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ĐỀ ÁN 

Bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính 

sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 

khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2021 – 2025 

(Kèm theo Quyết định số  2095 /QĐ-UBND ngày  19 tháng 8 năm 2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

 

 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

I. SỰ CẦN THIẾT 

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng với nguồn vốn từ NHCSXH 

Trung ương chuyển về, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương hàng năm 

đã được Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Thuận tập trung cho vay các chương 

trình, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện chương trình mục 

tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây 

dựng nông thôn mới và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điểm nổi 

bật trong việc tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã 

hội tại địa phương giai đoạn 2016-2020 là nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 

thác sang NHCSXH đã tăng lên rõ rệt, phát huy hiệu lực, hiệu quả trên phạm vi 

toàn tỉnh, có tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.  

Thực hiện Chương trình hành động số 33-NQ/TU ngày 24/02/2015 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm cân đối nguồn ngân 

sách để bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH; lũy kế nguồn ngân sách 

địa phương ủy thác đến ngày 31/12/2020 là 93 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,16% tổng 

nguồn vốn, tăng 68,3 tỷ đồng với tỷ lệ tăng gấp 2,76 lần so với cuối năm 2015, 

trong đó ngân sách tỉnh bổ sung 39 tỷ đồng và 10/10 huyện, thị xã và thành phố 

chuyển sang 18,7 tỷ đồng, trích từ thu lãi và nguồn kết dư từ Quỹ dự phòng rủi 

ro tín dụng nhập bổ sung nguồn 10,6 tỷ đồng; góp phần quan trọng trong việc 

thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc 

gia tại địa phương. 
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Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2016-2020 được tăng 

cường bổ sung với tốc độ tăng trưởng khá cao, được chuyển tải đến 100% thôn, 

khu phố toàn tỉnh, đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn tín dụng chính sách 

một cách thuận lợi và kịp thời. Giai đoạn 2016-2020, đã có 154 ngàn lượt hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền 3.656 tỷ đồng, 

bình quân mỗi lượt hộ vay 24,1 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với mức vay 

bình quân năm 2015. Dư nợ thực hiện đến ngày 31/12/2020 đạt 2.935 tỷ đồng 

với 100,5 ngàn hộ đang còn dư nợ, tăng 1.054 tỷ đồng (+56%) so với cuối năm 

2015, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,2%. 

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,81% thời 

điểm điều tra theo chuẩn nghèo đa chiều (đầu năm 2016) xuống còn 1,31% thời 

điểm 31/12/2020, bình quân mỗi năm giảm 0,9%, gần đạt so với mục tiêu xây 

dựng giảm từ 1-1,2%/năm; nguồn vốn góp phần thực hiện một số tiêu chí trong 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 65/93 xã được 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Phú Quý được Thủ tướng 

Chính phủ Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới; góp phần hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm tại tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2016 – 2020, bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho 24 ngàn lao 

động. 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị Quyết 

số 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt ra mục tiêu: 

(1) Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 0,7 - 1%/năm; (2) Thu nhập bình quân đầu 

người đến năm 2025 tăng từ 1,5 - 1,8 lần so với năm 2020; (3) Tỷ lệ thất nghiệp 

của lao động trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị giảm còn 3,5%; (4) Có 

5 huyện, 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 10 xã nông thôn mới kiểu 

mẫu. 

Theo mục tiêu trên, số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

toàn tỉnh ngày càng giảm dần và sẽ trở thành đối tượng có thu nhập thấp và 

trung bình. Đặc biệt trong điều kiện kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có 

nhiều biến động, khủng hoảng kinh tế, chính trị, thiên tai, đặc biệt dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng, tỷ lệ hộ cận nghèo 

dễ có nguy cơ chuyển thành hộ nghèo khi có biến cố, nhất là các hộ ở vùng 

nông thôn, hộ gia đình ở vùng khó khăn không thuộc diện vay vốn khi xã đạt 

chuẩn nông thôn mới. Do đó, để các đối tượng trên có thể vươn lên phát triển 

sản xuất kinh doanh, có mức thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững cần phải 

có lượng vốn tín dụng chính sách ưu đãi bổ sung cho vay các đối tượng này. 

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chương trình tín dụng phục vụ cho mục 

tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 
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số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương 

trình hành động số 33-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, góp 

phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo 

Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; việc xây dựng Đề án 

bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay 

đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận, giai đoạn 2021 – 2025 là hết sức cần thiết. Đề án hướng đến xây dựng 

cơ chế, chính sách về vốn tín dụng chính sách, nhằm hỗ trợ cho người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác có điều kiện lao động, có nhu cầu về vốn để 

phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững 

là hết sức cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

 - 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; 

- Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; 

 - Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; 

 - Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua 

NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

 - Chương trình hành động số 33-NQ/TU ngày 24/02/2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính 

sách xã hội; 

- Nghị Quyết số 03-NQ/TU ngày 26/11/2020 của Tỉnh ủy về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021-2025; 

- Nghị Quyết số 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về ban 

hành Chương trình hành động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 05 năm 2021-2025; 

- Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 
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XIV) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm 

kỳ 2020-2025; 

- Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách 

địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

- Thông báo số 110-TB/VPTU ngày 23/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy 

về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính 

sách xã hội Việt Nam; 

- Thông báo số 172-TB/VPTU ngày 05/8/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy 

về nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, 

thực hiện Đề án cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giai đoạn 2021 

– 2025. 
 

Phần thứ hai 

NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

 I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

 Tập trung triển khai kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để sản xuất kinh doanh, 

giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định, qua đó giảm nghèo bền vững, 

giảm tỷ lệ thất nghiệp; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ 

kỹ năng nghề, có sức khỏe, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp 

góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa; góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ 

trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm 

nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm 

bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

Hỗ trợ 07 ngàn lao động vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, qua đó 

giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 

từ 0,7%-1,0%/năm, giảm tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động 

đến năm 2025 còn 3,5%, từ đó hạn chế các tệ nạn xã hội, đảm bảo an sinh xã 

hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

II. CƠ CHẾ CHO VAY 



5 
 

 

Áp dụng cơ chế cho vay theo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn 

ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo từng thời 

kỳ (hiện nay áp dụng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 

của UBND tỉnh). 

 III. KẾ HOẠCH CHO VAY VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 

1. Kế hoạch cho vay  

Nhằm góp phần hoàn thành tốt chính sách hỗ trợ tạo việc làm, với mục 

tiêu giải quyết việc làm toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là 100 ngàn lao động, bình 

quân giải quyết việc làm cho 20 ngàn lao động/năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, 

kế hoạch cho vay giai đoạn 2021-2025 là hỗ trợ 07 ngàn lao động vay 490 tỷ 

đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với mức 

vay bình quân 70 triệu đồng/lao động để đầu tư sản xuất, kinh doanh, qua đó 

giải quyết việc làm cho 07 ngàn lao động, bình quân hàng năm giải quyết việc 

làm cho 1,4 ngàn lao động từ nguồn vốn chương trình. 

NHCSXH tỉnh triển khai kế hoạch vốn cho vay chương trình nhằm tiếp 

tục thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững, chương trình Giải quyết việc 

làm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021- 2025, trong đó sẽ tập trung 

cho vay lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu 

số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất 

nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân; tạo điều 

kiện cho các lao động sử dụng nguồn vốn vay để tự tạo việc làm và tạo việc 

làm cho lao động khác. 

2. Nguồn vốn thực hiện 

Tổng nguồn vốn cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm giai đoạn 2021-2025 là 490 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn trung 

ương bổ sung 100 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 20,4% tổng nguồn vốn chương trình; 

nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung tối thiểu 175 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 35,7% tổng 

nguồn vốn; Nguồn vốn ngân sách cấp huyện bổ sung tối thiểu 80 tỷ đồng, chiếm 

tỷ lệ 16,3% tổng nguồn vốn và Nguồn vốn thu hồi nợ: 135 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 

27,6% tổng nguồn vốn; cụ thể: 

Đvt: triệu đồng 

STT Nguồn vốn 
Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

GĐ: 

2021-

2025 

Bình 

quân 

năm 

1 
Nguồn vốn cho 

vay 
84.000 91.000 98.000 105.000 112.000 490.000 98.000 

a 
Nguồn vốn 

trung ương 
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 20.000 
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b 
Nguồn ngân 

sách địa phương 
39.000 45.000 51.000 57.000 63.000 255.000 51.000 

Trong 

đó 

Nguồn ngân 

sách tỉnh  
25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 175.000 35.000 

  
Nguồn ngân 

sách huyện  
14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 80.000 16.000 

c 

Nguồn vốn thu 

hồi nợ trong 

năm 

25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 135.000 27.000 

2 
Số lao động vay 

vốn 
1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 7.000 1.400 

3 
Mức vay bình 

quân/lao động 
60 65 70 75 80 70 70 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và xã hội 

a) Tổng hợp nhu cầu nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH để cho 

vay khi xây dựng chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình giải quyết 

việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021- 2025.  

b) Lồng ghép có hiệu quả chính sách Đề án này với các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025. 

c) Phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, các đơn vị có liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân trình trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn 

ngân sách tỉnh ủy thác NHCSXH cho vay để thực hiện chương trình Giảm 

nghèo bền vững, chương trình Giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025. 

2. Sở Tài chính 

a) Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh bố trí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh bình quân 07 

tỷ đồng/năm, ủy thác qua NHCSXH tỉnh để thực hiện chương trình giảm nghèo 

bền vững, chương trình giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2021- 2025. 

b) Kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 

thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác theo quy định của UBND tỉnh. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Ngoài nguồn chi thường xuyên do Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh bổ 

sung; Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí từ nguồn 

chi đầu tư phát triển hàng năm, ủy thác qua NHCSXH để đảm bảo thực hiện 

chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình giải quyết việc làm trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021- 2025. 
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4. NHCSXH tỉnh, Phòng giao dịch cấp huyện  

a) Hàng năm, NHCSXH tỉnh phối hợp các sở, ngành có liên quan xây 

dựng kế hoạch trình Tổng Giám đốc NHCSXH phân bổ vốn để tổ chức thực 

hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình giải quyết việc làm 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021- 2025. 

Phòng giao dịch cấp huyện phối hợp các phòng, ban có liên quan đề xuất 

UBND trình Hội đồng nhân dân cấp huyện bố trí nguồn vốn ngân sách ủy thác 

NHCSXH hàng năm để triển khai thực hiện. 

b) Phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả chính sách của 

Đề án, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình 

giải quyết việc làm tại địa phương. 

c) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ngân sách tỉnh, cấp huyện ủy thác 

qua NHCSXH theo đúng quy định, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và 

phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH. 

d) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan kiểm tra vốn 

vay, xử lý nợ theo quy định; lập hồ sơ xử lý nợ bị rủi ro trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định. 

đ) Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện về kết 

quả quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác NHCSXH cho vay 

trước ngày 07/01 của năm sau. 

e) NHCSXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên 

quan tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2021-

2025. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

a) Hàng năm, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí nguồn vốn ngân 

sách, ủy thác qua Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện cho vay đảm bảo thực 

hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình giải quyết việc làm 

tại địa phương. 

b) Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND cấp xã phối hợp với Phòng giao 

dịch NHCSXH cấp huyện tổ chức thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền 

vững, chương trình giải quyết việc làm. 

6. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của Đề án đến người dân, 

hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

b) Tổ chức thực hiện tốt các nội dung được ủy thác theo văn bản liên tịch 

và Hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH. 
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7. UBND các xã, phường, thị trấn 

a) Tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách của Đề án, góp phần thực 

hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu 

giải quyết việc làm tại địa phương. 

b) Chịu trách nhiệm xác nhận đối tượng vay vốn theo đúng quy định. 

c) Phối hợp với NHCSXH, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn 

vị có liên quan kiểm tra việc sử dụng vốn vay, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, 

nợ bị rủi ro. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì các 

cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh, báo cáo qua Ngân hàng Chính sách xã 

hội tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
                                                                                 Lê Tuấn Phong 
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