
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn 

 Thực hiện kế hoạch rà soát và chấn chỉnh hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn 

(TK&VV), trong tháng 3 năm 2021 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

(NHCSXH) huyện đã cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức Hội 

nhận ủy thác các xã trực tiếp dự họp tại các tổ TK&VV để thực hiện tuyên truyền 

về các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, quán triệt việc thực hiện trách 

nhiệm, nghĩa vụ của người vay vốn, đồng thời trả lời các ý kiến vướng mắc của tổ 

viên tổ TK&VV về chính sách tín dụng ưu. Bên cạnh đó trong cuộc họp đưa ra các 

giải pháp xử lý các tồn tại, hạn chế của tổ TK&VV trong quá trình hoạt động đãi và 

xác định lại thành viên của tổ TK&VV. 

 

Họp tổ TK&VV tại xã Thụy Hùng 

 Hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 182 tổ TK&VV được thành lập tại các 

thôn, bản, khu phố. Thời gian qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động 

thực hiện các giải pháp củng cố chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, theo kết quả 

chấm điểm tổ TK&VV trong những tháng đầu năm số tổ xếp loại tốt trên địa bàn 

chiếm trên 96% tổng số tổ TK&VV. 

 Trong thời gian tới NHCSXH tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền 

địa phương và tổ chức Hội nhận ủy thác rà soát và chấn chỉnh hoạt động của tổ 

TK&VV để nâng cao hiệu quả hoạt động qua đó góp phần nâng cao chất lượng tín 

dụng chính sách trên địa bàn và Tổ TK&VV thực sự là “cánh tay nối dài” của 

NHCSXH trong việc chuyền tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. 
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