thụ hưởng và quản lý hiệu quả nguồn vốn vay. 

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện phối hợp với NHCSXH 

thực hiện tốt lồng ghép các chương trình tín dụng chính sách gắn liền với các 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đảm 

bảo đạt hiệu quả.  

1.4. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06 

của Ban bí thư TW Đảng 

Bám sát chỉ đạo của Huyện ủy tại Công văn số 393-CV/HU ngày 

04/8/2021 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng chính sách xã hội; 

Chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 697/CV-UBND ngày 16/8/2021 về 

việc tiếp tục thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị 40-CT/TW ngày 

22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban bí thư Trung 

ương Đảng; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2022 triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 02/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 

của Ban Bí thư TW đảng trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH huyện đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban, UBND các xã, thị trấn tiếp 

tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, KL 06- KL/TW của 

Ban bí thư Trung ương Đảng, tích cực tuyên truyền rộng rãi các chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức vai trò 

của tín dụng chính sách xã hội tới các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và trách 

nhiệm của các đối tượng thụ hưởng trong việc thực hiện các chính sách tín dụng 

ưu đãi trên địa bàn huyện. 

Quý I/2022, UBND huyện đã giao 500 triệu đồng từ ngân sách địa 

phương sang PGD NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác hoàn thành 100% kế hoạch Ban đại diện NHCSXH tỉnh giao năm 

2022. Tổng số tiền đã chuyển lũy kế đến 31/3/2022 là 2.400 triệu đồng. 

Hoạt động của NHCSXH trên địa bàn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính qụyền; các đối tượng thụ hưởng chính sách 

ưu đãi trên địa bàn được đáp ứng kịp thời về nguồn vốn, tham gia vào sản xuất 

kinh doanh, tạo việc làm. 

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền việc củng 

cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội được thực hiện thường 

xuyên, chất lượng tín dụng được nâng lên.  

1.5. Công tác kiểm tra giám sát 

Ngày 11/02/2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã xây dựng và 

ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát số 97/CTr-BĐDHĐQT, qua đó phân 
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công cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn các xã, thị trấn, có 22/23 thành 

viên được phân công phụ trách các địa bàn. 

Quý I/2022, đã có 02 thành viên huyện thực kiểm tra được 04 Hội đoàn 

thể (HĐT) cấp xã, 03 Tổ TK&VV, 06 hộ vay; thành viên là Chủ tịch UBND xã 

có 10 thành viên thực hiện kiểm tra được 10 Tổ TK&VV, 44 hộ vay vốn. Qua 

các đợt kiểm tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại sai sót trong hoạt động của 

NHCSXH huyện tại cơ sở, tồn tại trong công tác nhận ủy thác của các tổ chức 

hội đoàn thể, của tổ TK&VV và hộ vay. Sau các đợt kiểm tra đã yêu cầu các tổ 

chức cá nhân kịp thời khắc phục chỉnh sửa các tồn tại, sai sót. 

2. Kết quả hoạt động của NHCSXH 

2.1. Thực hiện chức năng tham mưu cho Ban đại diện HĐQT huyện 

PGD NHCSXH huyện thường xuyên báo cáo với Trưởng Ban đại diện 

HĐQT huyện tình hình hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, đồng thời đề xuất 

các giải pháp để Ban đại diện HĐQT huyện chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công 

tác tín dụng chính sách xã hội theo chỉ đạo của HĐQT, NHCSXH cấp trên. 

Tham mưu chuẩn bị chương trình và kế hoạch kiểm tra của BĐD HĐQT 

NHCSXH huyện. Giúp việc công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các thành 

viên Ban đại diện thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo quy định. Chấp 

hành tốt chế độ thông tin báo cáo bao gồm các báo cáo định kỳ, báo cáo nhanh; 

quản lý, lưu trữ, ghi chép đầy đủ tài liệu các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban đại 

diện HĐQT. 

2.2.Tổ chức triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT 

NHCSXH tỉnh và NHCSXH cấp trên 

a) Công tác tín dụng (số liệu đến 31/3/2022) 

* Nguồn vốn 

Tổng nguồn vốn đạt 380.652 triệu đồng, tăng so thời điểm 31/12/2021 là  

3% , số tuyệt đối tăng 11.250 triệu đồng. Trong đó: 

- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương chuyển về: 356.101 triệu đồng. 

- Nguồn vốn huy động của Tổ chức, dân cư, tiền gửi tiết kiệm tổ: 21.250 

triệu đồng, tăng 507 triệu đồng so với 31/12/2021.  

- Nguồn vốn Ngân sách huyện cấp: 2.431 triệu đồng, tăng 500 triệu đồng 

so với 31/12/2021. 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 550 triệu đồng tăng 150 triệu so với đầu năm. 

- Nguồn vốn cho vay từ quỹ hoàn lương tỉnh: 220 triệu đồng.  

 * Sử dụng vốn 

- Doanh số cho vay từ đầu năm 32.839 triệu đồng. 

- Doanh số thu nợ từ đầu năm 21.756 triệu đồng. 
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- Tổng dư nợ đến ngày 31/3/2022: 380.368 triệu đồng, dư nợ tăng so thời 

điểm 31/12/2021 là 3%, số tuyệt đối tăng 11.083 triệu đồng. Tổng số hộ đang 

còn dư nợ là 7.737 hộ, số lượt khách hàng được vay vốn từ đầu năm là 608 

khách hàng. 

* Chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn: 802 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,21%/tổng 

dư nợ, giảm 8 triệu đồng so với đầu năm. 

b) Hoạt động giao dịch lưu động tại xã 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện đầy đủ các phiên giao dịch 

xã theo lịch đã niêm yết bảng, biển hiệu, trang thiết bị tại điểm giao dịch xã đảm 

bảo chất lượng theo đúng quy cách, quy định hiện hành của Tổng Giám đốc 

NHCSXH Việt Nam. Chất lượng các phiên giao dịch không ngừng được củng 

cố và nâng cao, thái độ phục vụ, trách nhiệm của tổ giao dịch lưu động luôn 

được quan tâm và có sự tham gia giám sát của cấp ủy chính quyền địa phương, 

hội đoàn thể cấp xã. 

Thực hiện công tác chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của NHCSXH 

cấp trên và của huyện, PGD NHCSXH huyện đã trang bị đầy đủ phương tiện, thiết 

bị phục vụ cho phòng chống dịch, hướng dẫn khách hàng đến giao dịch đảm bảo an 

toàn theo quy định. 

 c) Công tác kế toán ngân quỹ  

+ Thực hiện hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng chế độ. 

+ Chấp hành nghiêm các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước, của 

ngành: Các khoản thu, chi đều được thực hiện theo đúng định mức, dự trù kinh 

phí được người có thẩm quyền phê duyệt. Các khoản chi lễ tân, khánh tiết được 

thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí. 

d) Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Ngay từ đầu năm Phòng giao dịch 

NHCSXH huyện đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra hoạt động của 

PGD NHCSXH huyện Tủa Chùa. Đến 31/3/2022, Phòng giao dịch đã tự kiểm 

tra được 02 lượt tại 02 xã, thị trấn. 

e) Kết quả phối hợp ủy thác cho vay với các tổ chức Hội 

- Đến 31/3/2022 kết quả hoạt động tín dụng ủy thác qua các tổ chức CT-

XH (Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên), cụ thể như sau: 

Đơn vị: triệu đồng, tổ, hộ, %. 

 

 

T

T 

 

 

Tổ chức  

CT-XH 

Tổng dư nợ đến 31/3/2022 

 

Tỷ 

trọng 

dư nợ 

(%) 

 

Số hộ 

còn dư 

nợ 

Số Tổ 

TK&V

V còn 

dư nợ 

 

 

Tổng  

số 

Trong đó 

Nợ quá 

hạn 

Tỷ lệ nợ quá 

hạn (%) 

NQH tăng   

(+) giảm (-)  

so  

31/12/2021 

1 Hội Nông dân 101.697 211 0,21% -8 26,7 2.108 60 
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2 Hội Phụ nữ 92.433 135 0,15% 0 24,3 1.961 58 

3   Hội Cựu chiến binh 77.355 248 0,32% -23 20,4 1.488 45 

4 Đoàn Thanh niên 108.594 189 0,17% 32 28,6 2.171 67 

 Tổng cộng: 380.079 783 0,2% 1 100 7.737 230 
  

- PGD tổ chức họp giao ban với 04 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác 

theo đúng quy định 1quý/lần. Từ đó, tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin 

giữa NHCSXH với các tổ chức nhận uỷ thác chỉ đạo tổ chức hội cấp dưới thực 

hiện tốt những công đoạn ủy thác đã ký với NHCSXH. 

- Công tác củng cố, kiện toàn Tổ TK&VV là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm, luôn được chú trọng, NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức CT-

XH các cấp, UBND, Ban giảm nghèo các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, chấn 

chỉnh, củng cố và kiện toàn các Tổ TK&VV hoạt động còn yếu kém. 

- Công tác triển khai nghiệp vụ tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV:  NHCSXH 

huyện phối hợp với các tổ chức CT-XH cấp huyện chỉ đạo các tổ chức CT-XH cấp 

xã, Tổ TK&VV tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền, hỗ trợ tổ viên Tổ 

TK&VV thực hành tiết kiệm và từng bước tiếp cận với các dịch vụ Ngân hàng. 

Tính đến 31/3/2022, đã có 230/230 Tổ TK&VV có các khách hàng tham gia 

nghiệp vụ tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV với số dư tiền gửi là 3.154 triệu đồng.  

 - Công tác xử lý nợ chuyển khỏi địa phương: PGD NHCSXH huyện đã phối 

hợp với PGD NHCSXH nơi khách hàng chuyển đến thu hồi nợ 01 món, số tiền 30 

triệu đồng. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

Chất lượng hoạt động giao dịch một số xã còn chưa đảm bảo, nhiều tổ tiết 

kiệm để lãi tồn đọng cao (lãi tồn tăng 126 triệu đồng so với đầu năm), công tác 

xử lý nợ đến hạn còn bị động. 

Công tác đối chiếu phân loại nợ của khách hàng: tỷ lệ khách hàng đã đối 

chiếu đạt thấp so với toàn tỉnh (tỷ lệ huyện 85%, tỷ lệ tỉnh: 92%). 

2. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên một số người lao động bị mất 

việc làm không có thu nhập để trả nợ, trả lãi ngân hàng. Một số cán bộ bị mắc 

Covid-19 nên ảnh hưởng đến hoạt động của PGD NHCSXH huyện. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II/2022 

PGD NHCSXH huyện cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với các thành viên 

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thực hiện chương trình kiểm tra giám sát 

năm 2022 đúng và  đầy đủ theo quy định. Kịp thời kiện toàn các thành viên Ban 

đại diện nếu có sự thay đổi về nhân sự.  
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Các Tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện đầy đủ các nội dung 

công việc đã ký với NHCSXH. 

Chỉ đạo hoạt động PGD NHCSXH huyện: 

- Tích cực thực hiện công tác huy động vốn; giải ngân nhanh chóng, kịp 

thời nguồn vốn mới, vốn quay vòng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách, phấn đấu đến 30/6/2022 hoàn thành kế hoạch các chỉ 

tiêu tín dụng được giao năm 2022, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 9,8%, tổng 

dư nợ đạt khoảng 405 tỷ đồng; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn của 

tổ chức dân cư trên địa bàn tăng 2 tỷ đồng so với đầu năm, huy động tiền gửi 

của tổ viên Tổ TK&VV tăng 300 triệu đồng so với đầu năm. 

- Tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng đặc biệt với các 

xã, thị trấn có tỷ lệ nợ quá hạn, lãi tồn cao. Phấn đấu đến 30/6/2022 tỷ lệ nợ quá 

hạn dưới 0,2%/tổng dư nợ. PGD tiến hành làm hồ sơ khởi kiện ra tòa án nhân 

dân huyện những trường hợp nợ đến hạn khách hàng có khả năng trả nợ nhưng 

cố tình chây ỳ không trả. 

- Phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn hoàn 

thành công tác đối chiếu nợ năm 2021 theo chỉ đạo tại Công văn số 1103/CV-

BĐD của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, hoàn thành trước 31/5/2022. 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với 

hoạt động giao dịch xã và tại trụ sở PGD đảm bảo mục tiêu kép vừa tập trung 

cao độ cho công tác phòng chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động quý I/2022, phương hướng, nhiệm 

vụ quý II/2022 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tủa Chùa./.  

Nơi nhận: 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- NHCSXH tỉnh Điện Biên; 

- T/v Ban đại diện huyện; 

- Lưu : VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vừ A Hùng 
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