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BÁO CÁO  
TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC HỘI LHPN VIỆT NAM LẦN THỨ III 

(Tham luận của đại biểu Hoàng Thị Hà  

GĐ Ban Tín dụng người nghèo - Ngân hàng Chính sách xã hội) 

 

Kính thưa các quý vị đại biểu  

Kính thưa Đại hội! 

 Là một cán bộ nữ làm việc trong ngành Ngân hàng, lại được vinh dự làm trong 

một Ngân hàng được Chính phủ giao cho trọng trách cung cấp các chương trình tín 

dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo qui định của 

Chính phủ; tôi rất vinh dự được tham luận tại Đại hội thi đua yêu nước của Hội LHPN 

Việt Nam, một tổ chức chính trị xã hội luôn có những hoạt động hữu ích mang lại 

quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ. 

Kính thưa các quý vị đại biểu  

Thưa Đại hội! 

Với cương vị Giám đốc một  Ban nghiệp vụ chính của Ngân hàng Chính sách xã 

hội, tôi đã trực tiếp làm, hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ thực hiện và cùng tập thể cán bộ trong 

Ban làm tốt công tác tham mưu cho hoạt động của Ngân hàng CSXH. 

 Hàng năm, tôi luôn bám sát Nghị quyết Hội đồng quản trị, chỉ tiêu kế hoạch tín dụng 

được giao để tham mưu Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho vay các 

chương trình tín dụng do Ban tín dụng người nghèo quản lý; phối hợp với các Ban chuyên 

môn nghiệp vụ tại Hội sở chính để đôn đốc các chi nhánh thực hiện và đạt 100% kế hoạch 

tăng trưởng dư nợ được Thủ tướng Chính phủ giao. Đến ngày 30/4/2015, toàn hệ thống 

NHCSXH có tổng dư nợ 131.448 tỷ đồng với 19 chương trình, dự án tín dụng. Mỗi chương 

trình đều được triển khai kịp thời, toàn diện. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, 

tỷ lệ nợ quá hạn thấp (0,46%), tỷ lệ thu lãi đạt cao (bình quân 98%), tín dụng tập trung đầu 

tư theo chiều sâu theo hướng nâng dần suất cho vay mỗi hộ (dư nợ bình quân một hộ nghèo 

tăng từ 2,5 triệu đồng năm 2002 lên trên 16 triệu đồng. Đồng thời, tập trung theo dõi, quản 

lý tốt hoạt động của Tổ TK&VV, hoạt động uỷ thác một số nội dung công việc cho các tổ 

chức chính trị - xã hội, hoạt động của Tổ giao dịch tại Điểm giao dịch xã, hoạt động thu – 

chi tiền gửi của tổ viên tổ Tổ tiết kiệm và vay vốn,... 

 Đặc biệt, điểm nổi bật trong 5 năm qua là bản thân tôi đã cùng tập thể cán bộ 

Ban tín dụng người nghèo luôn trăn trở, tìm tòi, sáng tạo; nhờ đó đã có những tham 

mưu có giá trị trong việc tìm giải pháp và tổ chức triển khai các hoạt động nhằm củng 

cố, nâng cao chất lượng tín dụng của toàn hệ thống NHCSXH, ngăn chặn nợ quá hạn 

phát sinh, giảm nợ quá hạn; điển hình như:  

- Tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng của công tác cho vay mới: từ việc 

bình xét cho vay, cho vay đúng đối tượng, người vay phải có phương án sử dụng vốn 

rõ ràng, khả thi, phù hợp với chương trình phát triển kinh tế của địa phương; 

- Tập trung vào chiến dịch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết 

kiệm và vay vốn; 

- Tiến hành phân tích thực trạng từng khoản nợ quá hạn để làm rõ nguyên nhân 

và có giải pháp xử lý phù hợp. Hướng dẫn NHCSXH nơi cho vay xây dựng Phương án 
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củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng của từng xã. Hướng dẫn thành lập Tổ đôn đốc 

thu hồi nợ khó đòi cấp xã. Hướng dẫn việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ tín dụng 

theo dõi địa bàn xã, phường, thị trấn; 

 - Tham mưu Tổng Giám đốc cùng với các Hội đoàn thể TW nghiên cứu sửa đổi 

cơ chế uỷ thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc 

cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cho phù hợp với thực tiễn khi khối 

lượng tín dụng đã tăng lên.  

- Tham mưu nâng cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch xã  theo 

hướng chuyển sang giao dịch một cửa và rõ trách nhiệm hơn của từng thành viên tham gia 

Tổ giao dịch xã và trách nhiệm cộng đồng của tất cả các thành viên trong Tổ, trang bị công 

cụ làm việc,... để nâng cao năng suất lao động và đảm bảo an toàn tài sản. Đồng thời tham 

mưu Tổng giám đốc chuyển việc huy động tiền gửi tiết kiệm của Tổ viên Tổ TK&VV sang 

hình thức nhận tiền gửi, đã tiết giảm thời gian lao động, tiết giảm thủ tục và phù hợp với 

định hướng Chiến lược phát triển NHCSXH.  

- Theo dõi việc triển khai thực hiện các giải pháp, chỉ đạo của Tổng Giám đốc 

tại các chi nhánh địa phương cũng như việc tổ chức thực hiện các chương trình tín 

dụng. Việc tham mưu của Ban và của cá nhân tôi đảm bảo cơ chế, chính sách quy định 

và phù hợp với thực tiễn. Việc thực hiện thực tế tại các chi nhánh địa phương nghiêm 

túc và đạt kết quả tốt, dư nợ tăng trưởng đảm bảo theo đúng kế hoạch được duyệt và 

chất lượng dư nợ được nâng cao.  

Kính thưa Đại hội! 

Với cương vị Giám đốc của một Ban tín dụng cho hộ nghèo, nhóm đối tượng 

chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số hơn 7 triệu hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; tôi 

xác định bản thân mình phải luôn luôn phát huy tính chủ động, gương mẫu trong công 

việc, có tính quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; Chủ 

động đề xuất ý tưởng mới, sáng kiến trong cải tiến quy trình, thủ tục, nghiệp vụ theo 

hướng thống nhất, đơn giản, tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong thời 

gian qua, tôi đã trực tiếp nghiên cứu và tham mưu chỉnh sửa các cơ chế, nghiệp vụ, 

điển hình như: uỷ thác cho vay, thu chi tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV, thủ tục quy 

trình phát hành Biên lai thu lãi – thu tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV, quy trình giao 

dịch của tổ giao dịch tại xã, quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV, quy trình 

chia tách sáp nhập tổ viên tổ TK&VV,... 

Ngoài những sáng kiến, cải tiến nghiệp vụ, trong 5 năm qua, tôi đã tham gia 03 

Đề tài nghiên cứu khoa học, gồm 01 Đề tài cấp ngành Ngân hàng năm 2012, 01 Đề tài 

cấp NHCSXH năm 2011, làm Chủ nhiệm Đề tài cấp NHCSXH năm 2013. Hàng năm,, 

tôi đều tham gia nhiều đoàn công tác đi thực tế, tập trung nhiều ở các chi nhánh yếu kém để 
giúp đỡ, hỗ trợ các chi nhánh địa phương; làm trưởng đoàn kiểm tra toàn diện tại nhiều chi 

nhánh. 

Kính thưa các quý vị đại biểu  

Thưa Đại hội! 

Trong gia đình, tôi cũng là một người phụ nữ, có thiên chức làm vợ, làm mẹ và hiện 

nay tôi vẫn đang làm con. Mặc dù vai trò, trách nhiệm trong công việc, nghề nghiệp khá nặng 

nề, nhưng đối với gia đình, tôi vẫn giành thời gian chăm lo chu đáo, giành tình cảm yêu 

thương với chồng con, lòng thành kính với mẹ già. Đồng thời, gia đình cũng là nguồn động 

viên, giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt công việc ở cơ quan trong điều kiện tôi 
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phải thường xuyên đi công tác xa nhà, đặc biệt có nhiều chuyến đi công tác dài ngày. Tôi có 

mái ấm gia đình hạnh phúc, chồng tôi làm công tác giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội và có 02 cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Hiện nay, các cháu đã trưởng thành và đều 

là cán bộ trong ngành Ngân hàng.  

Với những nỗ lực cố gắng trong suốt quá trình công tác, lại được sự chỉ đạo, 

khích lệ của tập thể lãnh đạo Ngân hàng CSXH, sự đoàn kết đồng lòng nhất trí của tập 

thể cán bộ Ban tín dụng người nghèo; đặc biệt là sự đồng tâm hiệp lực của các tổ chức 

chính trị xã hội mà trong đó Hội LHPN Việt Nam đóng vai trò quan trọng; nên những 

năm qua, tập thể Ban tín dụng người nghèo và cá nhân tôi nhiều năm, liên tục được đón nhận 

những danh hiệu khen thưởng cao quý. 

-  Đối với tập thể Ban tín dụng người nghèo: Hàng năm đều đạt tập thể xuất sắc, năm 

2012 và 2014 đạt tập thể lao động xuất sắc nhất Hội sở chính NHCSXH, được nhận Bằng 

khen của Bộ No&PTNT, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã 

hội, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ.   

- Đối với cá nhân tôi: hàng năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 

"Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng", được tặng thưởng “Huân chương lao động hạng 

Ba” (năm 2012), được tặng 04 Bằng khen của Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW, Bằng 

khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước, 02 Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Bằng khen của 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. 

Thưa Đại hội! 

Nhân dịp này, cho phép tôi được bày tỏ tình cảm và sự biết ơn chân thành của 

mình tới các chị lãnh đạo, các chị cán bộ Hội LHPN Việt Nam ở tất cả các cấp, những 

người đã không quản ngại khó khăn, đồng tâm hiệp lực cùng với Ngân hàng Chính sách 

xã hội và hệ thống chính trị chuyển tải kênh tín dụng chính sách của Chính phủ tới hộ 

nghèo và đối tượng chính sách khác. Tôi cũng luôn tâm niệm rằng, phía trước còn nhiều 

hộ nghèo và đối tượng chính sách khác vẫn luôn luôn mong mỏi được thụ hưởng các 

chính sách của Chính phủ, vì vậy tôi vẫn luôn phải cố gắng hơn nữa để có thể góp phần bé 

nhỏ của mình vào các chương trình tín dụng nhân văn mà không một quốc gia nào khác 

trên thế giới có được.  

Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.  

Kính chúc Đại hội thành công rực rỡ! 

Xin chân thành cảm ơn./.  


