
  

UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 

20 NĂM TRIỂN KHAI NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 78/2002/NĐ-CP   

 

Số:        /QĐ-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Ninh Thuận, ngày      tháng  6  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm  

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

tượng chính sách trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP  

ngày 04/10/2002 của Chính phủ 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 20 NĂM  

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2002/NĐ-CP 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín 

dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thành lập Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị  

Ngân hàng Chính sách xã hội về việc 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 78/2002/NĐ/CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND  ngày 01/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo 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 tỉnh Ninh Thuận theo Nghị định số 78/2002/NĐ/CP ngày 04/10/2002 của 

Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

Ninh Thuận tại Tờ trình số 628/TTr-NHCS, ngày 02/6/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển 

khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
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trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị định số 78/2002/NĐ/CP ngày 

04/10/2002 của Chính phủ (đính kèm bản phân công). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm 

triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ/CP (theo Quyết định số 654/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2022) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  

- CT, các PCT tỉnh;            

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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PHÂN CÔNG 
NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 20 NĂM 

TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO VÀ 

CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BCĐ ngày     tháng 6 năm 2022  

của Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai Nghị định 

 số 78/2002/NĐ/CP) 

  

1. Trưởng Ban: Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chỉ đạo toàn diện các công việc liên quan đến việc tổ chức Hội nghị tổng 

kết 20 năm về triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ tại cấp tỉnh 

và cấp huyện.  

2. Các Ủy viên:  

2.1. Ông Lê Minh Lộc, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh NHCSXH tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức công tác tổng kết 20 năm về 

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 của Chính phủ tại cấp tỉnh và cấp 

huyện. 

- Tham mưu báo cáo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu 

đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 

78/2002/NĐ-CP của Chính phủ theo đề cương kèm theo Kế hoạch số 18/KH-

HĐQT ngày 21/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH.  

- Phối hợp với các Hội đoàn thể, các sở, ban, ngành lựa chọn các cá nhân, 

tập thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị 

tổng kết và khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc qua 20 năm triển 

khai thực hiện. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Chương trình, kế hoạch 

tổ chức Hội nghị tổng kết phù hợp tình hình đảm bảo hiệu quả và an toàn trong 

công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố tham mưu 

BĐD-HĐQT huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác tổng kết tại các 

huyện, thành phố. 

- Phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tuyên 

truyền về chủ trương, chính sách và kết quả đạt được qua 20 năm triển khai chính 

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

bàn trước, trong và sau Hội nghị.  
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2.2. Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

- Phối hợp tham mưu công tác khen thưởng, chương trình tổ chức Hội nghị 

tổng kết phù hợp tình hình tại địa phương, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban. 

2.3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi 

nhánh tỉnh Ninh Thuận. 

- Đánh giá về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng chính 

sách xã hội qua 20 năm triển khai thực hiện đối với hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách trên địa bàn tỉnh và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong 

thời gian tới. 

- Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm tại huyện Bác Ái. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban. 

2.4. Ông Hồ Trọng Luật, Phó Giám đốc Sở Tài chính. 

- Phối hợp với NHCSXH tham mưu dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị tổng 

kết và khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

- Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm tại huyện Thuận Nam. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban. 

2.5. Ông Phan Ninh Thuận, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm tại thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban. 

2.6. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội. 

- Đánh giá hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện 

giảm nghèo, hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua và kiến nghị, 

đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

- Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm tại huyện Ninh Hải. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban. 

2.7. Ông Trần Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Đánh giá hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với sản xuất nông, 

lâm, ngư, diêm nghiệp tạo điều kiện cho hộ gia đình phát triển sản xuất kinh 

doanh, hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người dân, tăng thu nhập, cải thiện đời 

sống, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh và các kiến nghị, đề xuất. 
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 - Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm tại huyện Ninh Phước. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban. 

2.8. Bà Pi Năng Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. 

- Đánh giá kết quả triển khai các nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần 

phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua 

và đề xuất, kiến nghị. 

- Tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm tại huyện Ninh Sơn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban. 

2.9. Bà Đậu Thị Lam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Đánh giá vai trò và những kết quả thực hiện công tác ủy thác vốn tín 

dụng chính sách xã hội, đánh giá hoạt động ủy thác đã tạo điều kiện tập hợp hội 

viên, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và các tồn tại và đề xuất, kiến 

nghị các giải pháp trong thời gian tới. 

- Phối hợp với NHCSXH lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc thực hiện chính sách tín dụng hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác đề nghị khen thưởng.  

- Tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm tại thành phố Phan Rang -Tháp Chàm. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban. 

2.10. Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

- Đánh giá vai trò và những kết quả thực hiện công tác ủy thác vốn tín 

dụng chính sách xã hội, đánh giá hoạt động ủy thác đã tạo điều kiện tập hợp hội 

viên, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và các tồn tại và đề xuất, kiến 

nghị các giải pháp trong thời gian tới. 

- Phối hợp với NHCSXH lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc thực hiện chính sách tín dụng hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác đề nghị khen thưởng.  

- Tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm tại huyện Ninh Sơn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban. 

2.11. Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

- Đánh giá vai trò và những kết quả thực hiện công tác ủy thác vốn tín 

dụng chính sách xã hội, đánh giá hoạt động ủy thác đã tạo điều kiện tập hợp hội 

viên, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và các tồn tại và đề xuất, kiến 

nghị các giải pháp trong thời gian tới. 

- Phối hợp với NHCSXH lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc thực hiện chính sách tín dụng hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác đề nghị khen thưởng.  

- Tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm tại huyện Ninh Phước. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban. 

2.12. Ông Huỳnh Kiều Ánh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn. 

- Đánh giá vai trò và những kết quả thực hiện công tác ủy thác vốn tín 

dụng chính sách xã hội, đánh giá hoạt động ủy thác đã tạo điều kiện tập hợp hội 

viên, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và các tồn tại và đề xuất, kiến 

nghị các giải pháp trong thời gian tới. 

- Phối hợp với NHCSXH lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc thực hiện chính sách tín dụng hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác đề nghị khen thưởng.  

- Tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm tại huyện Ninh Hải. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng ban./. 
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