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Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Căn cứ Kế hoạch số 342/KH/BKTTW ngày 13/3/2019 của Ban Kinh tế
Trung ương về sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày
22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với tín dụng chính sách xã hội.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3784CV/TU ngày 31/7/2019 tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Uỷ
ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích: Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày
14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hiệu quả các chính sách tín
dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác,
góp phần thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương
trong thời gian đến.
2. Yêu cầu: Việc tổ chức Hội nghị sơ kết đảm bảo, mang lại ý nghĩa
thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng hiệu quả của chính sách đến nhân
dân.
II. Nội dung
1. Chương trình hội nghị
a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
b) Báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày
22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với tín dụng chính sách xã hội.
c) Trình chiếu phóng sự phản ánh hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính
sách và kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW (khoảng 10-15 phút).
d) Báo cáo tham luận của các đơn vị.
- Huyện ủy các huyện: Bình Sơn, Lý sơn và Tây Trà: Sự lãnh đạo, chỉ
đạo trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại
địa phương.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ thị số 40-CT/TW ngày
22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín
dụng chính sách xã hội đã tác động quan trọng trong công tác giảm nghèo, tạo
việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.
- Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh: Về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số
40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư trong việc nâng cao chất lượng
hoạt động ủy thác và triển khai hiệu quả tín dụng chính sách đối với người
nghèo và các đối tượng chính sách khác.
- UBND các huyện: Sơn Tịnh và Mộ Đức: Kết quả 05 năm triển khai
thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; nâng cao vai trò,
trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện tín dụng chính sách, góp
phần quan trọng công tác giảm nghèo, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới
tại địa phương.
e) Tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc.
f) Kết luận và bế mạc hội nghị.
2. Thành phần tham dự Hội nghị
a) Mời đại biểu Trung ương:
- Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng
quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam.
- Đại diện lãnh đạo hội đoàn thể Trung ương (Hội Nông dân, Hội Liên
Hiệp phụ nữ và Trung ương Đoàn).
b) Đại biểu của tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy.
- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
- Đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
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- Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
- Thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành.
- Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi.
- Đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo, đài: Đài Phát thanh –
Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi; Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam
thường trú tại Quảng Ngãi.
- Đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.
- Đại diện các Hội đoàn thể tỉnh: Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ, Cựu
chiến binh và Tỉnh đoàn.
- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn
phòng UBND tỉnh.
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Quảng Ngãi: Ban Giám đốc,
Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ.
c) Đại biểu cấp huyện:
- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy.
- Đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố.
- Đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
- Đại diện các Hội đoàn thể cấp huyện: Nông dân, Liên Hiệp phụ nữ và
Huyện Đoàn.
- Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện, thành phố.
- Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện.
d) Đại diện các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng
khen.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị
a) Thời gian: 14h ngày 13/8/2019
b) Địa điểm: Khách sạn Cẩm Thành
4. Kinh phí thực hiện:
Sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
III. Tổ chức thực hiện
1. Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì phối hợp với
Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai
thực hiện kịp thời kế hoạch này, tổ chức đón tiếp các đại biểu về tham dự hội
nghị; chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu hội nghị, thủ tục khen thưởng cho các
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tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị nêu
trên và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ hội nghị.
2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách
xã hội tỉnh, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số
40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (sau khi kết thúc Hội nghị) để báo
cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ tỉnh ủy chậm
nhất ngày 15/8/2019.
3. Các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị;
hoàn thành và gửi cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Văn
phòng UBND tỉnh trước ngày 10/8/2019.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (KT, NC),
NC, CBTH;
- Lưu: VT, KT an31
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PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Phiên
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