ĐẢNG B ộ TỈNH QUẢNG TRỊ
HUYỆN UỶ HẢI LĂNG

Đ Ả NG C Ộ N G SẢN VIỆT NAM
Hải Lãng, ngày 4y tháng 8 năm 2019

Số 5T0-CV/HU
Tham micu xây dựng Báo cảo sơ kết 05 năm
thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bỉ thư

K ính gửi: UBND huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 09/8/2019 của BTV Tỉnh ủy “về tổ
chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/T1Y của Ban B ỉ thư khóa X I về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, BTV Huyện ủy đề
nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng Báo cáo sơ
kêt của BTV Huyện ủy, gửi về BTV Huyện ủy (cỊiia Vãn phòng Hưyện ủy) trước
ngày 15/8/2019. (Gửi kèm.Ke hoạch 143-KH/TU).
Đề nghị UBND huyện thực hiện tốt nội dung Công văn này.

Nơi nhận
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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ĐẢNG CỘNG SẢN VĨỆT NAM
Quảng Trị, ngày 09 tháng 8 năm 2019

Số 143- KH/TU

KẾ HOẠCH
__ tổ-ơhực sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI
Ai L .Myềịtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đọi với tín dụng chính sách xã hội”
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Ỷ ị , th ự c hiện Công văn số 3457-CV/BKTTW, ngày 22/5/2019 của Ban Kinh tế
Trung- ương về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày
22/11/2014 của Ban Bí thư khoá XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
tín dụng chính sách xã hội”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch sơ kết như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
%

- Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban
Bí thư khóa XI (sau đây gọi tẳt là Chỉ thị sổ 40-CT/TW) và Chương trình hành
động số 117-CTHĐ/TƯ, ngày 15/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện
Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động
số 117-CTHĐ/TU); chỉ rõ những mặt hạn chế, nguyên nhân; qua đó rút ra bài học
kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong
việc thực hiện Chỉ thị số 40-CTT/TW.
2. Yêu cầu
- Báo cáo sơ kết phải phản ánh đầy đủ, bám sát từng nội theo chỉ đạo của Chỉ
thị số 40-CT/TW và Chương trình hành động số 117-CTHĐ/TU, làm rõ được kết
quả đạt được, nêu được những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, có sáng tạo, đưa ra
được nhiều đề xuất mới có tính khả thi cao; đánh giá những thuận lợi, khó khăn và
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
- Việc tổ chức sơ kết phải đúng kế hoạch, thực chất, tránh hình thức và tiến
hành từ huyện đến tỉnh.
II. NỘI DUNG
1. Đánh giá công tác triển khai thực hiện, những kết quả đạt được cũng như
hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí
thư và Chương trình hành động số 117-CTHĐ/TU của Tỉnh uỷ; đề ra phương
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hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung vào một số nội
dung:
- Hiệu quả sử dụng vốn vay của các đối tượng trên địa bàn.
- Nguồn lực từ ngân sách địa phương, sự đóng góp của các tổ chức, doanh
nghiệp và cá nhân để bổ sung nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách xã hội.
- Hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội.
- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực
hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.
2. Đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu mà Chỉ thị số 40-CT/TW và Chương
trình hành động số 117-CTHĐ/TU, ngày 15/5/2015 đã đề ra.
3. Hạn chế, khuyết điểm.
4. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
5. Dự báọ những tác động ảnh hưởng tới việc thực hiện Chỉ thị số 40CT/TW trong thời gian tới.
6. Các đề xuất, kiến nghị {nếu cổ).
III. HÌNH THỨC S ơ KẾT, THỜI GIAN THựC HIỆN
1. Hình thức sơ kết:
- Cấp huyện: Tiến hành sơ kết bằng hình thức phù họp.
- Cấp tỉnh: Tổ chức Hội nghị sơ kết.
2. Thời gian:
- Cấp huyện: hoàn thành trước ngày 15/8/2019.
- Cấp tỉnh: hoàn thành trước 25/8/2018.
IV. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Các sở; ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh căn
cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành sơ kết Chỉ thị số 40-CT/TW và
xây dựng báo cáo sơ kết, gửi về Ban Cán sự đảng ủ y ban nhân dân tỉnh trước ngày
15/8/2019.
2. Đối với các huyện, thị, thành ủy: chỉ đạo, tổ chức sơ kết, xây dựng báo cáo
sơ kết trên địa bàn, gửi về Ban cán sự đảng ủ y ban nhân dân tỉnh trước ngày
15/8/2019.
3. Giao Ban cán sự đảng ủ y ban nhân dân tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
chỉ đạo, theo dõi tình hình sơ kết ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và
xây dựng báo cáo sơ kết cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 20/8/2019.
4. Giao Ban cán sự đảng ủ y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng
Kế hoạch cụ thể và tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở cấp
tỉnh.
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5.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn
phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi về kết quả
triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW trên địa bàn tỉnh.
Nơi nhân:
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- BCS đàng U BN D tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc,
- Các ban đảng, Văn phòng Tình uỷ,
- Các đ/c Tinh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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