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vay và các tổ chức, cá nhân vay vốn ñể bảo ñảm tiếp cận ñược nguồn vốn vay một
cách hiệu quả và an toàn nhất.
2. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận:
- Chỉ ñạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện tốt việc cho vay
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 55/2015/NðCP và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam trong việc khoanh nợ, xóa nợ của các tổ chức tín dụng trên
ñịa bàn do thiên tai, dịch bệnh hoặc nguyên nhân khách quan, bất khả kháng gây ra
ñược quy ñịnh tại các ðiều 12, 14 và 15 của Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP và văn
bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng mở rộng
mạng lưới (chi nhánh, phòng giao dịch) ñến ñịa bàn nông thôn, ñặc biệt là vùng sâu,
vùng xa và vùng ñặc biệt khó khăn;
- Các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn ñể ñáp ứng nhu cầu vốn thực hiện
chính sách; chủ ñộng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức chính
trị - xã hội trên ñịa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách tín dụng phát
triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP; tạo mọi ñiều kiện
ñể các tổ chức, cá nhân ñược vay vốn theo chính sách, hướng dẫn, công khai quy
trình, thủ tục vay vốn.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Trên cơ sở ñịnh hướng, Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh,
rà soát, ñiều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm lợi thế về
nông nghiệp, nông thôn trên ñịa bàn tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện
thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp, lĩnh vực, sản phẩm lợi thế về nông
nghiệp, nông thôn;
- Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị có liên quan trong việc triển khai kế hoạch tái
cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, bao gồm các chính sách khuyến khích phát triển các
mô hình hợp tác, liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ cao phù hợp ñối với từng lĩnh
vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản;
- Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và nghề muối;
thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước về khoa học kỹ thuật, giống,
bảo quản sau thu hoạch ñối với người sản xuất các sản phẩm nông nghiệp;

