
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND 
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 KẾ HOẠCH  

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 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ trên địa bàn Huyện Sa Thầy 

 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Hội 

đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về 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 04 tháng 10 

năm 2002 của Chính phủ; Văn bản số 3680/NHCS-KHNV ngày 09 tháng 5 năm 

2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng 

kết 20 năm triển khai Nghị định78/2002/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Kế 

hoạch số 1606/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về 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 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ;  

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch 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 04 tháng 10 năm 2002 của Chính 

phủ trên địa bàn Huyện Sa Thầy, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được sau 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. Xác định vị trí và vai trò của tín dụng chính sách 

xã hội để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả tín dụng 

chính sách xã hội trong thời gian tới nhằm góp phần tích cực thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn 

mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính 

sách dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về các chính 

sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ phục vụ cho mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm 

an sinh xã hội, về vị trí và vai trò của NHCSXH trong việc tổ chức thực hiện các 

chính sách.  

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức khen thưởng những tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi 

theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. 

2. Yêu cầu 
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Việc tổ chức tổng kết phải đánh giá rõ những kết quả đạt được, những hạn 

chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với 

cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách xã hội. 

Tổ chức tổng kết trên tinh thần đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; nội dung 

tổng kết phải được chuẩn bị chu đáo. 

II. PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Phạm vi: Công tác tổng kết được tổ chức ở cấp huyện và cấp xã; có sự 

tham gia ý kiến, tham luận của các các phòng, ban liên quan, các tổ chức chính trị - 

xã hội nhận ủy thác (Có Đề cương tổng kết kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm: hoàn thành trước ngày 25 tháng 7 năm 2022 (thời 

gian, địa điểm cụ thể do Ủy ban nhân dân huyện sắp xếp, bố trí). 

3. Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện. 

4. Cơ quan thực hiện: Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm ở cấp 

huyện để thực hiện. 

5. Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng giao dịch  (PGD) NHCSXH, 

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện và các phòng, ban có liên quan. 

6. Hình thức tổ chức: Tổ chức Hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp 

với tình hình thực tế của từng địa phương và đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

 III. THÀNH PHẦN 

- Mời thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh theo dõi phụ trách 

huyện Sa Thầy; 

- Mời lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 

- Mời đại diện Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

huyện có liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;  

- Các thành viên Ban đại diện huyện; 

- Đại diện tập thể và cá nhân được khen thưởng; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện đến 

dự và đưa tin. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC  

1. Kinh phí ăn ở, đi lại của các đại biểu và các tập thể, cá nhân được khen 

thưởng tham dự Hội nghị: Bố trí từ kinh phí của cơ quan, đơn vị. 

2. Kinh phí khen thưởng: Tiền thưởng và các chi phí khác trích từ nguồn 

kinh phí quỹ khen thưởng năm 2022; mức tiền thưởng theo quy định tại Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

3. Kinh phí tổ chức Hội nghị: Từ nguồn kinh phí hoạt động của PGD 

NHCSXH huyện. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  PGD NHCSXH huyện:  Trình Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban 

Chỉ đạo tổng kết cấp huyện do Trưởng Ban đại diện HĐQT - NHCSXH  làm 

Trưởng ban, thường trực Ban Chỉ đạo là Giám đốc PGD NHCSXH huyện, thành 

viên Ban Chỉ đạo là các thành viên Ban đại diện HĐQT - NHCSXH  và đại diện 

lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

2. Ban Chỉ đạo tổng kết (sau khi được thành lập) 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kịch 

bản chi tiết, market tổ chức Hội nghị; dự thảo báo cáo tổng kết 20 năm triển khai 

chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 

trên địa bàn. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh sách đề nghị khen 

thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực 

hiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch tổng kết, lập báo cáo tổng kết gửi về UBND huyện 

và Chi nhánh NHCSXH tỉnh để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung (hoàn thành 

trước 25 tháng 6 năm 2022). 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết đảm bảo nội dung, thời gian yêu cầu. 

3. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với PGD NHCSXH huyện hướng dẫn 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai 

chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 

trên địa bàn, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các hình thức khen thưởng phù 

hợp, đúng với quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Truyền thông; Cổng Thông 

tin điện tử huyện: Chủ trì, phối hợp với PGD NHCSXH huyện và các đơn vị 

liên quan xây dựng phóng sự chuyên đề, đưa tin, bài về kết quả 20 năm triển 

khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác trên địa bàn Huyện Sa Thầy.  

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần thiết sửa 

đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua PGD 

NHCSXH ) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện 

- Thành viên BĐD HĐQT huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

-  TTVHTTDL và TT, Cổng TTĐT huyện; 

- Trưởng BĐD huyện, ; 

- PGD NHCSXH huyện; 

- Lưu VT,NTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thái  
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