
Thực hiện công tác tập huấn cho cán bộ ngoại ngành NHCSXH 

 Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã 

hội (NHCSXH) cho cán bộ ngoại ngành năm 2021, trong tháng 4 năm 2021 Phòng 

giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Tổ chức Chính 

trị xã hội nhận ủy thác mở các lớp tập huấn nghiệp vụ NHCSXH cho các thành 

phần là Ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay 

vốn với các giảng viên là lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH. Tại buổi tập huấn 

cán bộ NHCSXH huyện đã kịp thời thông báo các Chính sách tín dụng mới, hướng 

dẫn quy trình nghiệp vụ NHCSXH và các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. 

Cũng trong buổi tập huấn các thành phận dự hội nghị đã hăng hái thảo luận, đưa ra 

các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và được giải đáp thỏa đáng, kịp 

thời. 

 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị 

Thông qua buổi tập huấn các đại biểu tham dự đã nắm được vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính 

phủ, nắm rõ quy trình, nghiệp vụ của NHCSXH, công tác quản lý vốn tín dụng ưu 

đãi, công tác kiểm tra, giám sát quản lý vốn vay, cách thức tổ chức thực hiện, bình 

xét cho vay và xử lý những vấn đề tồn tại yếu kém trong quản lý vốn vay đồng thời 



nâng cao năng lực của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn qua đó góp phần nâng 

cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Trong thời gian tới NHCSXH huyện tiếp tục 

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ năm 2021 

cho cán bộ ngoại ngành NHCSXH theo kế hoạch đã xây dựng. 
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