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KE HOACFI
Kiêm tra, girn sat hoit dng Qu h trç nông clan nãm 2019
- Can cü Quy djnh v kim tra, kim soát hoat dng Qu HTND;
- Thirc hin K hoach s 08-KE-1/QHTTW ngày 15 tháng 02 nãm 2019 cüa
Ban diêu hành Qu HThD Trung uxrhg v kim tra, giám sat hoat dng Qu9
HTND näm 2019; Kê hoch s6 07-K}IIHNDT ngày 14 tháng 2 närn 2019 cUa Ban
Thithng v11 Hi Nông dan tinh v kim tra, giám sat näm 2019, Ban diu hành Qu
HTND tinh Nam Djnh xây ckrng k hoach kirn tra hoat dng Qu HIND nãm
2019 nhix sau:
1/Muc dich,
cu
1. Mucdich:
Kjp th&i nm b.t nhtthg phát sinh trong
trinh th1rc hin các hoat dng
Qu HTND và Chuong trinh phi hcip von các Ngân hang, d ra bin pháp x& Ii',
nâng cao kt
hoat dng; dng thai phát hin nhting don vj, Ca nhân lam tt d&
tuyên truyn và ph bin nhân rng.
2. Yêu câu:
- Dánh giá nhttng m.t. dat di.rgc, thrc trng nhüng tn tai, han ch& vLróiig
mc trong
trInh quân 1, diu hành, sü dung von, phi Qu HTND và cliirong
trInh phi hqp vói các ngân hang.
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- COng tác kim tr hoat dng Qu9 HTND phâi du'çic thixc hin ö các cp
Hôi, Bar quân 1 dir an và các ho vay vn dam bâo rung thirc, khách quan, chInh
xácvàkjpthii
11/ Ni dung kim tra hot dng Qu5 HTND.
1. C'ông tác Mn!, d,o, chidao.
- cong tác tham misu cho cp ui', chInh 'quyn th?c hin Kt luii 61 cia
Ban BI this TW Dàng, Quyt djnh s 673/QD-TTg, ngày 2,1 /5 /2011 cOa ThO tuóng
ChInh phü v dM mOi và nâng cao hiu. qua boat dng Qu HTND; Kt lun 61
cüa Ban Thuang vi Tinh üy và K hoach so 42 cüa Uy ban nhân dan tInh.
- Van bàn chi dao các cp Hi v hoat dng Qu5' HTND và. Chu'ong trinh
phi hqp vâi ngân hang.
2. Ni dung kim tra, giám sat:
A
2.1. Cong tac cung co,
kiçn toan to chtrc b9 may Quy HTND
- Hoàn thin tu each pháp nhân cüa Qu5 HTND c.p huyn: Quyt djnh
thành 1p Qu I-ITND huyn: vic dang k du, khc d,u, tài khoán...
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- Cong tác kin toân cng c Ban •diu hành Qu5 HTND cAp huyn: so
krong, thànl-i phAn; Ban kim soát: s6 1ucing, thành phãn và hoat dpg cüa HND co
so v Qu5 HTND sau Eai hi Hi Nong dan các cap.
- Ban van dng Q HTND hu'ên, thânh.
2.2. Cong tác vn t3ng, tang tru*zg ngun v6n Qu9 HTND,.
- Xây dimg k hoach vn dng phát trin ngun vn Qu HTND
- Kt qua v.n dng tang truông ngn vn di vOi Qu HIND cAp huyn,
vic tang truOng và ra mt ban vn dng Qu HTND cci sO.
2.3. Cong tác quán If', sfr ding vn Qu9 cap huyn.
- Quy trInh bInh xét, lap, thAm djnh, trInh duyêt dr an, h s vay von, giâi
ngân, cho vay.
- Cong tácchi dao Va t ch0cquân 1 theo quy trInh nghiêp vi cho vay vn
QuHTND.
- Xây dirng môhInh, dir an vay vn Qu HTND hiu qua cUa các ho sO
dirng vn.
- Thu hi, luân chuyn vn, tInh hInli thu phi, sO ding phi, xO i n9 qua
han
("nêu co), nguyen nhân ,n qua han.
- Vic sO diing vn cüa các h vay.
- Vic quãn I, luu giü h so vaj vn.
- Các hoat dng phi hçip: Tp huAn nghiêp v Qu5' HTND, ttp huAn chuyn *
giao KHKT, sinh hoat nhóm ht trong dir an....
khác

2.4. Hott d5ng hf' thác cho vay h5 nghèo và các dái twng chInh sách

- Tng du nq cüa các chucmg trInh tin ding, chInh sách tii thOi dirn kirn
tra, di chiu tang, giãm, nguyen nhân.
- S t 1K & VV dang quãn 1, s t6 tang, giãm; Thrc hiên cüng cô kiên
toàn tO 1K & VV; So thành vien tham gia, kS' sinh hoat t 1K & VV.
- 15' 1 thu Ith, thu tit kirn hang tháng (dat %); N qua haii (s h, sitin
và nguyen nhân); Cong tác ghi chép, s6 sách cüa th truOng.
- Kt qua huy dng tit kim tr nguyen: S t do thirc hin gOi tin tit
kiêm, so tin gui tiêt kim bInh quân th viênitháng, s t dugc
u5' nhiêm thu tit
kiêm, tng s tin tit kim qua t 1K &VV.
- Thrc hin dánh giá phân 1oi t, có bao nhiêu t 1K &VV xp °ai t&, Ioai
1
khá, loai trung bInh, yêu kern và nguyen nhân.
2.5. Vic thrc hin van bàn thoà thun lien ngành s O1/TTLN vái NgOn
hang NOng nghiêp&P/,aj triEn nOng 1/ion, thtc hin Nghj djnh sñ 55/2015/NDCP và Nghj djnh so 116/2
018/ND-cp càa ChInh phü v chIch sdch tin (lyng
phyc vyphát triên nOng nghip, nông thôn
- Vic trin khai k5' kt chuang trInh phi hcip giüa các huyên, thành Hôi
va
cci sO Hi vOi chi nhánh và phOng giao djch cüa Agribank.

- Tng du ni tai thyi dim kim tra, tang, giàm, nguyen nhân (so sánh vói
dâu kS'); So th ducic thành 1p mdi, s thành viên tham gia, t' 1 tharn gia sinh boat,
nguyen than không thânh 1p duçic t rni.
- Chat hxcing tin drng cüa t6 vay vn, s tin nç qua han, t' I no qua han và
riii ró ('nIu co), .dánh giá phân Ioai t.
- Nhüng khó khän trong qua trInh trin khai th1rc.
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2.6. Thwc htçn che d9 tat chin/i, keA toan
Quy
HTND:
Kirn tra vic ch.p hành các quy djnh cüa Bô tài chinh, cUa Trung u'o'ng
Hi, cüa tinh Hi v quãn 1 tài chinh Qu HTND; Vic xây drng quy ch, quy
dinh v sü dung phi Qu HTND, phi u' thác và hoa hông, s sách k toán theo dôi,
chüng tir và tInh hqp 1, hgp pháp cüa chüng tiTr di kern phiêu thu, chi.
Kim tra cong tác bàn giao (nu có sl:r thay di th chrc, nhân sir), có biên
bàn bàn giao.
2.7. Cong tác kim Ira báo cáo.
Cong tác chi dao và thrc hin kirn tra, giárn sat cüa Ban Thuông vçi, Ban
diu hành Qu H trçi nông dan huyên di vâi hoat dng Qu9 HTND, xãy dçrng k
hoach kirn tra, t chirc kirn tra trong näm; hiu git biên bàn; báo cáo két qua kiêrn
ti-a hoat dng Qu, chuong trInh vay vn (s6 cuc, so dan vj, sO h du'oc kiêm tra).
III. HInh thüc, phm vi, th.ô'i gian kimtra, giám sat:
1.HInh thirc:
- Kiérn tra, giárn sat dinh kS' theo k hoach dã xay dirng
- Kim tra, giárn sat dot xut theo yeu c.0 cña Hôi c.p ti-en.
- Kim tra, giárn sat phiic vi thng k&, xây drng các chuo'ng trInh, d an, k
hoach.
- Theo kin nghj cña can b, hi viên, nông dan.
2. Pham vi:
- 10/10 huyen, thành Hôi.
- 100% ca sô Hi có qu HTND hoat dng.
- 50% chi Hi noi co so 14i có qu HTND
3. Thô'i gian:
- Hi NOng dan các huyn, thành ph chü dng xây dirng lich kim tra, giárn
sat trong närn.
- Hi Nông dan tinh t chirc dt kirn tra, giarn sat 5/10 huyn, thánh HOi
trong.qu 11/20 19 (Thô'i gian ci th së có ljch thông bdo sau)
1W T chü'c thirc hiên
1. CtinhHôi:
- Ban diu hmnh Qu HTND tinh phi hvp vOi Chi nhánh Ngân hang CSXI-I,
Ngân hang NN&PTNT tinh kirn tra các huyn, thành .HOi. Tai các doii vi së kirn
tra tiir 1-2 xä và mi xã kirn tra rà soát di chi&i tai các t vay van, rni t vay vn
kirn tra tü' 2/3 s h ducic vay vn. ThOi gian kirn tra cith Ban diu hành Qu
sê thông báo tOi huyn Hi tru'Oc 10 ngày.
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- Ban diêu hành Qu5
HTND tinh thuc hiên kim tra 10/10 huyën, thnh;
100% s ho vay vn Qu HTND nguôn Trung ang, nguôn ca tinh sau 30 ngy
giái ngân ciiia các dir an nàrn 2019.
- Ban diu hânh Qu HTND tinh d ghi các dng chI Uy
viên Ban Thuàng
vu tnh Hi phân cong ph trách curn, can bô tinh Hôi theo dOi các huyên, thành
ph pMi
hp chi do và tharn gia các chuong trInh kim tra, giárn sat.
2. Các hu.yén, thành Hôi
- Ban Thuong vu Hôi Nông dan huyên, thânh ph xây ding k hoach, t
chc kim tra, giám sat hoat dông Qu H
närn 2019; htróng dn Hi Nông
dan ca s trin khai thirc hiên kim tra, giárn sat:
+ Hôi Nông dan huyên, thành thuc hiên kim tra It nht 02 In trong nãni di
vói 100% Hi Nông dan Ca s có trin khai các du an, hoäc chrang trInh phi hop.
+ Hi Nông dâr co sO thuc hiên kirn tra 3 tháng môt lAn di vó 100% chi
hi có hi viên vay vn QuHTND 100% T TJ( & VV do Hi quán J.
- Ngoài viêc t chrc 1dm tra dôc Ip cAn phi hap vi Ngãn hang CSXI-i,.
Ngân hang NN & PTNT cing cAp
thuc hin Idrn tra lien ngành.
3. Báo cáo kit qua kirn Era, giáni sát.
Các cuôc kim tra, giám sat cüa cá cAp
Hôi phãi 1p biên bàn, biên bàn
kirn tra phái duac 1u giü tai don vi duac kim tra vâ dan vj thuc hiên kini tra.
Sau mi dot kim tra, các doàn 1dm tra 1p báo cáo kt qua
hoãc thông báo kt
qua güi dan v clixac kiêm tra vá Hôi Nông dan
cAp trên.
D nghi Ban Ththng v Hôi Nong dan các huyên, thành ph báo cào kt
kirn tra ye Ban diêu hành Qu HTND tinh (Qua Trung tarn day ngh &
HTND) djnh kS' 2 dt (dpt 1 trithc ngày 1
5/6/2019 và dot 2 triróc iigàp
10/12/20 J9) d tang h?p báo cáo Trung uong Hi và
Ban Thung VçI
tinh Hôi.
Trên day là k hoach kirn tra, giárn set boat dng Qu HTND näm 2() 19.
Ban diêu hành Qu HTND tinh Narn Dinh d nghi Hôi Nông dan cc huyën, thñnh
phô, các ban chuyên môn, can b phong trào tinh trin khai thuc hiên./.
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No'i nhân:

BAN DIEU HANH QU'c HTND
GIAM DOC

- Ban diêu hành Qu HTND TW
- Thuing trrc tinh Hi
- Các d/c UV Ban Thurng vi tinh Hôi
- Các ban chuyên mon tinh Hôi
- Ban Kiêm soát QU HTND tinl-j
- Hi Nông dan các huyên, thãnh phO
- Luu VP, Qu HTND tinh

Nguyn Hung Mnh
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