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Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội 
(NHCSXH) huyện Hàm Thuận Bắc phối 
hợp Hội LHPN xã  triển khai thực hiện đối 
chiếu, phân loại nợ năm 2021 theo Công 
văn số 10726/NHCS-QLN ngày 
19/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH. 

 Việc đối chiếu, phân loại nợ được 
tiến hành thực hiện theo định kỳ 3 năm/lần 
nhằm kiểm kê nợ, đánh giá đúng thực 
trạng tín dụng chính sách và giúp cấp hội 
cơ sở nắm được thực trạng nợ đã cho vay, 
đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất 
lượng hoạt động tín dụng chính sách trên 
địa bàn xã. Đây là công việc vô cùng quan 

trọng, là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của NHCSXH huyện và của xã 
Hàm Đức nói chung và của Hội LHPN xã nói riêng trong năm 2022. Vì vậy đòi hỏi 
thường trực hội phụ nữ xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để hoàn 
thành nhiệm vụ được giao theo đúng thời gian quy định. 

Tính đến thời điểm 31/12/2021 tổng dư nợ tại NHCSXH huyện Hàm Thuận Bắc 
của Hội phụ nữ đạt 8.383.100.100đ giúp/ 366 hộ vay  đang còn vay vốn. Qua đối chiếu   
337/ 366  người vay/08 tổ đạt 92,07 %. 

Quá trình thực hiện việc đối chiếu, phân loại nợ, tổ đối chiếu nợ đã tổ chức lồng 
ghép tuyên truyền lại các chương trình tín dụng ưu đãi, Tổ trưởng Tổ TK&VV chủ trì 
việc thực hiện quy ước hoạt động của tổ nhằm nâng cao ý thức của người dân sau khi 
vay vốn. 

Sau khi được đối chiếu, phân loại nợ nhằm tìm kiếm những giải pháp giúp nâng 
cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, người vay vốn có ý thức chấp hành tốt 
hơn về nghĩa vụ nộp lãi, tham gia gửi tiền tiết kiệm và trả nợ gốc khi đến hạn. Cũng 
thông qua việc đối chiếu, phân loại nợ, UBND xã phối hợp với NHCSXH rà soát nhu 
cầu vay vốn của người dân để chuẩn bị xây dựng kế hoạch nguồn vốn năm 2022. Việc 
sử dụng có hiệu quả của nguồn vốn vay tác động trực tiếp đến người dân, tạo động lực 
phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng./. 

 

 



 


