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V/v tăng cường tuyên truyền chính
sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn

Kính gửi:
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay cấp tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Ninh Thuận;
- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính
sách xã hội các huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản số 717/UBND-VXNV ngày 23/02/2022 của Ủy ban
nhân nhân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP; Kế hoạch số 27/KHHĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị 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 78/2002/NĐ-CP
ngày 04/10/2002 của Chính phủ.
Để góp phần thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ
trên địa bàn, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đề nghị các
đơn vị phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền với những nội dung như sau:
1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:
- Tăng cường thời lượng phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình,
viết các tin, bài kịp thời tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện các
chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, giúp các đối tượng thụ hưởng chính
sách kịp thời tiếp cận vốn vay, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP của
Chính phủ.
- Tuyên truyền kết quả 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 trên địa bàn. Xác định vị trí, vai trò của tín dụng
chính sách xã hội đối với việc góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương,
chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra cũng như việc phát
triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc
phòng và phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho hộ gia đình phát triển sản
xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện ổn định đời sống của người nghèo, thu hẹp
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khoảng cách giàu - nghèo, hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người dân về đời
sống sinh hoạt,... Đồng thời, đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp nhằm thực
hiện tín dụng chính sách xã hội phù hợp hơn trong giai đoạn mới.
2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:
- Kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan truyền thông, các tổ
chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng về
chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, nhất là việc triển khai và kết quả thực
hiện các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP trên địa
bàn.
- Phối hợp cơ quan truyền thông xây dựng đề cương, tăng cường tuyên
truyền trước, trong và sau Hội nghị 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.
- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan giới thiệu gương người tốt,
việc tốt là những cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác,
cán bộ Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, các mô hình sử dụng vốn vay hiệu
quả, giải quyết việc làm cho lao động trong vùng,... để viết bài tuyên truyền.
3. Các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay:
- Tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân
về chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, nhất là việc triển khai và kết quả
thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP trên địa
bàn.
- Phối hợp Chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cường tuyên truyền trước, trong
và sau Hội nghị 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 trên địa bàn tỉnh.
- Chủ động giới thiệu gương người tốt, việc tốt là cán bộ tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, cán bộ Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn; hội viên, đoàn
viên và người dân điển hình, sử dụng vốn vay hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền
vững... để viết bài tuyên truyền.
3. Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các huyện, thành
phố:
- Chỉ đạo cơ quan truyền thông trên địa bàn phối hợp với NHCSXH tăng
cường công tác tuyên truyền về việc triển khai và kết quả thực hiện các chương
trình tín dụng ưu đãi theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP; tuyên truyền trước, trong
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và sau Hội nghị 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 trên địa bàn;
- Chỉ đạo các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp
huyện, nhất là thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã tăng cường công tác tuyên
truyền việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn,
giúp các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn
vay hiệu quả.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp tổ chức thực hiện, góp
phần vào việc triển khai thực hiện thành công chính sách tín dụng ưu đãi trên địa
bàn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Long Biên;
- Sở TTTT;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. NVT.
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